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‘Venturi me teque legent’ 
Zij die na mij komen, zullen u samen met mij lezen. 

 
(Marcus Annaeus Lucanus, Bellum civile, deel IX) 

 
 
 

‘Death makes no conquest of this conqueror, 
For now he lives in fame, though not in life.’ 

 
(William Shakespeare, Richard III, derde akte, 1, 84-88) 

 
 
 

‘De naam des Mans zij Lofs genoeg’ 
 

(G. van Reyn, Rotterdamsche Courant, 25 oktober 1856) 
 
 
 

´Er valt zeker hier een daar nog wel wat leuks te lezen bij Tollens.’ 
 

(DickJan Braggaar, Nederlandse letterkunde voor dummies, 181) 
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WOORD VOORAF 
 
Sinds mijn doctoraal examen in 1974 zweven mij twee uitspraken door de geest. De eerste is van mijn 

laatste hoogleraar Jaap Oversteegen, die ons, aanstaande doctorandi, bezwoer dat we niet bij hem 

voor een proefschrift hoefden aan te kloppen vóór we enkele jaren in het onderwijs hadden gewerkt. 

De tweede was de felicitatie van mijn hoogbejaarde oom Jan Lawant: ‘Je bent nu doctorandus. Je 

weet wat dat woord betekent? Ik reken op je, sterkte.’ Veertig jaar later hoop ik met deze dissertatie 

beide heren, allebei reeds lang overleden, alsnog tevreden te hebben gegesteld. 

Dat ik me ooit met Hendrik Tollens (1780-1856) zou bezighouden, lag niet voor de hand. Als het 

iemand zou moeten zijn dan was het Adriaan Roland Holst, maar tijdens mijn leraars- en 

conrectorstijd richtte ik mij op andere zaken. Tussen de Prins der Nederlandse Dichters (Holst) en de 

Volksdichter (Tollens) gaapt een zee van verschil, maar ze delen het lot dat ze ooit eretitels 

verwierven en anno nu niet of nauwelijks meer gelezen worden.  

Het werd Tollens. Ik kijk namelijk vanuit mijn slaapkamerraam uit op het Tollenshuis. Het bezit van 

meer tijd, van belangstelling voor de lokale (Rijswijkse) geschiedenis en van een letterkundige 

achtergrond vormden samen een fataal mengsel om een vraag over mijn eens zo beroemde 

dorpsgenoot te stellen: wat deed hij in Rijswijk? Het antwoord leidde tot het inzicht dat de man méér 

voorstelde dan mijn oude studieboeken van Lodewick (middelbare school) en Knuvelder (universiteit) 

mij hadden geleerd. Nog staan de strepen in mijn ‘Schets van Stuiveling’ wat ik in elk geval níet over 

Tollens hoefde te weten. 

Ooit had Marita Mathijsen gezegd dat zij de enige was die Tollens nog met plezier las. Ooit was ze de 

Tollenstwist aangegaan met Kees Fens en (vooral) Rudy Kousbroek. En ze schreef (schrijft!) goede 

boeken over de negentiende eeuw. Bij haar moest ik dus zijn met mijn promotieplannen. 

‘Tollens en het nationalisme’. Het leek me zo actueel, maar Marita veegde het krachtdadig van tafel: 

‘Nóóit aan beginnen!’ Al pratend kwamen we op het onderwerp ‘herinneringscultuur’. Interessant, 

omdat geen dichter hoger geloofd en geprezen is en vervolgens sneller bij het grofvuil neergezet dan 

Tollens. Hoe herinnerde, hoe herinnert ‘men’ zich Tollens?  

Graag wil ik Marita Mathijsen bedanken voor haar begeleiding: zij heeft het vermogen je eerlijk en 

duidelijk, lovend en kritisch de waarheid te zeggen, met voor mij als gevolg dat ik direct enthousiast 

was om weer aan het werk te gaan. Dan versta je de kunst tot inspireren en dat is de mooiste 

eigenschap van wie onderwijs verzorgt. Ik voel mij bevoorrecht als laatste te mogen profiteren van 

haar ‘ius promovendi’ gebruik. Zij die na mij komen, zullen haar missen. Maar de eerlijkheid gebiedt 

mij te zeggen dat haar naderende zeventigste verjaardag voor mij een dankbare stok achter de deur 

was. 

Verder zijn er velen geweest die mij elk op hun eigen manier geholpen hebben. Zij variëren van 

tipgevers met aanwijzingen wat ik (niet) moest lezen, via opmerkzame leden van mijn netwerk die 

gegevens aandroegen waarmee ik mijn voordeel kon doen, tot de heer die mij van station Olst 

afhaalde en mij naar het Historisch Centrum bracht. Enkelen noem ik met ere in mijn proefschrift. 

Terug naar 1974. Mijn trotse ouders. Zij hebben mij uit eigen ervaring geleerd dat het goed is om je te 

moeten inspannen om je doel te bereiken en dat het bezit van eventueel talent geen vrijbrief is om op 

je borst te roffelen en je te onderscheiden van anderen. Wat dat betreft leken zij op Tollens. Ook zij 

maken dit proefschrift niet meer mee. Maar ik draag het in dankbare herinnering aan hen op: Wouter 

Johannes Poortier en Dorothea Susanna de Graaf, zaliger nagedachtenis. 
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Deel 1 Inleiding 

Hoofdstuk 1.1 De geboorte van herinneringscultuur 

Herinneringscultuur kan geboren worden. Carel Godfried Withuys schrijft op 21 oktober 1856 een 

recensie van Nieuwe Gedichten van S.J. van den Bergh voor de Vaderlandsche Letteroefeningen, als 

hij daarin gestoord wordt door het bericht dat Hendrik Tollens enkele uren eerder is overleden.1 Hij 

onderbreekt zijn bespreking voor een uitweiding over een manier om de gestorven volksdichter in de 

herinnering levend te houden: 

Terwijl wij dit schrijven, ontvangen wij het grievend berigt van het ontslapen van den 

beminden Tollens, onzen Volksdichter zonder wedergade, die, door zoo velen zijner 

onsterfelijke gedichten, gewerkt heeft op den geest der Natie, ten beste van den Staat en van 

den Troon; en invloed gehad heeft op de gelukkige ontwikkeling van zoo menig roemrijk 

beoefenaar onzer dichtkunst en taal; en, wat méér zegt, door gedichten vol overtuigende 

waarheid en levenswijsheid, wier verzen als van zelve in de geheugens en harten overgaan, 

weldadig gewerkt heeft, en zal blijven werken, op zoo veler levensrigting en lot. 

Withuys combineert zijn loftuitingen voor de gestorven volksdichter met het voorstel voor hem een 

gedenkteken op te richten. 

Moge de smart over zijn gemis leniging zoeken in bewijzen van dankbaarheid en liefde aan zijn 

stoffelijk overschot, op de plaats waar zijn overdierbaar gebeente in den moederschoot der 

aarde zal rusten, en die waardig is een gedenkteeken te dragen zoo schoon en grootsch als 

alleen de dankbaarheid en liefde eens geheelen volks aan zulk eenen Dichter, tolk des 

Allerhoogsten, en vriend en weldoener der menschheid, vermogen toe te wijden! - Mogen 

allen zich met ons vereenigen tot het daarstellen van een zoodanig den Zanger en het volk 

waardig monument!2 

Dat is op dat moment een unieke gedachte. Van de schrijvers en dichters heeft alleen Rhijnvis Feith 

in 1825 een monument op zijn graf gekregen, een zuiltje.3 Withuys vertelt niet hoe hij zich een 

gedenkteken voor Tollens voorstelt, maar zijn bewoordingen ‘schoon’, ‘groots’ en ‘waardig’ wijzen op 

iets substantieels. Heeft hij een concept in gedachten? Een extramuraal praalgraf? Of een figuratief 

standbeeld dat de overledene ook fysiek in de herinnering moet bewaren? Dat laatste is in 1856 nog 

niet gebruikelijk voor een burger-tijdgenoot, want alleen koning Willem II is kort na zijn dood in 

Rotterdam (1849) en Den Haag (1853) met een dergelijk beeld geëerd. De andere standbeelden die 

Nederland dan rijk is, verwijzen naar helden uit een ver verleden tijd: Desiderius Erasmus 

(Rotterdam), Jacob Cats (Brouwershaven), Michiel de Ruyter (Vlissingen), Willem van Oranje (twee 

                                                           
1
 Hendrik Tollens overleed op 21 oktober om 13.00 uur, aldus de overlijdensakte Rijswijk zh, 1856, nr. 43, 

gedateerd 23 oktober. 
2
 Vaderlandsche Letteroefeningen, 1856, 683; gedagtekend 21 oktober, de sterfdag van Tollens. Withuys is 

directeur van de Landsdrukkerij en zal zijn recensie waarschijnlijk in de avonduren in zijn huis aan de Fluwelen 
Burgwal in Den Haag hebben geschreven. 
3
 Feiths graf bevindt zich op de Algemene Begraafplaats aan de Meppelerstraatweg in Zwolle. 
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beelden in Den Haag), Rembrandt van Rijn (Amsterdam) en Laurens Jansz. Coster (Haarlem). Geen 

van deze is boven een graf gebouwd en geen van deze is onmiddellijk na het overlijden opgericht.4  

Een ander aspect van de herinnering die Withuys voor ogen staat, is het nationale karakter ervan. 

Zijn private gedachte betreft geen vriendengebaar of familieaangelegenheid, maar de dankbaarheid 

en de liefde van het gehele volk. Wat hij ook aan concrete ideeën in zijn hoofd heeft, een nationaal 

gedenkteken zal niet op een achterafplaats en op een onbestemde tijd worden onthuld. Wil het als 

zodanig functioneren, dan kunnen de plaats en de plaatsing niet ongemerkt aan het volk voorbij 

gaan. Het moet zichtbaar zijn, niet alleen praktisch als het tastbare resultaat van een te voeren 

nationale inzamelingsactie, maar ook symbolisch als gestolde herinnering aan alle eigenschappen van 

Tollens die Withuys eerder heeft opgesomd. Tollens’ woorden en gedachten mogen met zijn dood 

hun invloed niet kwijtraken: al spreekt en schrijft hij niet meer, zijn ‘waarheid en levenswijsheid’ zal 

immers ‘blijven werken’ en dat is de opstap naar het idee van een monument. Daarmee institueert 

Withuys in zijn voorstel bewust een stand- of grafbeeld als een drager van collectieve herinnering en 

legt hij beslag op het voortleven van Hendrik Tollens’ nagedachtenis bij tijdgenoten en toekomstige 

generaties, ook al weet hij op dat moment nog niet waar deze begraven zal worden en waar zijn 

droombeeld dus moet verschijnen. Maar de intentie is duidelijk: Tollens mag niet vergeten worden.  

In de recensie is het slechts een invoegsel en soepel keert Withuys, via de geest van Tollens die hij in 

Van den Berghs dichtwerk ziet voortleven, terug naar zijn eigenlijke onderwerp. Maar zijn gedachte is 

méér dan een hersenschim of een spontane opwelling: hij neemt daadwerkelijk de leiding in een 

comité dat de oprichting van een nationaal standbeeld voorbereidt. 

Het beeld komt er inderdaad, maar niet op het graf in Rijswijk. Anderen komen namelijk op hetzelfde 

idee en de noodzakelijke samenwerking in de nationale ‘Tollens Commissie’, in casu die tussen de 

Haagse, Rotterdamse en Amsterdamse initiatiefnemers, eist compromissen. Rotterdam krijgt als 

geboorte- en woonplaats van de dichter de voorkeur en het gemeentebestuur van de stad plaatst 

het nationale monument buiten de binnenstad, op een goed zichtbare plaats in het nieuwe park 

(‘Het Park’), dat nog in aanleg is.5  

Het beeld staat er nog steeds, inmiddels goed geconserveerd en het overbrugt daardoor de tijd 

tussen Tollens’ populaire dichterschap, de onthulling in 1860, onze tijd en de toekomst. Als zodanig is 

het een tastbare herinnering aan Tollens, en tevens – volgens de tijdgenoten – een getrouwe 

afbeelding van de dichter bij zijn leven.  

Withuys gaat mopperend met de actie in Rotterdam akkoord en blijft alleen in de commissie om zijn 

idee voor het graf in Rijswijk te bewaken. Er wordt namelijk ook geld voor een grafbeeld 

gereserveerd, maar dat heeft een monument van slechte kwaliteit tot resultaat dat nog sneller 

verpulvert dan de reputatie van Tollens en dat uiteindelijk wordt verwijderd.  

 

De symboliek van twee beelden 

Beide beelden zijn symbolisch voor de nagedachtenis aan Hendrik Tollens: aan de ene kant het 

robuuste marmeren standbeeld in Rotterdam en aan de andere kant het vergankelijke zandstenen 

monument op zijn graf. Aan de ene kant zijn vaste plaats in de literatuurgeschiedenis - met welke 

                                                           
4
 Met dien verstande, dat Erasmus, overleden in 1536, in 1549 in Rotterdam een houten beeld kreeg. Het 

huidige standbeeld dateert uit 1622 en is daarmee het oudste van Nederland. 
5
 Voor de geschiedenis van Het Park, zie: L.H. Albers en A.W.J. Guinee, Het Park te Rotterdam. Cultuurhistorisch 

Onderzoek en Aanbevelingen, Rotterdam, 2006; http://edepot.wur.nl/184901. 



Inleiding 
1.1 De geboorte van herinneringscultuur 

 

3 
 

kwalificatie dan ook en aan de andere kant het feit dat zijn werk na 1880 nauwelijks nog wordt 

herdrukt. Aan de ene kant de vergoddelijking en aan de andere kant de snelle en peilloze val van zijn 

populariteit, een lot dat geen andere Nederlandse en Vlaamse dichter in die mate heeft gekend. 

Voor Withuys en veel tijdgenoten leeft de behoefte Tollens voor de eeuwigheid te bewaren. Het is 

Withuys, die in een vergadering van de Haagse rederijkerskamer ‘De Nieuwe Korenbloem’ kort na de 

dood van Tollens diens borstbeeld van een lauwerkrans voorziet en hem uitroept tot een groter 

dichter dan Petrarca.  

Nog geen half jaar nadien probeert Nicolaas Beets een dergelijke bewieroking tot haar proporties 

terug te brengen door Tollens wel als dichter te erkennen, maar niet als één van de eerste rang. Hij 

krijgt weerwerk. Conrad Busken Huet analyseert in 1874 het oeuvre en stelt de zwakheden van 

dichter en dichtwerk vast. Frederik van Eeden drijft in 1885 als Cornelis Paradijs de spot met Tollens 

door een echt gedicht van hem als parodie te publiceren. Nu klinkt er geen tegengeluid. De 

Overwintering wordt nog herdrukt als een laatste oprisping van enige aandacht voor het dichtwerk 

van Tollens en met de afschaffing van Wien Neêrlands Bloed als nationaal volkslied in 1932 valt weer 

een aspect van zijn plaats in de collectieve herinnering weg. 

Wat blijft, is zijn rol als volksdichter in een voorbij en afgewezen tijdperk en ook daarover wordt nog 

enige strijd gevoerd. Daardoor verdwijnt hij niet uit de herinneringscultuur: in de eenentwintigste 

eeuw heeft hij nog steeds zijn plaats in het jongste handboek voor de Nederlandse 

literatuurgeschiedenis, zijn standbeeld staat er nog en het bestuur van het Tollens-fonds reikt nog 

steeds de vijfjaarlijkse Tollensprijs uit. Er vinden in 2006 en 2010 herdenkingen plaats, zijn graf wordt 

in 2010 en 2012 bezocht en in boekwerken opgenomen, in 2011 is een nieuw grafbeeld geplaatst en 

de gemeente Haarlem stelt in dat jaar nog een ‘Tollenspad’ vast. Maar van een nationale 

bewondering is geen sprake meer. 

Eeuwige roem en snelle vergankelijkheid zijn een begrippenpaar dat kenmerkend is voor de 

herinnering aan de dichter Hendrik Tollens Cz., de volksdichter van de eerste helft van de 

negentiende eeuw, de meest populaire, meest verkochte dichter van zijn tijd en de meest 

gelauwerde van alle dichters in de Nederlandse taal tot op heden. Maar ook de dichter wiens 

reputatie dus al binnen enkele decennia na zijn dood onherstelbare schade oploopt doordat de 

latere generaties in hem geen kunstenaar, maar een onnozele rijmelaar zien, zowel een kind als een 

stimulator van een krachteloos tijdperk - ook literair - waarvoor zij evenmin nog waardering kunnen 

opbrengen. Dat rechtvaardigt de hoofdvraag van dit onderzoek: hoe heeft ‘men’ in de loop van ruim 

150 jaar met de al dan niet collectieve herinnering aan deze oude held omgesprongen? Hoe 

herinneren wij ons Tollens?  

Het onderzoek 

Daarbij moeten we ons realiseren, dat we ons met een dichter bezighouden, die ons zijn werk heeft 

nagelaten en die dat heeft geschreven in een andere tijd, met andere kunstopvattingen, en voor 

andere lezers dan allen die later komen. Dat werk is afgerond. Tollens verandert daar niets meer aan, 

het zijn zijn lezers, zijn beschouwers en beschrijvers, die vanuit hun eigen tijd en perceptie uitspraken 

doen over de waarde van het verzamelde dichtwerk en de functie ervan binnen de ontwikkeling van 

de Nederlandse cultuur. Wat zijn hun beweegredenen dat werk te kwalificeren als mooi of niet mooi, 

belangrijk of niet belangrijk, actueel of achterhaald, puikdicht of gerijmel, vol van diepzinnige 

levenswijsheid of te onnozel om nog serieus te worden genomen? Het eerste deel van dit onderzoek 

is dan ook gewijd aan de plaats van Tollens in de Nederlandse literatuur en haar geschiedenis. Maar 
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ook over de periferie van de literatuur kunnen we dergelijke vragen stellen. Het tweede deel gaat 

daarom over de semi-literaire componenten, die alle op eigen wijze in de herinneringscultuur 

functioneren. Ook buiten de literaire kringen had hij een gevestigde naam: hij was een Bekende 

Nederlander in zijn tijd die ook op andere manieren in de herinneringscultuur is opgenomen. Het 

vierde deel van het onderzoek beschrijft deze plaatsing in diverse buitenliteraire disciplines. 

Aansluiting bij bestaand onderzoek 

Deze studie is in zoverre pionierswerk, dat op deze schaal niet eerder samenhangend onderzoek is 

verricht naar de herinneringscultuur rond een Nederlandse letterkundige. Uiteraard zijn er vele 

artikelen en boeken gepubliceerd die de herinnering aan een dichter of schrijver levend willen 

houden of nieuw leven willen inblazen, maar deze zijn doorgaans beperkt tot - overigens 

respectabele - deelgebieden als de levensloop en/of het schrijverschap en bestrijken niet het gehele, 

interdisciplinaire gebied van de culturele herinnering. Wat Tollens betreft, zijn de literair-historische 

discussies gedurende 150 jaar en de beide biografieën uit 1860 en 1972 dankbare objecten om in het 

onderzoek te betrekken. 

Voor wat de breedte van het onderzoek betreft, heeft Pierre Nora in zijn serie Lieux de Mémoire, 

uitgegeven tussen 1984 en 1992, een scala aan onderwerpen gepresenteerd die aan de 

herinneringscultuur kunnen bijdragen. Voor de diepte reikt Aleida Assmann een theoretisch kader 

aan in Erinnerungsräume, waarvan de laatste, herziene editie in 2010 is verschenen.. Als 

vergelijkingsmateriaal kan ik Ann Rigneys onderzoek The Afterlives of Walter Scott uit 2012 

gebruiken. Over Nora, Assmann en Rigney handelt het hoofdstuk 1.2. 

Begrenzingen van het onderzoek 

Ik heb gemeend mij een drietal beperkingen op te leggen, met als doel het onderzoek te 

concentreren rond de concrete vraag: hoe herinneren we in Nederland ons de dichter Tollens. In de 

eerste plaats laat ik daarom twee andere, interessante aspecten buiten beschouwing: zijn leven en 

zijn beroep. We kunnen de biografie door Huygens uit 1972 nog steeds als een gedegen onderzoek 

beschouwen, al zou een moderne biograaf wellicht iets minder zijn eigen oordeel laten meewegen 

en zou een studie van de omvangrijke brievencollecties (zie hoofdstuk 4.4) wellicht nog andere 

aspecten van Tollens’ dagelijks leven, van zijn relaties met letterkundigen en niet-letterkundigen of 

van zijn werk en zijn persoonlijkheid boven tafel kunnen brengen. In de grote lijnen van Tollens’ 

leven zal hij echter weinig nieuwe kronkels kunnen leggen. Als Bijlage 1 neem ik een biografisch 

gedeelte op dat tevens als referentiekader voor opmerkingen in het onderzoek kan gelden. Er zullen 

in dit onderzoek literaire en literair-historische opmerkingen over het dichterschap en het oeuvre van 

Tollens aan de orde komen, maar zelf zal ik mij niet richten op de analyse ervan. Wat niet wegneemt, 

dat een nieuwe visie op het dichtwerk als zodanig na de laatste grondige, maar subjectieve analyse, 

namelijk Busken Huets opstel uit 1874, geen overbodige zaak zou zijn.6 

Een geheel ander facet van Tollens is zijn bestaan als zakenman. Zelf houdt hij zijn verfzaak en 

dichtwerk geheel gescheiden, al doet hij in een enkel gedicht wel voorkomen dat het leven achter de 

kantoorlessenaar hem benauwt. Niet voor niets voelt hij zich letterlijk opgelucht als hij in 1846 van 

de grote stad Rotterdam naar het landelijke dorp Rijswijk is verhuisd. Afgezien van de eventuele 

                                                           
6
 Een interessante vraag zou zijn, wat nu de ‘eigen toon’, de oorspronkelijkheid van Tollens’ dichtwerk was, te 

midden van die van zijn vele navolgers, vooral in de huiselijke poëzie. 
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beschikbaarheid van relevant materiaal voel ik mij hier niet geroepen een bedrijfsgeschiedenis te 

schrijven: ik volsta met de constatering dat hij een goed koopman is geweest, die de handel van zijn 

vader met verve voortzette, zich kon opwerken tot een lid van de gezeten burgerij van Rotterdam en 

op zijn 65e als ambteloos burger een landhuis kon huren. Het bedrijf bestaat nog steeds.7  

Als tweede beperking concentreer ik mij op de herinneringscultuur rond Tollens in Nederland. Ik ben 

mij ervan bewust dat hij ook gelezen en gewaardeerd is in andere delen van ons taalgebied, zoals 

Vlaanderen, Zuid-Afrika en de Nederlandse koloniën. Dat ik mij beperk tot Nederland, heeft te maken 

met de status die Tollens hier verkrijgt als nationaal, id est Nederlands volksdichter. Dat is een geheel 

andere dan na 1830 in België, waar hij wel als inspirator voor dichters in de volkstaal wordt gezien en 

bewondering oogst bij literatoren als Jan Frans Willems, Prudens van Duyse, Jan van Rijswijck en Jan 

van Beers, maar niet de allure van nationale held en vader van de natie bereikt. Dat betekent dat de 

redenen om hem te herinneren in België andere zijn dan die van de noorderburen. Overigens zal ik in 

mijn onderzoek wel enkele malen reacties in België meewegen, maar deze staan dan altijd ten 

dienste van mijn hoofdvraag naar de situatie in Nederland. Ditzelfde geldt in zeer kleine mate voor 

Zuid-Afrika, waar ik alleen enkele uitgaven (in het Nederlands!) signaleer. Van zijn ontvangst in Oost- 

en West-Indië heb ik geen studie gemaakt. 

Een derde beperking ten slotte ligt in mijn opvatting dat herinneringscultuur eigenlijk pas kan 

ontstaan na de gebeurtenis of, in dit geval, na het leven van Tollens. Ik meen echter niet om een 

hoofdstuk heen te kunnen waarin ik enerzijds de oorzaken en verklaringen van zijn grote populariteit 

bij zijn leven aan de orde stel en anderzijds laat zien dat hij ondanks zijn hoge status als volksdichter 

ook dan al onderwerp van literaire kritiek is (zie hoofdstuk 2.1). Bovendien wordt een aantal 

herinneringsdragers al bij zijn leven gecreëerd, zoals het dichtwerk, de afbeeldingen, de 

muziekstukken en het Fonds. Hun betekenis strekt zich uit tot na de dood van de dichter. Archivalia 

als de bewaarde correspondentie en de werken die hij geen plaats in de Gezamenlijke Dichtwerken 

waard achtte, vooral zijn jeugdverzen, zijn toneelwerk en zijn proza heb ik daarom alleen waar nodig 

als referenties gebruikt. 

Werkwijze 

In het onderzoek heb ik diverse relevante disciplines betrokken: letterkunde, (cultuur-)geschiedenis, 

onderwijs, beeldende kunst, muziek, naamkunde en vormen van archivering. Deze vinden elk hun 

plaats in de bovengenoemde drie delen van deze studie. Ik beroep me hierbij steeds op recent 

wetenschappelijk literatuuronderzoek. 

Mede door het interdisciplinaire karakter van het onderzoek heb ik niet gekozen voor een 

chronologische werkwijze, maar heb ik de disciplines afzonderlijk onderzocht en daarbinnen waar 

nodig wel de juiste tijdvolgorde toegepast. In deel 5 wijd ik een hoofdstuk aan momentopnamen in 

de herinneringscultuur volgens bepaalde ijkjaren: 1860 (beelden en biografie), 1885 (Frederik van 

Eeden publiceert Grassprietjes en parodieert Tollens), 1932 (het Volkslied van Tollens vervangen 

door het Wilhelmus), 1972 (Huygens publiceert de tweede biografie) en 2013, het jaar waarmee ik 

dit onderzoek afsluit. Een subvraag is dan ook hoe de herinneringscultuur aan Tollens zich in de tijd 

heeft ontwikkeld. In hetzelfde deel beantwoord ik in een volgend hoofdstuk een tweede subvraag 

                                                           
7
 Omstreeks 1955 liet de firma Tollens & Co. te Rotterdam in eigen beheer een mapje verschijnen, Historie van 

verf en firma. Hendrik Tollens wordt genoemd In de eerste katern, waarin de firma centraal staat. Het bedrijf is 
inmiddels onderdeel van de Franse ‘ Lafarge’-groep, met een vestiging in Temse, België. ‘Tollens’ is nu een 
verfmerk van deze onderneming. 
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naar de wijze waarop dit onderzoek, in casu een onderzoek naar een dichter, aan de theorie van de 

herinneringscultuur kan bijdragen. 

Per discipline heb ik gestreefd naar volledigheid, althans wat Tollens betreft en mij niet uitgebreid 

verdiept in de onderscheiden theorieën over bijvoorbeeld portret- of toonkunst in de negentiende 

eeuw. Ik ben mij ervan bewust dat er nog materiaal verborgen ligt, met name op het gebied van 

schoolboeken, bloemlezingen en vertalingen. Ik heb daarom gezocht naar representatieve gegevens 

om toch verantwoorde conclusies te kunnen trekken. In elk hoofdstuk geef ik waar nodig een nadere 

toelichting op deze werkwijze. 

Neerslag van het onderzoek 

Deze studie is verdeeld in vijf delen, waarvan het eerste deel de inleiding en de theoretische 

plaatsing bevat. In het tweede deel behandel ik de literair-historische herinneringsdragers, zoals het 

werk zelf, de reacties hierop uit de literatuur door de jaren heen, de positie van Tollens als 

onderwerp in het onderwijs, zijn succesteksten Volkslied en De Overwintering en de vertalingen. In 

het derde deel staan de herinneringsdragers genoemd die wel met de literatuur zijn verbonden, 

maar geen directe relatie hebben met Tollens’ dichtwerk: de negentiende-eeuwse rederijkerskamers, 

de toonzettingen, biografisch werk, naslagwerken en het fonds op zijn naam. In het vierde deel 

bespreek ik de herinneringsdragers die niet of nauwelijks literair zijn gefundeerd: de afbeeldingen, de 

vernoemingen, de herdenkingen, de verzamelingen en ten slotte de bijzondere plaats die Rijswijk in 

de herinnering aan Tollens inneemt. Het concluderende laatste deel vat in de eerste plaats aan de 

hand van vijf ijkjaren de vorige - thematische - delen samen in een chronologisch overzicht van vijf 

ijkjaren; ten slotte trek ik lijnen naar de theoretische benadering van de herinneringscultuur rond 

schrijvers en dichters. 

Een aantal digressies, veelal van anekdotische of toelichtende aard, heb ik in kader geplaatst en zo 

heb ik ook gehandeld door illustratieve lemmata uit de encyclopedieën geheel te citeren. 

Enkele bijlagen, waaronder een summiere levensbeschrijving van Tollens, ondersteunen de weergave 

van het onderzoek. Andere toelichtende informatie heb ik verwerkt in het notenapparaat, waarin ik 

volledige titelbeschrijvingen heb opgenomen als dergelijke werken niet van funderend belang zijn 

voor het onderzoek en derhalve niet zijn opgenomen in de literatuurverwijzing. In het hoofdstuk over 

de afbeeldingen (4.1) mogen de afbeeldingen zelf niet ontbreken. 

 



Inleiding 
1.2. Herinneringscultuur, een theoretisch kader 

 

7 
 

Hoofdstuk 1.2 Herinneringscultuur, een theoretisch kader 

Een kindertand is voldoende om in de herinneringscultuur bewaard te blijven. Hendrik Tollens schrijft 

in 1812 Op den eersten tand van mijn jongstgeboren zoontje, met de bekende beginregels 

Triomf, triomf! hef aan mijn luit, 
Want moeder zegt: de tand is uit! 
Laat dreunen nu de wanden!1 

Een typerend vers voor Tollens, met de dubbele aanhef, de begeleiding door muziek en de muren die 

dreunen. Huize Tollens moet stevig op de grondvesten hebben gestaan. Typerend ook door de 

herkenbare huiselijke inhoud: het beschrijft een mijlpaal in het leven van elk gezin. En een cruciale 

mijlpaal, want menig zuigeling overleed indertijd aan infecties bij het doorkomen van de eerste 

tanden. Maar Henricus Petrus Jacobus Tollens (Hein, 1812-1891) bleef in leven en zou later 

kantonrechter in Leiden en honorair lid van het Tollens-fondsbestuur worden. Typerend ook voor de 

tijd, waarin het gezin gevierd wordt. Dr. G.D.J. Schotel (Gilles, 1807-1892), de eerste biograaf van 

Tollens, citeert in 1860 een reactie van Harmen Klijn (suikerfabrikant en dichter, 1773-1852) op 

Gedichten III (1815), waarin het gedicht wordt afgedrukt: 

Mij in ’t bijzonder, die zoo veel prijs stel op huiselijk geluk – wien de heilige naam van vader 

alles is (…) – mij in ’t bijzonder dringen uwe verzen tot op den bodem van het hart en hebben 

mij en mijne lieve vrouw, menigen dankbaren traan uit de oogen geperst.2 

Ook voor dr. G.W. Huygens (Gerard, 1912-2002), de tweede biograaf van Tollens, is het gedicht in 

1972 kenmerkend, maar om andere redenen: het is een ‘onzalig idee’ geweest, ‘onzalig omdat hij 

vooral hierdoor de risee van latere generaties zou worden’.3 De dichtkunst heeft voor hen immers 

een hogere roeping gekregen dan het bezingen van kindertandjes en zij distantiëren zich daarom van 

wat zij als inhoudsloos gerijmel beschouwen. Ten slotte neemt Lotte Jensen het gedicht weer serieus 

(2009): in Een babytand als oorlogswapen analyseert en herwaardeert zij, met een beroep op het 

door Marita Mathijsen gemunte ‘travestievermogen’ van de literatuur, het versje van Tollens als een 

actueel, metaforisch verzetsgedicht. Het is niet alleen een kleine Tollens die tandjes krijgt, maar het 

geknechte Nederland, dat de Franse bezetter in 1812 zijn tanden moet laten zien.4 

Drie visies op Tollens: geliefde gezinspoëzie, onnozele rijmelarij en verzetspoëzie. Níet de trits 

‘vergood, verguisd, vergeten’. Verafgood werd hij zeker (Withuys, Klijn, Schotel), verguisd evenzeer 

(aangehaald door Huygens), maar vergeten is hij nooit. ‘Geherwaardeerd’ zou een voorzichtige 

kwalificatie van Jensens visie kunnen zijn, wat overigens geen herstel van zijn populariteit of de 

erkenning van zijn meesterschap impliceert. Het betekent dat het gedicht al twee eeuwen hoe dan 

ook tot een corpus erfgoed behoort, dat naar gelang de wijze van benadering, interpretatie en 

waardering op één of andere manier naar believen uit de sluimerende collectieve herinnering kan 

worden wakker geschud. Zelfs al wordt een dichter niet meer gelezen, zolang zijn werk bewaard 

wordt, kan het immers opnieuw onder de aandacht gebracht worden als een belangstellende, of als 

                                                           
1
 Tollens (1855-1857), Gedichten III, 44v 

2
 Schotel (1860), 48; Hendrik Harmen Klijn (1773-1856) genoot als literator in zijn tijd enige faam, maar werd 

door de ‘jongerentijdschriften’ rond 1830 niet gewaardeerd. 
3
 Huygens (1972), 146 

4
 Jensen & Kuitert (2009), 76, 85 
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het publiek daarom vraagt. Aleida Assmann (geb. 1947, hoogleraar Anglistiek en Literaire Studies in 

Konstanz) gebruikt hiervoor de term Speichergedächtnis: 

Unter dem weiten Dach der historischen Wissenschaften können solche unbewohnten Relikte 

und besitzerlos gewordene Bestände aufbewaht, aber auch so wieder aufbereitet werden, daβ 

sie neue Anschluβmöglichkeiten zum Funktionsgedächtnis bieten.5 

Met de term unbewohnt geeft zij aan dat er geen ‘bezitter’, ‘bewoner’, ‘eigenaar’ is, die het 

voorwerp of de gebeurtenis op een bepaald moment een zin, een ziel geeft. Het ligt als een dood 

moment in de tijd, of als een onbezield voorwerp in de kast van vergetelheid. Een archiefstuk. Een 

ongelezen boek op de plank van een zelden bezochte bibliotheek. Een foto waarvan niemand meer 

weet wie erop is afgebeeld. Het is van niemand, geen mens wil er verantwoordelijkheid voor nemen 

en dragen. Het berust in de vergetelheid.  

Het verrassende aan een zodanig bestaan is echter, dat dergelijke voorwerpen en gebeurtenissen 

opnieuw zin kunnen krijgen, bezield, bewohnt kunnen worden als iemand ze ontdekt of pakt. 

Misschien soms even, maar vaak ook voor langere tijd. Daarvan zijn vele voorbeelden te vinden: een 

verloren gewaand manuscript, een verborgen oorlogsdagboek of een vergeten dichter kunnen 

opnieuw in een communicatief proces worden opgenomen. Het onderwerp functioneert weer in de 

collectieve herinnering. Assmann plaatst tegenover de Speichergedächtnis dan ook de 

Funktionsgedächtnis: het voorwerp of de gebeurtenis krijgt weer een functie. Dat laatste is aan 

mensen gebonden, het slaat de verbinding tussen verleden, heden en toekomst, berust op 

selectiviteit en verwerft waarde doordat de latere beschouwer zin toekent aan het voorwerp of de 

gebeurtenis uit het verleden.6 Dat behoeft niet noodzakelijk dezelfde betekenis te zijn als de 

oorspronkelijke. Maar er wordt wel een verbroken samenhang hersteld die inherent aan het 

herinneringskarakter in elk geval een tijdscomponent heeft. Er kan ook een inhoudelijke en/of 

emotionele verbintenis zijn: de woorden die jij schreef, zijn jarenlang door niemand meer gelezen, 

maar ik heb er belangstelling voor, of ze spreken me zelfs aan. 

Daarmee zijn twee voorwaarden genoemd om herinneringscultuur te laten functioneren: empathie 

van de beschouwer voor het beschouwde enerzijds en de aanwezigheid van het object van de 

herinnering anderzijds. De derde voorwaarde is de omstandigheid waardoor de vonk tussen verleden 

en heden kan overspringen. 

Het voertuig van de herinnering kan velerlei vormen aannemen: Assmann besteedt het tweede deel 

van haar boek Erinnerungsräume aan ‘Medien’, die ik in dit onderzoek ‘herinneringsdragers’ zal 

noemen. Ze dragen immers betekenis uit het verleden over aan de belangstellende in het heden. 

Assmann noemt als hoofdgroepen: het schrift, het beeld, het fysieke (‘Körper’) en de plaatsen. In alle 

media kunnen metaforiek en symboliek een grote rol spelen. 

Bij schriftelijke herinneringsdragers kan zich de afstand in tijd wreken: lezers van oude teksten zullen 

zich - afgezien van problemen met de historische stijl en taal - altijd rekenschap moeten geven van 

betekenissen en interpretaties die aan verandering onderhevig zijn.7 Sommige geschriften zullen 

bewust geschreven zijn om het nageslacht inzicht in het beschreven onderwerp te geven, maar 

andere zijn met een ander doel geconcipieerd, waardoor de beschouwer zich eerst een beeld moet 

vormen in welk kader de tekst gelezen en geïnterpreteerd kan worden. Assmann schrijft: 

                                                           
5
 A. Assmann (2010a), 134 

6
 A. Assmann (2010a), 133 

7
 Zo wordt Tollens’ werk in zijn tijd ‘eigenaardig’ genoemd, niet in de huidige betekenis ‘vreemd’, maar in de 

verouderde zin ‘uniek’. 
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Eine Untersuchung der Medien des Gedächtnisses, muβ von der Schrift ausgehen, und zwar 

nicht von ihrer sozialen und technischen Dimension, sondern auch von ihrer Gedächtnisleistung, 

die freilich von Kultur zu Kultur und Epoche zu Epoche anders beurteilt wird.8 

Op dit punt kunnen lezers het onderwerp vaarwel zeggen en het in de vergetelheid doen geraken; zij 

kunnen het ook een nieuwe betekenis geven of er een valse herinnering aan hechten. In de laatste 

gevallen blijft de herinnering nog wel bestaan, maar heeft zij zeker een andere lading dan de 

originele bedoeling ervan gekregen. 

Naar mate de tijd verstrijkt en de denkwerelden van schrijver en lezer uiteengroeien, wordt het risico 

van een vergeten of gemodificeerde herinnering groter. Maar ook kan bijvoorbeeld de ontdekking 

van vergeten geschriften tot een renaissance van oude vormen en gedachten leiden: het werk van de 

humanisten in de twaalfde tot zestiende eeuw is daarvan wellicht het helderste voorbeeld, doordat 

de klassieke oudheid hun een nieuw referentiekader biedt en zij het middeleeuws-kerkelijke keurslijf 

kunnen vervangen door een op heidendom geënte vrijheid. Zij vinden deze kennis onder andere in 

archieven en bibliotheken, wat de potentie van deze instellingen aantoont. Maar deze schat aan 

informatie richt niets uit zonder de nieuwsgierige lezer, die deuren opent en boeken openslaat. Pas 

dan kan de brug tussen verleden en heden worden geslagen. 

Assmanns tweede groep is het beeld als medium: stand- en borstbeelden en portretten zijn vanouds 

bekend, maar pas de foto heeft de mogelijkheid een moment in onvergankelijkheid vast te leggen 

zonder het gebruik van taal en zonder een concessie aan de werkelijkheid. Assmann spreekt van 

‘einen geradezu kriminologischen Existenzbeweis einer bestimmten Vergangenheid’.9 Film, video en 

digitale opnamen zullen in de twintigste eeuw dit effect alleen nog versterken. Als we de tijd van 

Tollens nader bekijken, moeten we ons realiseren dat in zijn nadagen de fotografie nog nauwelijks is 

ontwikkeld – van één opnamesessie zijn foto’s van hem bewaard gebleven – en dat het grote publiek 

nog niet via een beeldcultuur vertrouwd kan raken met het uiterlijk van bekende personen.10 

Keren we even terug naar het genoemde echtpaar Klijn, dat bij de lezing van Tollens’ gedichten in 

tranen uitbarst. Zij zijn niet de enigen bij wie zijn gedichten een lichamelijke reactie oproepen.11 Bij 

fysieke dragers denken we allereerst aan voorwerpen, maar fysiek gevoelde emoties dragen bij aan 

de herinnering van het bewuste voorval. Assmann noemt bij haar andere voorbeelden als eerste de 

taal, het verwoorden van herinneringen. Verder de affectie, die mensen kan verleiden tot het 

emotioneren van hun ervaringen, waardoor deze corrupt, althans subjectief worden. Herinneringen 

kunnen ook een symboolfunctie krijgen en op verschillende manieren tot een trauma leiden.12 In het 

laatste geval kan verdringing van ervaringen optreden, die zich echter op willekeurige momenten 

weer kunnen manifesteren. Al deze aspecten kunnen we onderbrengen in de term ‘verwerking’, 

waarbij de ervaring in feit of fictie verteld kan worden – of worden opgeborgen in de krochten van de 

ziel. 

De laatste groep zijn de plaatsen. Daarmee legt Assmann het verband met de lieux de mémoire, het 

concept waarmee Pierre Nora een decennium eerder in zijn omvangrijke gelijknamige serie wat de 

                                                           
8
 A. Assmann (2010a), 180 

9
 A. Assmann (2010a). 221 

10
 In dezen is het uitgever J. Immerzeel te loven dat hij vanaf 1819 schrijversportretten plaatste in de 

Nederlandsche Muzen-almanak; ook gaven uitgevers losse prenten uit met de beeltenis van een dichter. 
11

 Schotel (1860), 92 noemt het echtpaar Van Cappelle dat bij het lezen van De Overwintering, overmand door 
‘aandoening en diep gevoel’ het boekje moest neerleggen.  
12

 A. Assmann (2010a), 250, 261 
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herinneringscultuur betreft, pioniersarbeid heeft verricht. Alvorens naar de Orte van Assmann terug 

te keren, moeten we eerst de lieux van Nora beschouwen. 

Pierre Nora (geb. 1931, historicus, emeritus-directeur van de ‘École des hautes études et sciences 

sociales’ in Parijs) bouwt voort op het uitgangspunt van de Franse filosoof en socioloog Maurice 

Halbwachs (1877-1945), die in La mémoire collective (1950) stelt, dat een mens niet alleen individu is, 

maar ook een deel van een gezamenlijke identiteit die zijn eigen herinneringen produceert en zich 

daarmee onderscheidt van andere collectieven. Pim de Boer verwoordt deze herleving van het 

historisch bewustzijn in de tijd van Nora, het laatste kwart van de twintigste eeuw:  

Het draait in wezen om het verband tussen het gevoel van radicale veranderingen en van 

duizelingwekkende versnelling van de geschiedenis die het groeiend gevoel voor het verleden 

te weeg brengt. Met andere woorden, het draait om de relatie tussen crisissentiment en 

toename van historisch bewustzijn. Dat brengt ons tot de actuele, overweldigende 

belangstelling voor de herinnering.13 

Nora werkt dit uit voor de Franse natiestaat, die in zijn opvatting dreigt te desintegreren doordat de 

geschiedenis zich steeds sneller lijkt te ontwikkelen; daardoor herkennen jongere generaties de 

herinneringsdragers die het collectieve geheugen voeden niet meer, waardoor vervolgens de 

collectieve identiteit van ‘de Fransen’ onder spanning komt te staan. Nora ervaart dat als probleem 

en stelt met een aantal medeauteurs vast welke dragers, lieux de mémoire, die identiteit hebben 

vormgegeven en nog vormen. Daarbij denken zij niet alleen aan letterlijke plaatsen: uiteraard kunnen 

monumenten, straten, standbeelden en slagvelden de herinnering aan personen en gebeurtenissen 

levend houden, maar dat geldt ook voor minder concrete transporteurs als teksten, symbolen en 

herdenkingen.14 Uiteindelijk zal de serie Lieux de mémoire zeven delen tellen, uitgegeven tussen 

1984 en 1992. 

Dat deze lieux bestaan, verklaart Nora uit het uitsterven van milieux de mémoire: eerstelijns 

herinneringen gaan verloren doordat een volgende generatie geen directe voeling met de/het 

herinnerde meer heeft.15 Er vindt wel mondelinge overdracht plaats, maar doorgaans stokt deze na 

80-100 jaar. Herinneringen kunnen zo verloren gaan als deze niet kunstmatig worden bewaard en 

gevoed en daarom zijn lieux nodig om ze in het collectieve geheugen te bewaren. Desgewenst 

kunnen ze geactiveerd worden om de herinnering levend te houden door aanblik, aanraking, lezing, 

aanwezigheid et cetera. Alleen zo kan volgens Nora de identiteit van de Franse natie, zoals deze door 

de jaren heen gevormd is, bewaard blijven.  

Zijn boeken worden nog steeds als gezaghebbend beschouwd, al is er wel geopponeerd dat zijn visie 

eenzijdig Frans, masculien en koloniaal is.16 Nora beperkt zich bovendien tot zijn eigen land en aarzelt 

of zijn concept ook bruikbaar is voor andere naties. De Boer spreekt een bevestiging uit, maar tekent 

                                                           
13

 De Boer (2005), 45 
14

 Onder redactie van H.L. Wesseling werd in 2004-2005 voor Nederlands bij uitgeverij Bert Bakker een serie 
Plaatsen van herinnering uitgebracht, die alleen van fysieke plaatsen uitgaat, Wesseling (2004). 
15

 Nora (1984), tomé 1, xvii; een Engelse vertaling van Nora’s inleiding verscheen als Between Memory and 
History in: Representations 26, University of California, 1989, 7-24. 
16

 Hue-Tam Ho Tai, Remembered Realms, Pierre Nora and the French National Memory, 2010, 
http://www.jstor.org/discover/10.2307/2692331?uid=3738736&uid=2129&uid=2&uid=70&uid=4&sid=211033
27324073 (12 januari 2014). 

http://en.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_des_hautes_%C3%A9tudes_en_sciences_sociales
http://en.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_des_hautes_%C3%A9tudes_en_sciences_sociales
http://www.jstor.org/discover/10.2307/2692331?uid=3738736&uid=2129&uid=2&uid=70&uid=4&sid=21103327324073
http://www.jstor.org/discover/10.2307/2692331?uid=3738736&uid=2129&uid=2&uid=70&uid=4&sid=21103327324073
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gelijk aan dat elke natie er een eigen invulling aan zal geven.17 Willem Frijhoff sluit zich bij hem aan 

door op essentiële verschillen tussen Frankrijk en Nederland te wijzen: 

omdat het hier niet zozeer de staat is geweest die het natiebesef heeft bevorderd, als wel de 

cultuur. Nederland is vanouds geen staatsnatie, maar een cultuurnatie; identiteit wordt er veel 

minder gedecreteerd, dan door onderhandeling bereikt.18 

De Boer wijst op het gevaar dat moderne media met hun manipulatieve vermogens collectieve 

herinneringen kunnen creëren, stimuleren en uitlokken. Ook noemt hij de consequentie dat 

onderzoek van wat als collectieve herinnering wordt beschouwd het opgebouwde nationale verhaal 

kan ontmaskeren en waarheden aan het licht brengen die ontnuchterend (‘vergruizend’) kunnen 

werken.19 

In Duitsland zetten vooral Jan en Aleida Assmann het werk van Nora voort, maar wel met een 

belangrijk onderscheid. Nora trekt een scherpe scheiding tussen herinnering en geschiedenis,20 maar 

de Assmanns zien de begrippen als elkaars complement, die elkaar beïnvloeden en bevruchten. 

All das hieβe dann aber, daβ sich die memoriale und die szientifische Dimension der 

Geschichtsschreibung nicht ausschlieβen, sondern auf komplexe Weise mit einander 

verbinden.21  

De hierboven vermelde relatie tussen Funktions- en Speichergedächtnis past in deze visie. Wanneer 

Aleida Assmann in haar boek Erinnerungsräume als vierde groep herinneringsdragers de Orte 

bespreekt, bedoelt ze de fysieke plaatsen die voor de bezoeker een bezield verband met het 

verleden genereren. In bepaalde gevallen is de geschiedenis van een dergelijke plaats vervaagd en is 

een verhaal noodzakelijk om dat verband alsnog of weer te leggen. Ook hier kan de herinnering 

collectief zijn, zoals bij een nationaal monument, een gedenkplaats of een welgeplaatste nationale 

herdenking. Er is dan een nationaal verhaal noodzakelijk om de inhoud van de herinnering levend te 

houden of te maken. Voor dergelijke plaatsen geldt: 

im Falle der Gedenkorte [beruht sie] auf der wiederhergestellten und weitertradierten 

Erzählung, im Falle der Erinnerungsorte auf rein antiquarisch-historischem Interesse, im Falle 

der traumatischen Orte auf einer Wunde, die nicht vernarben will.22 

In alle gevallen bestaat er een voorwaarde van verwantschap tussen verleden en heden. Waar deze 

ontbreekt, ontstaat er geen relatie en blijft de plaats, maar ook de tekst, het beeld en andere 

herinneringsdragers unbewohnt, leeg, geschiedenis, een nummer in een archief. Herinneringscultuur 

verwacht een actieve betrokkenheid van degene die, al dan niet bewust, met een element uit het 

verleden wordt geconfronteerd. 

Inmiddels zijn woorden als ‘herinneren’, ‘gedenken’, ‘geheugen’ gevallen, een woordenverzameling 

die ingewikkelder wordt als we termen als ‘mémoire’, ‘Erinnerung’, ‘Gedächtnis’, ‘memory’ en 

‘remembrance’ moeten plaatsen. Mijn keuze voor de termen ‘herinneringscultuur’ en 

‘herinneringsdragers’ berust op de connotatie van ‘herinneren’ als actief werkwoord: ‘iets wat er al 
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 Nora (1993), De Boer (2005), 51 
18

 Frijhoff (2011), 51 
19

 De Boer (2005), 52, 55 
20

 Nora (1984), xix; A. Assmann (2010a), 133,  
21

 A. Assmann (2010a), 145 
22

 A. Assmann (2010a), 337-338 
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was, activeren’, ‘opnieuw te binnen brengen’, ‘opnieuw leren’. Hij of zij die zich iets of iemand 

herinnert, vertoont hersenactiviteit en wellicht dadendrang om met het onderwerp van de 

herinnering in contact te komen, op dat moment zin te geven en zich (opnieuw) toe te eigenen. Dat 

geldt zowel voor de individuele als de collectieve herinnering. Het geheugen heeft een statische 

functie en past meer bij de psycho-neurologische wetenschap; ‘gedenken’ is een bijzondere vorm 

van herinneren met een zekere temporale en rituele functie. Voor de herinneringscultuur is het 

begrip toepasbaar op plechtigheden als herdenkingen.23 

De collectieve herinnering is een verzameling van individuele herinneringen en gedraagt zich ook als 

zodanig. De laatste zijn qualitate qua aan een individu gebonden en als een mens deze niet op één of 

andere wijze vastlegt, gaan zij verloren als het geheugen hapert of de persoon sterft. Dóórvertellen 

bewaart ze enkele generaties - de al eerder genoemde 80-100 jaar - en impliceert de kans dat er 

vervorming van de verhalen optreedt.24 Dan rijst de vraag naar de waarheid van de herinnering. Hoe 

boeiend mondelinge geschiedenis ook mag zijn, één gebeurtenis kan gemakkelijk vanuit 

verschillende perspectieven geheel divers worden geregistreerd, nog afgezien van fantasieën die de 

werkelijkheid kunnen vervormen. Dit gevaar loert ook bij bijvoorbeeld schriftelijke vastlegging, dus 

een onderzoeker zal dus altijd op zijn hoede moeten blijven en zorgvuldig de bronnen moeten 

inventariseren en analyseren.25 Het is zijn of haar taak de individuele herinnering verantwoord in een 

groter collectief geheel in te passen. De Brits-Amerikaanse historicus Jay M. Winter (geb. 1945, 

emeritus-hoogleraar aan Yale University) schrijft: ‘History is memory seen through and critized with 

the aid of documents of many kinds – written, aural, visual. Memory is history seen through affect.’26 

Merk hier op de breedte van de documentatie en de rol van de affectie. Willem Frijhoff verbindt aan 

herinnering het begrip ‘toe-eigening’: 

Herinnering is de vorm waarin individuele personen, afzonderlijke groepen en welomschreven 

gemeenschappen zich de sporen van het verleden als op henzelf betrokken toe-eigenen en ze 

zo tot hun eigen, geleefde geschiedenis maken.27 

In het collectieve geval betekent dit dat de gemeenschap zich eigenschappen toekent die haar 

identiteit moeten definiëren en uitstralen. Jan en Aleida Assmann onderscheiden drie fasen in de 

herinnering: Kommunikatives Gedächtnis voor de tijd dat het herinnerde object nog in leven of 

actueel is en benaderbaar om het verhaal uit de eerste hand of mond te kunnen construeren. 

Wanneer de ervaring wordt doorverteld binnen een afgebakende groep, bijvoorbeeld een volgende 

generatie, spreken zij van Kollektives Gedächtnis, die van tijdelijke aard is, omdat deze groep 

uiteenvalt en sterft. Beide begrippen passen in het begrip milieu de mémoire van Nora. Een cruciale 

overgang is die tussen Kollektives en Kulturelles Gedächtnis. Aleida Assmann verwoordt deze aldus: 

                                                           
23

 Zie voor het onderscheid tussen herinnering en geheugen ook De Boer (2005), 48; ik geef de voorkeur aan de 
term ‘herinneringscultuur’ boven het in sommige Nederlandstalige studies gebruikelijke memory culture. 
24

 J. Assmann (1988), 11 
25

 In het onderhavige onderzoek is zulks met een aantal voorbeelden aan te tonen. Vergelijking van de beide 
biografieën van Tollens, door Schotel (1860) en door Huygens (1972) laat bijvoorbeeld zien dat de eerste 
selectief en weinig kritisch met zijn bronnen is omgegaan, waardoor de tweede door beter en neutraler 
onderzoek een veel objectiever beeld van het leven, van de mens en van de dichter Tollens kan presenteren; 
zie hoofdstuk 3.2.  
26

 Winter (2010), 12 
27

 Frijhoff (2011), 11 
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Ihr Dauer wird nicht dadurch begrenzt, daβ die Träger wegsterben, sondern dadurch, daβ sie 

dysfunktional und durch andere ersetzt worden.28 

en elders: 

Während das individuelle Gedächtnis and die kurze Zeitspanne eines Menschenlebens 

gebunden ist und mit diesem vergeht, ist das generationsübergreifende kulturelle 

Langzeitsgedächtnis durch Medien, Institutionen und Riten gestützt.29 

Er is geen ‘natuurlijk’ verhaal meer dat gebeurtenissen van vroeger weergeeft, want er zijn nu 

letterlijk kunstmatige handelingen nodig de verhalen in de eerste plaats te bewaren, vervolgens aan 

de orde te stellen en ten slotte opnieuw vorm te geven. Wat beschouwd wordt, ligt achter de horizon 

van de beschouwer, het worden Fixpunkte, aldus Jan Assmann, 

schicksalhafte Ereignissen der Vergangenheid, deren Erinnering durch kulturelle Formung 

(Texte, Riten, Denkmäler) und institutionalisierte Kommunikation (Rezitation, Begehung, 

Betrachtung) wachgehalten wird.30 

Hij werkt de sociologische component verder uit door erop te wijzen dat zulks niet mogelijk is zonder 

een effectieve driehoeksrelatie van herinnering, cultuur en groep; Aleida, zijn echtgenote, noemt de 

spankracht binnen die driehoek de voorwaarde voor het voortbestaan van de culturele herinnering.31 

Als er een generatie opstaat die de belangstelling verliest doordat er geen gemeenschappelijke 

noemer is waarmee het verband spannend gehouden kan worden en die zich niet meer herkent in 

het groepsgevoel dat bij eerdere generaties nog wel aanwezig was, dan breekt de driehoek en wordt 

de herinnering geschiedenis (Speichergedächtnis), totdat mogelijk een nieuwe, geïnteresseerde 

groep opstaat, die de relicten te voorschijn haalt en met nieuwe visie en middelen bekijkt, 

onderzoekt en waardeert.  

Denn mit der Aufgabe und Zerstörung eines Ortes ist Seine Geschichte noch nicht vorbei; er halt 

materielle Relikte fest, die zu Elementen von Erzählungen, und damit wiederum zu 

Bezugspunkte eines neues kulturellen Gedächtnisses werden.32 

Dat laatste vereist dus activiteit. ‘Memory is active, forging its pasts to serve present interests,’ 

schrijven Susannah Radstone en Bill Schwarz in het inleidende hoofdstuk van hun bundel Memory.33 

Winter introduceert hiervoor het ‘historisch herinneren’ met waarborgen voor de zuiverheid van de 

beschouwer en het beschouwde.34 Halbwachs vreest al in 1925 voor het verlies van de collectieve 

herinnering in de tijd dat traditionele dorpsgemeenschappen met hun school, kerk en gezin uiteen 

dreigen te vallen.35 Nora herkent dit in zijn tijd (1984), waarin de geschiedenis sneller lijkt te gaan en 

nieuwe media andere mogelijkheden bieden voor de opslag van gegevens.36 Anno 2013 kunnen zij 

worden bewaard op sticks en in the cloud, waardoor het conserveren en het reactiveren andere 
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vaardigheden vereist dan in vroeger tijden, maar die de onmiddellijke bereikbaarheid ervan in hoge 

mate vergroten. Steve Goodman en Luciana Parisi formuleren dit aldus: 

Human memory has now been externalized into ubiquitous networks and distributed digital 

storage devices. Memory had become prosthetic, a neuro-extension that can be archived via 

uploading and readily accessed via downloading. 

In hun artikel wijzen zij ook op de mogelijkheid die inherent is aan de kwalitatieve en kwantitatieve 

ontwikkeling van de media: we herinneren ons in sterkere mate niet de gebeurtenis zelf, maar alleen 

de foto, de video of de filmopname en dat heeft implicaties voor de psychologische en cognitieve 

benadering van het herinneringsproces.37 Er is zoveel informatie voorhanden, dat er steeds meer 

buiten het bereik zal blijven. In recente studies is dan ook het verband tussen herinneren en vergeten 

gelegd. Frijhoff noemt het eerste hoofdstuk van zijn boek over herinneringscultuur paradoxaal 

Herinneren als kunst van vergeten. Ook Aleida Assmann stelt dat steeds opnieuw plaats gemaakt 

moet worden voor nieuwe informatie om heden, verleden en toekomst te kunnen beschouwen en zij 

beschouwt het archief – in brede zin – daarvoor als het culturele referentiekader: 

The historical archive is a receptacle for documents that had fallen out of their framing 

institutes and can be reframed and interpreted in a new context. 

En, met een mooie paradox:  

the base of what can be said in the future about the present when it will have become the 

past.’38 

Anno 2013 is de studie van de herinneringscultuur uitgedijd tot een multidisciplinaire wetenschap. 

De opstelbundels van Radstone & Schwarz, Tilmans c.s. en Erll & Nunning benadrukken dit en de 

inhoud ervan weerspiegelt de bandbreedte die het onderwerp in de afgelopen decennia heeft 

ingenomen. Astrid Erll ziet wat zij cultural memory noemt als een paraplubegrip met drie elkaar 

versterkende en daardoor grensoverschrijdende aspecten: sociaal (mensen, relaties, instituten), 

materieel (kunstvormen, media, archieven, musea) en mentaal (wijze van denken, opvattingen). Zij 

vindt het begrip lieux de mémoire daarvoor te eng, omdat er verschillende manieren van herinneren 

zijn, die in wisselende perspectieven naar het verleden kijken. Dat waarnemingsproces acht zij 

daarom belangrijker dan het bestudeerde onderwerp zelf.39  

Schrijvers/dichters en de herinneringscultuur 

In dit onderzoek staat de dichter Hendrik Tollens centraal en stellen we ons de vraag hoe hij als 

zodanig wordt herinnerd. Het is inmiddels ruim 150 jaar geleden dat hij is overleden: er is geen 

sprake meer van een milieu de mémoire of een Kommunikatives Gedächtnis omdat allen die hem 

hebben gekend en die zijn gedichten als actuele publicaties hebben gelezen, eveneens al lang zijn 

overleden. Datzelfde geldt voor de Kollektives Gedächtnis zoals Assmann deze stelde: ook de ruimere 

cirkel van mensen die nog contact hadden met de nauwere kring rond Tollens en zijn lezers is 

verdwenen. Er is op verschillende manieren afstand tot zijn werk ontstaan: door de tijd en de 

opvolgende generaties, door de voortgaande definiëring wat ‘men’ als ‘kunst’ beschouwt en 

daarmee door de ontwikkeling van de visie op zijn dichterschap. Ook de wijze van beschouwen is 
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verschoven: door ontwikkelingen in de literatuurwetenschap, door veranderingen in de 

belangstelling voor het verleden, in casu voor de eerste helft van de negentiende eeuw, en door de 

middelen die de beschouwers al dan niet ten dienste staan. Daardoor is de herinneringscultuur rond 

Tollens Kulturelles Gedächtnis geworden, met lieux de mémoire, herinneringsdragers die door lezers 

en onderzoekers inhoudelijk gereactiveerd kunnen worden, zodat zij vanuit de Speichergedächtnis in 

een nieuwe context gaan functioneren.  

Een onderzoek naar de herinneringscultuur rond een Nederlandstalige dichter is op deze schaal nog 

niet eerder uitgevoerd. Tollens is in dezen vooral interessant, omdat hij vergood, verguisd en toch 

niet vergeten is, wat niet inhoudt dat de kennis van en over zijn dichtwerk in het collectieve 

geheugen verankerd is gebleven. Juist de vroege pieken en de vele latere dalen in de beoordeling van 

zijn plaats in de literatuur nodigt uit de krachten die deze bewerkstelligen vanuit de veelheid van 

factoren binnen de herinneringscultuur te verkennen, in de wetenschap dat aan de kern van Tollens’ 

culturele nalatenschap, zijn dichtwerk, niets meer veranderd kan worden. Dat is immers afgesloten 

met de door hem geautoriseerde Gezamenlijke Dichtwerken (1855-1857), aangevuld met nog wat 

nagedruppelde tijdschriftpublicaties. Hij was in de keuze van zijn verzameling kritisch geweest: geen 

jeugdwerk, geen drama, geen proza. De collectie die zijn vriend en bewonderaar Adrianus Bogaers 

(Adriaan, 1795-1870) aanlegde en die in de Koninklijke Bibliotheek wordt bewaard, bevat vele 

ongepubliceerde gedichten, vaak gelegenheidswerk. Dergelijke verzen en een aantal 

almanakbijdragen hebben geen vervolg gekregen, zelfs niet in de Onuitgegeven Gedichten waarin 

uitgever Suringar omstreeks het sterfjaar van Tollens nog wat ongebundeld werk uit eigen bezit in 

beperkte oplage in de openbaarheid heeft gebracht.  

Nu behoren dichters volgens Jean Claude Bonnet in zijn bijdrage aan Nora’s Lieux de Mémoire tot de 

groep kunstenaars om wie legendevorming kan plaatsvinden: 

L’orateur, le sculpteur, le peintre, le poète fondent une imagerie de reconnaissance perçue par 

tous, parce qu’elle est à fois docte et d’une grande capacité légendaire. 

Hij wijst hierbij op de rol die een herinneringsdrager kan spelen: 

Sous l’apparent éparpillement des notices, le Grand Dictionnaire de Pierre Larousse présente un 

palmarès des figures de l’histoire, et des monographies de toutes sortes composent une galerie 

de silhouettes qui consacre les grands modèles. 40 

Een dergelijke bedenking is overigens ook geuit tegen Nora’s project zelf: Steven Englund wijst erop 

dat diens focus op de Franse natie soms trekken van religiositeit aanneemt en dat Nora moet 

worstelen met enerzijds zijn ambitie als neutraal wetenschapper en anderzijds zijn opstelling als 

‘priester der natie’.41 Bonnets opmerkingen waarschuwen ons ervoor de vele opmerkingen die in de 

loop der jaren in allerlei media over Tollens zijn gemaakt kritisch op eventuele subjectiviteit en 

betrouwbaarheid te onderzoeken.42 

Voor het Engelse taalgebied bestaan er wel onderzoeksresultaten naar de herinneringscultuur rond 

een letterkundige. Ann Rigney, hoogleraar Algemene Literatuurwetenschap aan de Universiteit van 

Utrecht, koos Sir Walter Scott uit voor een verkenning rond deze dichter van nationale allure, 
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uiteindelijk na diverse publicaties uitmondend in haar boek The Afterlives of Walter Scott, met de 

kenmerkende tweede titel Memory on the move. Zij bestudeert de nationale Schotse dichter en 

schrijver en met name de rol die zijn romans spelen in de schepping van een nationaal Schots 

geheugen, waarbij zijn scottishness voortleeft bij emigranten en hun nazaten in de gehele 

Engelssprekende wereld. Niettemin ziet zij een kloof tussen Scotts gloriejaren in de negentiende 

eeuw en de culturele herinnering die erop volgt: 

Once the great Unknown, Scott had largely become the Great Forgotten. But even the figure of 

Scott himself is no longer very visible in contemporary culture, his long-time legacy continues to 

be felt in the widely expressed belief that showcasing the past is a condition for transcending it 

and for creating a new future.43 

We herkennen hier de revitalisering van het verleden en de benutting ervan voor de eigen tijd, zoals 

Aleida Assmann dit demonstreerde aan de Funktionsgedächtnis in verhouding tot de Speicher. In een 

voorstadium van haar boek publiceerde Rigney een artikel onder de titel Remembering and 

forgetting Walter Scott en deze titel doet denken aan het vergoden en vergeten van Hendrik 

Tollens.44 Als studie naar de herinneringscultuur rond een schrijver, naar zijn afterlive (‘nagalm’ 

vertalen we in tollensiaans vocabularium), is haar boek een referentiekader voor mijn eigen 

onderzoek. Er zijn immers diverse overeenkomsten, allereerst tussen de gememoreerden zelf, die 

voor een groot deel van hun leven tijdgenoten waren (Scott 1771-1832, Tollens 1780-1856). Beiden 

scheppen enerzijds zelf herinneringscultuur door het verleden in (een deel van) hun werk centraal te 

stellen en via invented tradition bij te dragen aan natievorming, maar anderzijds kunnen beiden zelf 

als herinnerde personen beschouwd worden doordat zij door latere generaties als iconen van hun 

tijd werden gezien.45 Beiden krijgen ook de status van nationale held en genieten grote populariteit 

onder hun tijdgenoten, die resulteert in hoge oplagen van hun werk, een relatief groot lezers- en 

toehoorderspubliek, wat leidt tot eerbewijzen bij hun leven en na hun dood die weinige collega’s ooit 

zullen ontvangen (ridderorde, standbeeld, biografie, herdenking). Beiden worden ook weldra gezien 

als symbolen van een voorbije generatie, die door hun focus op het verleden de belangstelling van de 

jongeren verliezen, wat de kiem is voor latere vergetelheid. 

Maar er zijn ook grote verschillen: het Engels van Scott bestrijkt een grotere wereld dan het 

taalgebied van Tollens, die het met Nederland en koloniën, een stukje België en enkele pogingen in 

Zuid-Afrika moet doen. Rigney reist met ons door de Verenigde Staten, Canada, Australië, waar 

scottishness mede door de immigratie van Schotten nog steeds wordt ervaren. Daarbij komt dat 

Scotts erfenis in Schotland zelf nog steeds wordt aangewezen, bezocht, gekoesterd en 

vercommercialiseerd, hetgeen in Nederland bij mijn weten alleen op bescheiden schaal in het 

Museum Rijswijk (het ‘Tollenshuis’) voorkomt.46 Ook qua genre en qua kwantiteit bestaan er 

verschillen: Scott is vooral door zijn historische romans bekend gebleven, waarvan het aantal en de 

verscheidenheid ervan een omvangrijke bron voor ontleningen betekent, tegenover Tollens die als 

dichter zijn naam vestigt als schepper van enkele langere, historische gedichten, maar vooral door de 

kortere, huiselijke poëzie, die men als zijn specialiteit aanwijst en erkent. Het poezelige en malse 
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Elsje uit De liefde op het ijs spreekt nu eenmaal minder tot de historische verbeelding dan dappere 

vrijheidshelden als Ivanhoe, William Wallace en Rob Roy. Ten slotte zij nog gewezen op een 

belangrijke benadering door Rigney: Scott die met zijn verhalen op grotere schaal andere kunsten 

inspireert dan Tollens. Scotts romans laten dan ook een intenser afterlive zien, waardoor Rigney kan 

spreken van een ‘social life of texts’ als een boek of gedicht steeds weer door een nieuwe generatie 

wordt gelezen, beoordeeld en verwerkt.47 Scott is vaker vertaald dan Tollens en kan in tegenstelling 

tot zijn tijdgenoot een inspirator van literaire werken in andere talen worden genoemd. Ook zijn veel 

verhalen van Scott voor de jeugd bewerkt; de navertellingen van de overwintering op Nova Zembla 

voor de jeugd gaan eerder terug op de historische gebeurtenissen dan op Tollens’ variatie daarop. Dit 

is misschien wel het grootste verschil tussen beiden: Scott kan voortleven door de personages en 

entourages van zijn boeken en Tollens teert uiteindelijk op de roem van een enkel werk, op enkele 

citaten en op een negatieve beeldvorming in de literatuurgeschiedenis. Scotts proza vertelt een 

verhaal dat de lezers meesleept naar het al dan niet verzonnen historische verleden en legt zo 

bouwstenen voor een nationale Schotse identiteit (creating memorability). Tollens verdeelt zijn 

aandacht over verschillende poëtische genres, maar heeft ten opzichte van verhalen als voordeel dat 

hij zijn vaderlandse zangen de kracht geeft voorgedragen te kunnen worden.  

Dit alles heeft gevolgen voor de plaatsing van Scott respectievelijk Tollens in de herinneringscultuur. 

We volgen Rigneys benadering van Scotts erfenis en plaatsen daar alvast een eventuele parallel met 

Tollens tegenover. Voor haar is cultural memory evenals voor de Assmanns een dynamisch begrip, 

actief en performatief en niet statisch en preservatief, ‘a way of recollecting the past and shaping its 

image using a whole range of media’.48 In een aantal hoofdstukken komt die range aan de orde, een 

reeks subonderwerpen die we maar gedeeltelijk ook op Tollens kunnen toepassen. Soms in het 

geheel niet, zoals bij de navertellingen en de transfers naar andere media (Rigney hoofdstukken 2 en 

4). Critici hebben Scott verweten dat hij door de aandacht voor het verleden het heden en de 

toekomst verwaarloosde: ‘mocking the present and ignoring the future’. Rigney legt zijn fascinatie 

voor de geschiedenis anders uit: ‘part of an apology for progress; a way of paving the way towards 

new prosperity while retaining some connection to the past’.49 Deze laatste visie is te vergelijken met 

het imago van Tollens die voorbeelden uit het verleden aanhaalt (en aanpast) om zijn tijdgenoten te 

tonen wat zij in huis hebben om de toekomst van een nieuwe natie aan te kunnen. Op dit vlak 

functioneerden zijn vaderlandse romances dus vergelijkbaar met Scotts heldenverhalen. Scott zaaide 

zelf lieux de mémoire in zijn romans en bouwde zijn landhuis Abbotsford als een neogotisch kasteel, 

vol verwijzingen naar het al dan niet verzonnen verleden. De website van het huis doet ons geloven 

dat de afstand tussen ons en Scott toch klein is: ‘Abbotsford sits at the heart of the landscape that 

inspired the poetry and the novel of its creator (…). When you touch the bricks and mortar of 

Abbotsford, you are touching the soul of Scott’.50 Scott is aanraakbaar in het landschap van zijn 

verhalen. Het Rijswijkse Tollenshuis is daarmee op geen enkele wijze te vergelijken, ook al was het 

ooit het woonhuis van dichter en herbergt het tegenwoordig een collectie tollensiana.  

Rigney noemt Tollens niet, maar uit haar hoofdstukken 6 en 7 kunnen we toch wel enkele andere 

vergelijkingen met Scott destilleren. In het zesde, The imperial man, bespreekt zij de iconisering van 

Scott in afbeeldingen, biografieën, standbeelden en herdrukken, alle te vergelijken met het 
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voortbestaan van Tollens. In het laatste hoofdstuk voor de epiloog stelt ze de pijnlijke vraag How 

long was immortality? die ook voor Tollens geldt. Scotts onsterfelijkheid was verzekerd door zijn 

werk, zijn huis, zijn standbeelden en nochtans geldt hij als een vergeten auteur. Rigney wijst op de 

moderne literaire kritiek, die bij de waterscheiding tussen kunst en massacultuur partij kiest tegen de 

laatste. In dezen delen Scott en Tollens wat de uiteindelijke beoordeling van hun populaire werk 

hetzelfde lot. Tollens wordt immers doelwit van critici die kunst beschouwen als een gift van en voor 

uitverkorenen en die dicht- en schrijfwerk voor het ‘gewone volk’ als kunst niet serieus nemen. 

Inderdaad kunnen pas latere generaties oordelen wat in de loop der jaren als blijvend en waardevol 

wordt beschouwd. Rigney wijst het tweede decennium van de twintigste eeuw als de periode waarin 

Scott zijn glans voorgoed verliest: geen herdruk van zijn verzameld werk en opvoeringen van 

toneelbewerkingen meer, alleen de hoogtepunten blijven nog collectief bezit en worden hoogstens 

inspiratiebronnen voor nieuwe afterlives. Maar de teloorgang was er al eerder: veertig jaar daarvoor 

was hij meer een persoon van historische reputatie geworden dan een geliefd en gelezen schrijver. 

Tollens zou een dergelijk lot ondergaan. 

De kracht van overleven 

Wat maakt een tekst, een oeuvre sterk genoeg om als herinneringsdrager te kunnen functioneren? 

Nora besteedt wel aandacht aan teksten, maar beperkt zich tot specifieke genres als volksverhalen, 

spreuken of een kinderboek en brengt de rol van de literatuur als zodanig niet ter sprake. Rigney 

noemt in haar oratie de historische roman een alternatief kanaal of een ‘experimentele ruimte’ voor 

herinneringen die in discoursen als de officiële geschiedschrijving of juridische verslaglegging niet aan 

de orde komen. Zo kan literatuur als herinneringsdrager optreden, maar niet zonder onherroepelijke 

vervormingen en historisch-wetenschappelijk onverantwoorde aanpassingen aan wat de schrijver 

met zijn werk beoogt.51 Dat zullen we ook zien bij De Overwintering van Tollens (zie hoofdstuk 2.6). In 

een verhaal dat de potentie heeft te overleven schuilt iets wat latere generaties aanspreekt: het 

brengt bij eerste publicatie een proces op gang waardoor de herinnering eraan levend gehouden kan 

worden. Dat werkt Rigney in Afterlives voor een aantal van Scotts werken uit. De vraag is dus wat aan 

Tollens’ gedichten ontbreekt, waardoor zij ongelezen en zelfs impopulair werden; een tweede vraag 

is wat dan de innerlijke kracht was van gedichten die nog enige tijd populair bleven, en wat deze is 

van teksten die nog in recente tijd zijn heruitgegeven, gelezen en voorgedragen: De Overwintering en 

in mindere mate het Volkslied. In de wetenschap dat deze teksten al 200 jaar dezelfde zijn, maar de 

opeenvolgende generaties steeds een andere wijze van beschouwen en oordelen hanteren. Tot op 

de dag van vandaag. 

Tollens en de herinneringscultuur (1) 

In dit onderzoek staat dus de algemene vraag centraal: hoe herinneren ‘wij’ ons Tollens. Wij, maar 

vooral de generaties die zich sinds de dood van de dichter in 1856 met zijn dichterlijke nalatenschap 

bezig houden. Aanvankelijk is er immers nog een milieu de mémoire, een Kommunikatives 

Gedächtnis van mensen die Tollens zelf hebben gekend en zijn bundels vers en ongeopend van de 

boekhandel konden betrekken en tot zich nemen. Maar na zijn dood beweegt de herinnering zich 

naar het schemergebied van de Kollektives Gedächtnis: Tollens wordt iemand van horen zeggen en 
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van een boek op de plank bij grootvader. Naar mate de kring rond zijn persoon en dichterschap 

uitdooft, verflauwt de directe herinnering en de daarbij behorende gevoelens. Leden van een jonger 

geslacht zijn de eersten die Tollens zijn plaats in de Kulturelles Gedächtnis geven door 

herinneringsdragers – en daarvan in de eerste plaats zijn gedichten - met onbevangen ogen te lezen, 

en die vervolgens de dichter met nuchter beoordelingsvermogen wegen om hem zijn rang te laten 

behouden of te laten verliezen. De vragen die Rigney over Scotts nagedachtenis stelt, zijn even goed 

op Tollens toepasbaar: zijn de teksten sterk genoeg om de schifting des tijds te overleven en kan zijn 

nagedachtenis levend blijven in andere vormen van herinnering.  

Elke generatie legt hierbij zijn eigen maatstaven aan. De tijdgenoten – althans een volgzaam gedeelte 

daarvan – vergoddelijken hem. Hij mag niet sterven: zijn onsterflijkheid wordt in teksten 

uitgesproken en standbeelden uitgehakt. Maar een volgende bent lezers keert terug naar de basis: 

het werk. De bent beoordeelt en veroordeelt. En wéér volgende lezers lezen hem niet meer en 

stellen alleen zijn reputatie nog aan de orde. Kulturelles Gedächtnis lijkt Speichergedächtnis te 

worden – en zelden pakt een beschouwer Tollens’ bundels van de plank om te kijken en te 

controleren of er misschien een vonk overspringt, die zijn werk opnieuw een functie in de cultuur kan 

geven. Ook zijn laatste, welwillende biograaf Huygens, doet daartoe geen poging: ‘Voor zijn poëzie is 

zo’n procedé [van duurzaamheid] tot dusver niet uitgevonden’.52 

Deze uitspraak dateert van 1972 en na dat jaar hebben zich twee belangrijke ontwikkelingen 

voorgedaan: Pierre Nora geeft in de jaren tachtig de impuls aan de vraag wat ‘nationale identiteit’ 

inhoudt en bevrucht daarmee de discussie over herinneringscultuur (ingevuld: ook de discussie welke 

plaats Tollens daarin inneemt) en ten tweede binnen de studie van de Nederlandse letterkunde de 

herwaardering van de negentiende eeuw door onderzoekers als Willem van den Berg, Marita 

Mathijsen en Lotte Jensen. Zo worden nieuwe vragen gesteld en worden kaders geschapen waarin 

soms toch iemand bij de plank met Gezamenlijke Dichtwerken van Tollens klimt en hem als de 

populairste, meest gelezen, voorgedragen en aangehoorde, en meest gelauwerde dichter van een 

voorbije periode tegen het licht van oude en nieuwe herinneringen houdt.
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DEEL 2 LITERAIRE HERINNERINGSDRAGERS 

Inleiding 

‘Vondel had een kousenwinkel.’ Zo luidde de titel van de ‘Literama-kwis’ die in de jaren rond 1990 

door de NCRV-radio werd uitgezonden en zo eindigde het liedje dat de uitzendingen omlijstte. 

Leerlingen van twee scholen streden tegen elkaar met vragen over algemene of specifieke kennis 

over een bepaalde schrijver of dichter en voerden opdrachten uit.1 De teksten van het programma 

verschenen in het tijdschrift Literama. 

Dat Vondel kousenwinkelier was en Tollens verfhandelaar mag tot de specifieke kennis worden 

gerekend die aansluit bij een ooit gangbare biografische benadering van de literatuurgeschiedenis, 

maar die op zich geen verband houdt met hun dichterschap. Wie de vraag wat het beroep van 

Hendrik Tollens was juist beantwoordt, geeft nog geen blijk van de kennis van diens werk of diens 

plaats in de literatuurgeschiedenis en kan de vraag correct beantwoorden zonder De Overwintering 

te hebben gelezen. 

 

In deze studie gaat het niet om ‘weetjes’ en evenmin over de belevenissen van Tollens, maar om de 

herinneringscultuur rond Tollens als dichter. Centraal staat dus niet zijn levensloop, maar het 

letterkundige werk dat hij ons heeft nagelaten en in het bijzonder zijn dichtwerk. Dat is dan ook het 

vertrekpunt van dit onderzoek: Tollens was letterkundig actief tussen 1798 (zijn eerste publicatie Aan 

de schutterij van Cool) en 1856 (een gelegenheidskwatrijn op de dag van zijn dood) en in deze tijd 

publiceerde hij zeventien toneelstukken, een verhalenbundel en negentien dichtbundels. Daarnaast 

gaf hij minstens 40 gedichten los uit, waarvan hij de meeste later in een bundel opnam. Andere 

gedichten verschenen eerst (en soms voor het laatst) in almanakken en jaarboeken, of werden niet 

gepubliceerd.2 Al tezamen een groot aantal gedichten. Tollens was een kritisch man en wilde zelf niet 

alles wat hij ooit gedrukt had, herdrukt zien. In de uitgave van zijn verzameld werk die hij op verzoek 

van uitgever Suringar samenstelde, elimineerde hij uiteindelijk zijn jeugdwerk, inclusief de 

toneelstukken en Nieuwe Verhalen en stelde zo met Gezamenlijke Dichtwerken (1855-1857) zijn 

persoonlijke canon van twaalf bundels vast: Gedichten I-III, Romancen en balladen, Nieuwe Gedichten 

I-II, Liedjes van Matthias Claudius, Dichtbloemen bij de naburen geplukt, Verstrooide Gedichten, 

Laatste Gedichten I-II en Nalezing. Dit corpus mag gelden als zijn geautoriseerde uitgave: als hij in 

1856 overlijdt, is hij met de correctie ervan gevorderd tot het tiende deel.3 Merk op dat het zijn 

dichtwerken zijn. Het toneelwerk had hij in tussen 1801 en 1805 al in vier delen laten bundelen; 

verder is er nog wat inleidend en kritisch proza van hem bekend, maar dit werd niet gebundeld.4 

Uiteindelijk zullen de twaalf delen Gezamenlijke Dichtwerken de dichterlijke nalatenschap van Tollens 

vormen die de basis vormt voor dit onderzoek. Het verzameld werk wordt twee maal herdrukt: in 

1871 in een ééndelige, goedkope ‘volksuitgave’ en in 1876 voor de laatste maal in twaalf bundels. 

                                                           
1
 In het ‘Archief Beeld en Geluid’ zijn tegen kosten raadpleegbaar de uitzendingen over Nescio en over Kees van 

Kooten, http://zoeken.beeldengeluid.nl  
2
 Vooral in de bundels Verstrooide Gedichten (1840) en Nalezing (1855) staat veel ouder werk. Dank aan Henk 

Eijssens, die mij informeerde over Tollens’ almanakpublicaties. 
3
 De bundels zijn uitgegeven tussen 1808 en 1855. In 1809 verscheen nog Minnedichtjes, een keuze uit het 

erotische en pastorale jeugdwerk. Hij neemt het niet op in zijn verzameld werk, maar een gereviseerde keuze 
staat nog in Verstrooide Gedichten. 
4
 Schotel (1860) besteedt in zijn hoofdstuk XXXIV aandacht aan Tollens’ proza. 

http://zoeken.beeldengeluid.nl/
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Vrijwel onmiddellijk na Tollens’ dood brengt G. Engelberts Gerrits (Gerrit, 1795-1881) bij uitgever Van 

Cleef & Oosterzee een bundel Verspreide Dicht- en Prozawerken uit. Het is niet alleen het zakelijke 

aspect van deze roofdruk dat door Suringar wordt aangepakt, maar ook literair en moreel bestaan 

grote bezwaren tegen het boek, omdat de editeur ook verworpen gedichten opneemt: 

Wij hadden niet gedacht, dat eenig letterkundige, onder welke voorwendsels dan ook, zich 

geleend zou hebben tot de taak der verzameling van - 't geen Tollens niet wilde verzameld 

hebben. Foei! de groote dichter zou - naar de pittoreske uitdrukking onzer taal - zich 

gewisselijk toornig omdraaien in zijn graf, indien hij wist, wat daarboven was uitgericht door 

zijne twee vurige bewonderaars, de Heeren Engelberts Gerrits en Van Cleef, die zijn laatsten 

wil niet hebben geëerbiedigd.5 

Aldus de Vaderlandsche Letteroefeningen. Ook De Gids vindt de uitgave ongepast: van de ‘liefde voor 

Tollens’, waar Engelberts in de inleiding over spreekt, is geen sprake. 

De daad is echter hier lijnrecht met het woord. De gedichten (…) zijn door Tollens afgekeurd. 

Vele der bundels, waarin zij voorkwamen, zijn door dezen opgekocht, en de dramatische 

poëzy, die weldra in deze verzameling dreigt te volgen, heeft Tollens reeds bij de herinnering 

verdriet genoeg berokkend en waarlijk met reden.6 

Na deze filippica’s én een juridische procedure houden Engelberts en zijn uitgevers het na dit ‘eerste 

deel’ voor gezien. 

Ruim een eeuw later zijn de mores veranderd: Tollens’ biograaf dr. G.W. Huygens telt in 1980 een 

bloemlezing samen juist uit ‘de onbezonnen en betreurde, nochtans charmante en vermakelijke 

jeugdpoëzie’ van Tollens: Minnezangen en idyllen.7 Huygens is zich bewust van de ‘gewetensvraag’ of 

hij dergelijke poëzie wel kan uitgeven en beroept zich op de gewijzigde zedelijke opvattingen. Tollens 

behoeft zich volgens hem voor zijn jeugdwerk niet te generen, de lezers anno 1980 vinden er ‘enige 

charme en veel vermaak’ in en de dichter wordt er ‘niet minder, maar wel “menselijker” op’.8 Deze 

menselijke kant sluit aan bij Huygens’ biografie die hij enkele jaren eerder publiceerde. Het gaat hem 

niet om de morele vraag of verworpen werk wel publicabel is, maar om de completering van het 

beeld van Tollens. 

Samenvattend: Gezamenlijke Dichtwerken vormt het referentiekader voor de literaire herinnering 

aan Tollens, in 1980 nog aangevuld met Minnezangen en idyllen. De meeste los uitgegeven gedichten 

en almanakverzen zijn in Gezamenlijke Dichtwerken opgenomen, een enkel vers verscheen postuum 

in een almanak. Andere waren blijkbaar voor de dichter niet de moeite van het bewaren waard. Zij 

zijn te diep weggestopt, daardoor buiten het beeld van de beschouwer geraakt en functioneren niet 

in de herinneringscultuur.  

Suringar geeft omstreeks 1856 Onuitgegeven Gedichten uit, maar dit is een bundel met een beperkte 

oplage die niet in de handel kwam.9 Ik laat gedichten die niet in Gezamenlijke Dichtwerken 

                                                           
5
 Vaderlandsche Letteroefeningen 1858, 250-251 

6
 S. (Schimmel?) in De Gids 21 (1857), IV, 864 

7
 Tollens (1980), ondertitel 

8
 Tollens (1980), ix 

9
 Niet alle opgenomen verzen zijn overigens ongepubliceerd, want één staat in Laatste Gedichten II, enkele 

staan in Nalezing en sommige in een almanak of jaarboek. Uit de correspondentie tussen Suringar en Tollens 
blijkt, dat er in 1853 al sprake is van een dergelijke verzameling in het fonds van de eerste. Er zal uit gekozen 
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voorkomen dan ook voornamelijk buiten mijn onderzoek. Hetzelfde geldt voor het toneel, het proza 

en het overige jeugdwerk dat Tollens niet in het verzameld werk heeft opgenomen. Engelberts put 

daar weliswaar uit, maar het effect van zijn roofdruk zal tijdelijk zijn geweest. Tollens’ biograaf 

Schotel neemt in zijn biografie een aantal gedichten op die geen eigendom van de uitgever zijn en 

waarover hij vrij kan beschikken.10 Ook deze gedichten zijn grotendeels ongeautoriseerd. Zowel 

Tollens zoon Hein als zijn vriend en bewonderaar Bogaers vindt dit eigenlijk ongepast. 

Het zou jammer zijn, indien verzen die door den ouden heer vlugtig ter neêr geschreven en 

niet der afzonderlijke uitgave waardig geacht werden, onvoorzigtiglijk in het licht wierden 

gezonden.11 

De bloemlezing Minnezangen en Idyllen is door Huygens bewust samengesteld om de lezers van 

1980, die wellicht zijn biografie en zijn editie van De Overwintering kennen, met een voor hen 

onbekende kant van Tollens te laten kennismaken. Als zodanig draagt deze uitgave bij aan de 

(recente) herinneringscultuur. Voor het overige bepaal ik mij tot Gezamenlijke Dichtwerken.12  

Wilde Tollens herinnerd worden? 

‘Wie schrijft, blijft’, maar wilde Tollens blijven? Naar mijn mening wel, maar in zijn latere immanente 

gedichten schrijft hij niet over de nagalm van zijn werk na zijn dood. Aanvankelijk beschouwt hij 

Laatste Gedichten (1848) als zijn afscheidsbundel ‘waarop geen weerzien zal volgen’ en in het 

voorbericht beperkt hij zich tot het inroepen van de welwillendheid van het lezend publiek. Het 

eerste gedicht is Aan mijne zangster, na hare lange afwezigheid. De ik-persoon zinspeelt op zijn dood 

en vraagt zijn muze: 

Blijf, en strooi een handvol loover 
Eens mijn lage grafterp over. 

De zangster moet actief blijven na Tollens’ dood, maar hij schrijft geen woord over of voor zijn 

postuum lezerspubliek. Het laatste gedicht in de bundel is Afscheid, maar dit is een afscheid van een 

levende die zijn vedel neerlegt en beneden – op aarde dus – naar anderen gaat luisteren.13 Vijf jaar 

later volgt toch een tweede deel en uitgebreid excuseert Tollens zich in de inleidende brief Aan Mr. 

A. Bogaers voor de hoeveelheid gedichten en bundels die hij tot dan toe heeft geschreven. Ook hier 

een begingedicht Aan mijne zangster, nu met de wens dat zij de ik-persoon tijdens zijn leven niet 

verlaat: 

Zwerf mij na zoo lang gij kunt, 
En mij God het zwerven gunt. 

                                                                                                                                                                                     
zijn voor Laatste Gedichten II en Nalezing, maar Tollens was zeer duidelijk in wat hij beslist niet wilde bundelen, 
zie Van Waterschoot (1987), 49 
10

 Zo neemt Schotel (1860), 265-276 alle gedichten uit Kinderlijke Dichtstukjes op, een bundeltje 
kindergedichten dat Tollens in 1856 voor het goede doel (een protestantse bewaarschool in Rijswijk) had 
samengesteld.  
11

 Brief Bogaers aan Hein Tollens, 27 januari 1860, in KB 75 B 52: 30 
12

 Suringar schrijft in het voorbericht bij de tweede druk van Gezamenlijke Dichtwerken dat Tollens met zijn 
zoons nog eens over de samenstelling had gesproken en dat hij hun had bezworen geen ander werk dan de 
twaalf bundels openbaar te maken. In 1860 waagt Gerard, in 1882 zijn zoon Hugo nog pogingen tot een 
dertiende deel, maar dat stuit beide malen op verzet van Hein Tollens, zie Van Waterschoot (1987), 70 
13

 Tollens (1855-1857) deel X, Laatste Gedichten I, 1v resp. 195v 
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Het laatste gedicht van de bundel is De Muze, zonder enige verwijzing naar de tijd dat de dichter om 

welke reden dan ook niet meer tot dichten in staat is.14 De bundel Nalezing uit 1855 bevat een bonte 

verzameling ‘onuitgegeven en verspreide gedichten’, maar geen werk dat met de herinnering in 

verband gebracht kan worden. In de eerste druk schrijft uitgever Suringar een voorbericht, gedateerd 

24 september 1855. Hij beveelt de gedichten bij de lezers aan, spreekt de hoop uit dat Tollens nog 

lang zal leven en zinspeelt op het Vaderland 

waar zijne zangen weerklank zullen vinden, zoo lang er één hart openstaat voor den ziel- en 

zinverwekkenden toon, die ons tegenklinkt uit zijne gedichten. 

Vanaf 1850 gaat Tollens’ gezondheid gestaag achteruit door aanvallen van jicht en benauwdheid. Hij 

is de zeventig gepasseerd en spreekt in Avondwandeling - ‘mijn pad loopt spoedig af’- over zijn graf, 

dat hij zich in Rijswijk wenst.15 Enkele weken voor zijn overlijden schrijft hij zijn doodsgedicht 

Grijsaardsliedje: 

Ik kwam aan ’t einde van mijn baan, 
En zet den voet in ’t graf.16 

Tollens is zich ervan bewust dat zijn leven ten einde loopt. Maar het zijn ook de jaren dat hij 

Gezamenlijke Dichtwerken redigeert. Suringar heeft bij hem op een ‘verzameld werk’ aangedrongen 

en vanaf 1855, een jaar voor zijn dood, is Tollens daar druk mee: hij brengt de laatste veranderingen 

aan. Hij moet hebben geweten dat hij daarmee een baken uitzet voor de herinnering na zijn 

overlijden. Ook dan zal hij gekocht en gelezen worden. Al eerder, in 1850, heeft hij geposeerd voor 

een borstbeeld, dat ook vervaardigd is om de jaren te trotseren. Expliciet heeft hij zich niet over zijn 

nalatenschap uitgelaten, maar hij moet hebben beseft dat zijn naam na zijn dood nog zal 

doorklinken. Of Tollens zichzelf in de toekomstige herinneringscultuur wil plaatsen, is eigenlijk niet 

relevant; wel, dat hij in de ogen van lateren er zelf toe heeft bijgedragen. 

 

Zoals gezegd beschrijf ik in het eerste hoofdstuk van dit deel de roem en de onroem bij Tollens’ leven 

en vervolgens de reacties bij zijn overlijden. Daarna ga ik vanaf 1856 chronologisch de literaire 

discussie – of het gebrek daaraan - na in tijdschriften en andere publicaties. Literair-historische 

handboeken en schoolboeken zijn voertuigen om deze discussies samen te vatten en door te geven 

aan een nieuwe generatie, daarom is het onderwijs het onderwerp van het vierde hoofdstuk. Dan 

volgen afzonderlijk de beide werken die op grote schaal zijn gedrukt, gelezen, voorgedragen, 

gezongen: het nationale volkslied Wien Neêrlands Bloed en De overwintering op Nova Zembla. Ten 

slotte besteed ik nog aandacht aan werk van Tollens dat in andere talen is overgezet. Al deze 

onderwerpen hebben direct met het dichtwerk te maken en ik beschouw ze derhalve als literaire 

herinneringsdragers. 

 

                                                           
14

 Tollens (1855-1857) deel XI, Laatste Gedichten II, 1v resp. 188v 
15

 Tollens (1855-1857) deel XI, Laatste Gedichten II, 187 
16

 Het gedicht is postuum gepubliceerd in het jaarboekje Aurora van 1859 en is door Schotel (1860) 346v in zijn 
geheel overgenomen. Het behoort dus niet tot het verzameld werk, maar is wel illustratief voor Tollens’ visie 
op de naderende dood. 
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Hoofdstuk 2.1 De roem en onroem bij Tollens’ leven 
 
Inleiding 

Wil iets of iemand in de herinneringscultuur bewaard blijven, zal daarvoor een reden moeten 

bestaan, goedschiks of kwaadschiks. Hendrik Tollens is in het destijds toonaangevende tijdschrift 

Vaderlandsche Letteroefeningen bejubeld als ‘waar dichterlijk genie’ (1808, 85), ‘puikdichter’ (1814, 

80), ‘hooggestemden Heldenzanger (1817, 331), ‘te regt beroemden en hooggewaardeerde 

Tollens’(1819, 299), culminerend in de bespreking van het tweede deel Romancen, Balladen en 

Legenden in 1820: 

dat wij zeer hoog loopen met den onvergelijkelijken Dichter. Wij betuigen hier gaarne en 

openlijk, dat (…) zijne zeer zeldzame verdiensten bij ons zoo hoog staan, dat ook vreemde 

kleinigheden, door zijn onnavolgbare wijze van behandeling, te regt nog belang inboezemen, 

en uit dien hoofde inzonderheid aanbeveling verdienen.1 

Aan de andere kant is de bewondering niet altijd kritiekloos geweest. De Hedendaagsche 

Vaderlandsche Bibliotheek wijst in 1811 in zijn recensie van Gedichten I op vreemde en vergezochte 

uitdrukkingen en vervelend lange lierdichten. Enkele jaren later luidt het oordeel over het Volkslied 

in de Letteroefeningen niet positief: te lang, hier en daar enigszins zwak, teveel woorden van één 

lettergreep.2 De anonieme recensenten wijzen overigens ook formuleringen en gedichten aan die hu-

--n beter bevallen. 

Deze benaderingen zijn symptomatisch voor Tollens’ populariteit in het algemeen: tijdens zijn leven 

overheerst de lof, maar de kritiek is al dan niet latent wel aanwezig. Zijn status groeit naar een 

onaantastbaarheid die uiteindelijk zal leiden tot de pogingen zijn roem nog bij leven te vereeuwigen 

door het Tollens-fonds en het borstbeeld (1850) en na zijn dood in de biografie door Schotel, door 

het standbeeld in Rotterdam en het grafmonument in Rijswijk (1860). Als hij in 1856 sterft, is de 

uitgave van de Gezamenlijke Dichtwerken (1855-1857) in volle gang. Maar die onaantastbaarheid 

leidt ook tot verstomming van kritiek: Tollens aanvallen is ongepast. Niettemin waagt de reeks 

‘jongerentijdschriften’ vóór De Gids verschillende pogingen, al richten zij zich ook op de ‘schare van 

bewonderaars en volgelingen’ die zich bezondigen aan imitatie en napraterij, maar ‘Hun namen zijn 

in de vergetelheid weggezakt en verdienen ook geen revival’, aldus het jongste handboek 

literatuurgeschiedenis.3 Een goed beeld van de receptie van Tollens tussen 1805 en 1830 geeft Ellen 

Krol in haar proefschrift De smaak der natie over de huiselijke poëzie door haar uitgebreide studie 

van kritieken in de verschillende tijdschriften in die jaren. In dit hoofdstuk baseer ik me dan ook 

onder andere op haar bevindingen. Daarnaast bespreek ik de eerste reacties in de voorzichtige 

beginfase van de neerlandistiek en geef ik andere argumenten voor Tollens’ roem en onroem bij zijn 

leven. 

2.1.1 Jaren van roem  
 
Roem vergaart Tollens niet met zijn classicistisch en erotisch jeugdwerk, niet met zijn verhalen en 

niet met zijn toneelstukken. Bekend wordt hij met voordrachten van eigen werk met een ander 

                                                           
1
 Vaderlandsche Letteroefeningen 59 (1820), 564 

2
 Hedendaagsche Vaderlandsche Bibliotheek, 7 (1811), 162-167; 13 (1817), 290-293 

3
 Van den Berg & Couttenier (2009), 243 
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karakter: de vaderlandse zangen en de huiselijke gedichten ‘in de zachte toon’. Zijn biograaf Huygens 

schrijft: 

Tollens legde een buitengewone activiteit in het genootschapsleven aan de dag. Hij kreeg 

bestuursfuncties te vervullen, en ook buiten Rotterdam rees zijn ster snel.4 

Bogaers beschrijft in zijn Levensberigt uit 1857 de indruk die Tollens bij dergelijke gelegenheden op 

hem maakte en beschouwt zijn voordrachtskunst als medeoorzaak van zijn groeiende bekendheid 

(zie hoofdstuk 3.2.1).5 Ook Willem de Clercq is onder de indruk en noteert in zijn dagboek de indruk 

die Tollens op hem maakte met zijn voordracht van Brief van Heloïse aan Abélard: 

daarenboven wierd het geheel door den dichter met zulk eene kracht opgezegd dat deze 

voordragt natuurlyk ieder weg moest slepen.6 

Willem van den Berg noemt de genootschapsvoordrachten een ‘rondreizend circus’, waarin Tollens 

tot de ‘top-performers’ behoort.7 In dit circuit ontmoet hij spraakmakende oudere letterkundigen als 

de veelzijdige redenaar Johannes Hendricus van der Palm (1763-1840), de dichter Cornelis Loots 

(1764-1834) – met wie hij bevriend raakt – en de (eerste) hoogleraar Nederlands, Matthijs 

Siegenbeek (1774-1854). In 1804 is hij achter Loots nog tweede bij de prijsvraag van de Bataafsche 

Maatschappij voor een lierzang op Hugo de Groot, maar twee jaar later verslaat hij zijn vriend met De 

dood van Egmond en Hoorne.8 Veel indruk maakt ook een gedicht over een alledaags onderwerp: 

Aan een gevallen meisje, eveneens uit 1806.9 Bogaers herdenkt:  

Bij al wie poëzij waardeerden en liefden in Nederland, verspreidde zich een levendig 

voorgevoel, dat hij, die zoo wist te schilderen en in het gemoed te grijpen, eene eerste plaats 

in de rij der vaderlandsche dichters ging innemen.10 

Huygens wijst op de maatschappelijke betekenis van dit troostvers voor een verlaten, zwanger 

meisje: ‘het siert Tollens dat hij de hypocrisie der fatsoensrakkers doorzag en medelijden had, al kon 

hij alleen maar de hemelse vergelding in het vooruitzicht stellen’.11 Joost Kloek en Wijnand Mijnhardt 

herkennen een provocatief, nieuw pad, dat overigens niet tot maatschappelijke daadkracht zou 

leiden.12 

In 1808 verschijnt het eerste deel van Gedichten, volgens Nicolaas Beets, die in 1857 de 

nagedachtenis van Tollens zal voorzien van kritische opmerkingen (zie deelhoofdstuk 2.3.1), de basis 

van diens populariteit.13 Ondanks het feit dat Tollens het volgende jaar nog een keuze uit zijn 

jeugdwerk verzamelt (Minnedichtjes), beschouwt hij zelf Gedichten I als de eerste bundel die in het 

verzameld werk voor het nageslacht bewaard moet blijven. Zijn naam is gevestigd. 

                                                           
4
 Huygens (1972), 111 

5
 Bogaers (1857), 107-108 

6
 Dagboek van Willem de Clercq, notitie in deel IV (1814), 39,  

zie http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/declercq 
7
 Willem van den Berg, Sociabiliteit, Genootschappelijkheid en de orale cultus, in: Marijke Spies, Historische 

letterkunde. Facetten van vakbeoefening, Groningen, Wolters-Noordhoff, 1984, 159. 
8
 Huig de Groot wordt niet in een bundel opgenomen, Egmond en Hoorne staat in Gedichten III. 

9
 Het gedicht is geplaatst in de afdeling Mengeldichten in de Werken der Bataafsche Maatschappij, 1807, deel 2 

en is opgenomen in Gedichten I. 
10

 Bogaers (1857), 107 
11

 Huygens (1972), 128-129 
12

 Kloek & Mijnhardt (2001), 473 
13

 Beets (1857), 52-54, bevestigd door Huygens (1972), 132 
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Tollens als verzetspoëet 

Tollens ontwikkelt zich als volwassen dichter in de Franse tijd. Recent is door Lotte Jensen aandacht 

gevraagd voor de rol van de literatuur bij de Nederlandse natievorming.14 Deze staat in de 

Nederlanden vooral onder Franse inlijving van 1810-1813 onder politieke (en militaire) druk, maar is 

uiteindelijk voor de letterkunde een stimulans, mede doordat schrijvers en dichters haar tegen de 

vreemde smetten van de Franse censuur willen beschermen. De staatkundige constellatie verandert 

immers een aantal keren: de Bataafsche Republiek (1795-1801, voortgezet als het Bataafsch 

Gemeenebest, 1801-1806) verwezenlijkt aanvankelijk het ideaal van de patriottistische krachten – 

waartoe de jonge Tollens behoort – en streeft niet zonder staatsgrepen naar een eenheidsstaat, 

waarin de regionale, religieuze en politieke scheidslijnen van de stadhouderstijd worden uitgewist. 

Maar de vorderingen op dat gebied worden doorkruist door de toenemende macht van Frankrijk, 

waar in 1804 Napoleon Bonaparte alle democratische idealen door een despotisch keizerschap 

vervangt. Het Gemeenebest, in feite een Franse vazalstaat, wordt in 1806 opgevolgd door het 

Koningrijk Holland onder de keizerlijke broer, koning Lodewijk. Napoleon ergert zich echter aan diens 

lokale loyaliteit, dwingt hem tot aftreden en lijft in 1810 de Nederlanden bij zijn keizerrijk in. 

Daarmee gaat de laatste rest zelfstandigheid teloor en zijn de gewesten hun gezamenlijke identiteit 

formeel kwijt. Voor de literatuur is een wezenlijke verandering dat er censuur wordt ingesteld: alle 

teksten moeten aan de censor in Parijs worden voorgelegd.15 Dat dwingt vaderlandslievende dichters 

als Adriaan Loosjes, Jan Fredrik Helmers, Cornelis Loots en Hendrik Tollens volgens Jensen tot een 

keuze, omdat de letterkunde in de verspreiding van vrijheidslievende gevoelens een ‘cruciale rol’ 

speelt.16 Publiceren – of niet, en zo ja, hoe; de confrontatie met de bezetter aangaan, of deze 

ontwijken, in het besef dat hun eigenlijk een heilige plicht wacht. Maar gelet op het feit dat de Franse 

jaren in de glorietijd van de genootschapscultuur vallen, behoeven recalcitrante teksten (nog) niet 

gedrukt te worden om bekend te worden, want via het voordrachtencircuit en in manuscript kunnen 

ze circuleren en hun boodschap uitdragen. 

Maar ook in publicaties kan de censor omzeild worden door bij vaderlandse stof gebruik te maken 

van wat Marita Mathijsen ‘dubbeltijdigheid’ noemt: de tekst zegt iets over het verleden, maar achter 

de woorden en tussen de regels gelijk iets over het heden.17 Jensen noemt drie onderwerpen van 

vergelijking met heroïsche tijden: de klassieke oudheid, de Bijbel en de vaderlandse geschiedenis. 

Tollens is niet thuis in de klassieken en is evenmin een religieus dichter: hij kiest de vaderlandse 

geschiedenis als spiegel voor het heden. Jensen wijst verder op de mogelijkheid metaforen en 

allegorieën en mengvormen daarvan te gebruiken, bijvoorbeeld in Het mierennest van Tollens, waar 

de monsterlijke oppermier het niet waard is doodgetrapt te worden. Tollens legt later zelf uit dat 

deze verwijst naar Napoleon.18  

Hoewel Tollens zich alleen in de eerste jaren van de Bataafsche Republiek (plaatselijk) op politiek 

terrein beweegt, zal hij in de staatkundige ontwikkelingen toch snel teleurgesteld zijn geraakt. Van de 

vrijheidsidealen en de democratie komt immers aanvankelijk weinig terecht. De inlijving bij Frankrijk 

roept de politieke strijd weer bij hem wakker en hij voert deze met het wapen dat hem ten dienste 
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staat: de pen. Hij doet dit op tweeërlei wijze: enerzijds door directe toespelingen in hekeldichten te 

maken en anderzijds door de Nederlandse helden en hun historische heldendaden te beschrijven. De 

kracht, de dapperheid, de moed, de listigheid, de vrijheidszin en Gods zegen hadden immers ooit de 

Spanjaarden en Engelsen laten weten dat er met de Nederlanders niet te spotten viel en dat de 

vrijheid ondanks alle tegenslag uiteindelijk zou overwinnen. Zo kan Tollens veel vaderlanders aan zijn 

tijdgenoten ten voorbeeld stellen: Kenau Hasselaar, Willem van Oranje en prins Maurits zijn 

verzetshelden tegen de Spanjaarden. Ook de middeleeuwers Jan van Schaffelaar en Albrecht Beyling 

laten zien hoe je met de vijand en je eigen idealen kunt omgaan. In het toneelstuk De Hoeken en de 

Kabeljaauwschen (1806) benadrukt Tollens dat verbroedering een voorwaarde voor vrede en vrijheid 

is, een duidelijke verwijzing naar de oude verdeeldheden in gewest, partij en religie enerzijds, en de 

gewenste nationale eenheid anderzijds.  

En ook zonder de geschiedenis roept Tollens op tot vaderlandsliefde: Aan de werelddwingers noemt 

geen naam en  Aan de vaderlandsche dichters wijst op plicht van een dichter zich in woorden te 

verzetten. De Franse censuur verbiedt beide gedichten.19 Waarom ik geen Fransche verzen leerde 

maken spreekt als titel voor zich. Voor alle zekerheid houdt Tollens Courantadvertentie bij de 

verheffing van Bonaparte tot keizer der Fransche Republiek in portefeuille: de Franse revolutie van 

vrijheid, gelijkheid en broederschap heeft een wangedrocht gebaard, een despoot – en daarvan 

geven wij kennis.20 Lotte Jensen geeft in haar artikel Een babytand als oorlogswapen een 

interessante interpretatie van Tollens’ beruchte gedicht Op den eersten tand van mijn jongstgeboren 

zoontje uit 1812/1813. Voor haar is het niet het belachelijke gerijmel waarin velen het bewijs van 

Tollens’ onnozelheid zagen, maar een verzetsgedicht, waarin een pasgeborene – de gewenste 

Nederlandse natie – zijn tanden zal laten zien aan allen die zijn recht en waarheid willen aanvallen.21 

Explicieter is de bemoediging tot vrijheid in enkele romances uit de jaren 1810-1813. Tollens sluit 

hiermee aan bij ouder werk, zoals Willem de Eerste, dat al in 1808 in Gedichten is opgenomen en 

waarin versregels voorkomen die tijdens de Franse inlijving niet zouden misstaan: 

Daar zwoegde, in puik en bloed bedolven, 
Ons heilig erf naar ’t bang behoud; 
Daar zonk het in de ontboeide golven,  
Gevreesder dan het Noorderzout. 

En:  

Wat suft en treurt ge in doodsgevaren? 
De nood alleen schenkt reuzenkracht.22 

In het lange briefgedicht Aan Cornelis Loots belijdt Tollens schaamtevol dat hij ooit ten koste van 

Vondels erfenis meezong met Franse voorbeelden: er moet echter een Nederlandse traditie 

ontstaan. 

Sticht Neerlands eigen school, vorm Neerlands eigen smaak; 
Stort brein en boezem uit in ’t goud der moederspraak.23 
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 Zijn toneelstuk Lukretia of De verlossing van Rome (1805) werd uit vrees voor die censuur niet opgevoerd. 
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Die moedertaal keert terug in Kenau Hasselaar, maar Tollens verbindt deze nu met de 

daadwerkelijke strijd: 

Grijpt aan rapier en moordgeweer, 
Waarmeê hij ’t land vergruist: 
Of vreest gij ’t aan uw zijde meer 
Dan in des Spanjaards vuist? 

De Haarlemmers volgen Kenaus oproep, tot spijt en schrik van Alva en Filips II. In andere verhalen 

mislukt de vaderlandslievende toeleg en dan kan de held altijd nog kiezen voor een dood, zoals in 

Herman de Ruiter, die liever à la Van Speyk de lucht in vliegt dan het fort aan de vijand overgeeft. 

Beide stukken staan in Gedichten II uit 1813. Blijkbaar vindt Tollens daarbij mazen in de censuurwet – 

of heeft men het in Parijs drukker met de nederlagen van Napoleon dan met verborgen 

boodschappen in een onbekende taal.  

De eerste bundel die Tollens na de bezetting publiceert, is Gedichten III, waarin Het turfschip van 

Breda is opgenomen, opnieuw met een verborgen vergelijking tussen de Franse tijd met de 

gloriejaren van de Tachtigjarige Oorlog: 

 

De grond, met vreemd gespuis bezaaid, 
En als hun buit verdeeld, 
Werd eindlijk nu weer schoon gemaaid 
En droeg zijn eigen teelt. 
(…) 
Maar niettemin, in ’t vunzig hol, 
In bang gebrek en kou, 
Hield vaderlandsche deugd het vol 
En onverkoelde trouw. 
(…) 
Toen klonk, toen dreunde ’t heen en weer 
Met vaderlandsch hoezee: 
‘Hun vlag streek van den toren neer, 
En de onze waait in steê!’24 

In deze bundel staat ook Aanblik op de Noordzee uit 1810, waarin de verteller de ‘heldenvaadren’ 

naar de puinhopen van zijn land ziet terugkeren. In twee gedichten Aan de vaderlandsche dichters 

(1810 en 1813) appelleert Tollens aan de hierboven genoemde opdracht aan zichzelf en zijn 

mededichters en in het tweede gedicht laat hij de vrijheid gloren. Gedichten III eindigt gepast: met 

Het vredefeest van 1814 in mijn huis gevierd en ’s Konings komst tot den troon (1815). Tollens heeft 

er het zijne toe bijgedragen. Koning Willem I beloont hem bij zijn eerste lintjesregen in 1815 ervoor 

met het ridderkruis in Orde van de Nederlandsche Leeuw. In de literaire kritiek van die dagen wordt 

het verzetskarakter van bovengenoemde teksten overigens niet genoemd. 

In hetzelfde jaar wordt Tollens toegelaten tot de prestigieuze Maatschappij der Nederlandsche 

Letterkunde, een teken dat hij ook als letterkundige inmiddels een onderscheiden status heeft 

bereikt. Van een aangeboden professoraat aan de Brusselse Academie ziet hij af, onder andere 

omdat hij met de ‘verfkraam’ meer kan verdienen dan met een hoogleraarschap.25 Wellicht heeft hij 
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ook overwogen dat zijn eenvoudige opleiding tot handelsman niet voldoende zou zijn voor een 

wetenschappelijk verantwoordelijke functie.  

In de volgende jaren schrijft hij twee teksten die hem lang in het collectieve geheugen zouden 

bewaren: in 1816 wint hij de prijsvraag voor een nieuw volkslied en in 1819 wint hij opnieuw een 

wedstrijd, nu met het dichtstuk De Overwintering. Beide teksten blijken houdbaar tot de 

eenentwintigste eeuw (zie de hoofdstukken 2.5 en 2.6). Uitgever J. Immerzeel jr. (Johannes, 1776-

1841) toont op twee manieren aan dat Tollens omstreeks zijn veertigste jaar aan de top van de 

literatuur staat. In 1821 drukt hij een portret van de dichter af in de Muzen-Almanak, een 

beginnende traditie waaruit een zekere hiërarchie valt af te leiden: de oudere dichters Rhijnvis Feith 

(geboren 1753) en Willem Bilderdijk (1756) gaan voor, dan volgt Tollens samen met de eveneens 

oudere Loots (1764). Anderen volgen later. Maar Immerzeel durft het ook aan de drie bundels 

Gedichten in 1822 te herdrukken in een goedkope volksuitgave van 10.000 exemplaren, een oplage 

die gegeven de achtergronden van de bevolkingsgrootte en de geletterdheid nog steeds als 

uitzonderlijk wordt gezien en vaak wordt aangehaald als bewijs voor Tollens’ populariteit.26  

Reacties van uit de neerlandistiek 
 
In de tijd van Tollens’ dichterschap ontwikkelt zich de neerlandistiek als aparte wetenschap. Het 

aandachtsveld is vooral de historische letterkunde, met name de status van de Middelnederlandse 

literatuur, maar allengs zien we ook uitspraken over de contemporaine schrijvers en dichters. De 

eerste decennia van de negentiende eeuw laten een herwaardering van de eigentijdse Nederlandse 

dichtkunst zien, een overschatting zelfs.27 In dit kader moeten we ook de uitspraak van zijn collega-

dichter Jan Fredrik Helmers (1767-1813) in een brief aan Tollens uit 1809 plaatsen: ‘Onze 

vaderlandsche dichtkunst staat thans op eene hoogte, waarop zij nog nimmer is geweest. Onze 

naburen overtreffen wij op dit oogenblik zeker.’28 

Op welke wijze kijken de eerste neerlandici naar Tollens? George Vis geeft in zijn boek over de 

ontwikkeling van de studie naar de Nederlandse literatuurgeschiedenis Van Siegenbeek tot Lodewick 

een goed overzicht van de wetenschappelijke stand van zaken in de eerste helft van de negentiende 

eeuw. Ook Francien Petiet besteedt in haar proefschrift over ‘de creatie van literair erfgoed’ 

aandacht aan eerste uitingen van de premoderne neerlandistiek.29 Dit is de fase die W.J.A. 

Jonckbloet, de eerste der moderne handboekauteurs, in 1846 als de ‘Oude School’ betitelt. De latere 

handboekauteur F. Baur heeft in de inleiding tot zijn handboek weinig goede woorden voor die 

periode over: 

Min of meer lukraak aaneengelijmde bio-bibliographieën, mitsgaders een beoordeling die 

ofwel de verschijnselen aan de onveranderlijke regels eener klassieke poëtiek toetste, of (…) 
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voorzichtig den romantischen met den XVIIIe-eeuwsche kunstsmaak zocht te verzoenen: meer 

boden deze werken niet.30 

Nu staat de neerlandistiek in die tijd inderdaad nog in de kinderschoenen. De jonge Matthijs 

Siegenbeek wordt in 1797 in Leiden de eerste hoogleraar Nederlands, met een zeer ruime 

leeropdracht: taalkunde, letterkunde, welsprekendheid en vaderlandse geschiedenis. Het eerste 

‘handboek’ schrijft zijn tijdgenoot Jeronimo de Vries (1776-1853) in 1810, Proeve eener geschiedenis 

der Nederduitsche letterkunde; De Vries is echter geen wetenschapper, maar gemeentesecretaris van 

Amsterdam. Het boek is het late resultaat van een prijsvraag uit 1804, waarin de Bataafsche 

Maatschappij de opdracht verleent de achttiende-eeuwse literatuur te vergelijken met die uit oudere 

tijden. Hoewel Tollens nog nét in die eeuw debuteert, noemt De Vries hem niet. Wél volgt er een 

bespreking in de Vaderlandsche Letteroefeningen van 1810, waarin de anonieme recensent de hoge 

inschaling van Vondel bekritiseert en stelt dat Bilderdijk, Feith, Van Hall, Helmers en Loots op z’n 

minst diens gelijken zijn. Hij vraagt retorisch: ‘behooren verscheidene van de Minne- en andere 

dichten van Tollens niet tot de juweelen van het eerste water?’31 In dezelfde jaargang legt een 

anonieme recensent uit dat dichters als Tollens en Hajo Spandaw bewijzen dat ‘het stille, zachte en 

eenvoudige het meest voor vele Dichters geschikt is’.32 

Ook N.G. van Kampen (Nicolaas Godfried, 1776-1839, docent en later hoogleraar letterkunde en 

geschiedenis in Amsterdam) laat zich in 1807 in een verhandeling lovend over de dichtkunst van zijn 

tijd uit.33 Dat oordeel herhaalt hij in zijn driedelige Beknopte geschiedenis de letteren en 

wetenschappen (1821-1826), het eerste ‘handboek’ dat aan de vroege decennia van de negentiende 

eeuw aandacht besteedt.34 Hij geeft ook verklaringen voor het verval in de voorgaande eeuw: 

nadelige invloed van de Duitse letterkunde, lethargie in de rustige achttiende eeuw en navolging van 

de klassieken.35 Tollens is dan inmiddels een gevestigd dichter en Van Kampen legt uit dat er een 

wisselwerking bestaat tussen diens huiselijke dichtkunst en de groeiende populariteit van dit genre: 

het is ‘poëzie des gevoels en des harten’ waarmee lezers zich kunnen identificeren. Van Kampen 

waardeert deze hoger dan de verhevener gedichten van Bilderdijk.36 Tollens is voor hem de 

‘hoofddichter’ van de Rotterdamse school, ‘volgens de eenparige erkentenis der natie’. De 

‘schitterendste inteekening’ op de vierde druk van Gedichten ‘heeft doen blijken dat Tollens de 

lievelingsdichter der Natie, en, in den eigenlijken zin, Volksdichter is’. De Overwintering is voor Van 

Kampen het grootste meesterstuk in beschrijvende dichtkunst dat de Nederlandse taal heeft 

opgeleverd. Zijn enthousiasme vertroebelt echter zijn historische blik, want bij de ‘zeer 

naauwkeurige kennis’ van de geschiedenis die Van Kampen bij Tollens meent te kunnen ontdekken, 

moet de neutrale beschouwer wel wat kanttekeningen plaatsen.37  

De bovengenoemde wens van de recensent van De Vries om de negentiende- en zeventiende-

eeuwers te vergelijken wordt gehonoreerd in het Biographisch anthologisch en critisch woordenboek 

der Nederduitsche dichters geschreven door P.G. Witsen Geysbeek (Pieter Gerardus, 1774-1833), dat 
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in de jaren 1821-1827 in zes delen verschijnt, gelijktijdig met Van Kampen, met wie hij de 

hoogachting voor de contemporaine dichtkunst deelt. Geysbeek is geen professioneel letterkundige, 

maar als boekhandelaar staat hij wel dicht bij het geletterde leven. Zijn boek is meer een verzameling 

biografieën dan een literair-historisch handboek in de eigenlijke zin. De auteur bespreekt zijn dichters 

in alfabetische volgorde en in zijn uitgebreide bespreking van Joost van den Vondel in het zesde deel 

grijpt hij de kans diens roem te relativeren. Niet alleen onkundige napraters, maar ook ‘de lieden die 

de oneindig grootere verdiensten van Helmers, Bilderdijk, Tollens, Loots en andere vernuften onzer 

gouden eeuw der dichtkunst’ recht willen doen, krijgen een veeg uit de pan als zij hun idool een 

‘tweede Vondel’ noemen. Vondel is een antiek vernuft, behoort in vrede te rusten en niet als een 

lastig spook de opvolgers in de weg te staan op hun paden van kunstroem.38 De lofzangen van Loots 

en Tollens op Hugo de Groot overtreffen die van Vondel39 en gelukkig laten de herscheppers van de 

vaderlandse dichtkunst zich niet door verbleekte roem uit het verleden weerhouden hun vermaarde 

dichtstukken te publiceren.40 Helmers staat voor Geysbeek op de eerste plaats der gestorven dichters 

en overtreft daarmee Vondel in een tijd dat deze ‘zeer zeker in onze dagen door Bilderdijk en Tollens 

overtroffen wordt.’41 

Geysbeek beperkt zich tot overleden dichters en wijdt dus geen aparte paragraaf of hoofdstuk aan 

Tollens. Volgens de schrijver is er echter een nieuwe tijd in de dichtkunst aangebroken en terloops 

besteedt hij aan Tollens toch heel wat woorden. Zo dient deze in de Inleiding op het eerste deel al als 

lichtend voorbeeld bij Geysbeeks mening over de eigentijdse ontwikkeling in de letterkunde: ‘Toen 

zag ik met blijdschap den dageraad van de tegenwoordige gouden eeuw onzer vaderlandsche 

dichtkunst aanbreken’42 en verwerpt hij de achttiende eeuw met zijn genootschapspoëzie als 

onwelkom intermezzo ‘tot dat Bilderdijk, Helmers, Tollens en andere ware dichters ons eindelijk 

weder echte poëzy van bloote verzenmakerij hebben leeren onderscheiden.’43  

Geysbeek kan ook bij anderen opmerkingen over Tollens kwijt. Hij refereert aan diens ‘uitmuntende 

lijkzang’ op het sterven van Elias Borger, een zeer recent dichtwerk uit 1820.44 Dichter Jan Fruytier, 

eind zestiende eeuw, schrijft soms beeldspraak ‘onzen Bilderdijk of Tollens waardig’45, uitgever 

Immerzeel verdient lof voor zijn besluit van Tollens’ bundel Gedichten een goedkope uitgave in grote 

oplage te laten drukken.46 Uitgever Uylenbroek wordt gewaardeerd als begeleider van het werk van 

de jonge Tollens47, die in hun gezamenlijke vriendenkring ‘Kunst door vriendschap volmaakter’ (1801-

1810) als een ‘voorname dichter’ werd beschouwd.48  

Samenvattend kunnen we stellen dat Witsen Geysbeek zijn tijdgenoot Tollens, hoewel hij deze 

meestal noemt in het gezelschap van andere dichters, ziet als een vooraanstaand poëet van wie de 

herlevende vaderlandse dichtkunst nog veel mag verwachten.  
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Er verschijnen in de eerste helft van de negentiende eeuw meer literatuurgeschiedenissen, die ofwel 

niet verder gaan dan 1800, ofwel zich niet uitlaten over nog levende schrijvers, zoals de werken van 

Siegenbeek, Anslijn en IJpeij.49 Voor D. Buddingh’ is Tollens in 1835 ‘de lievelingsdichter des volks’ en 

ook hij voert de oplage van de Gedichten aan als bewijs ‘hoezeer Tollens door de natie geacht 

wordt’.50 Tot een jongere generatie behoort de zuiderling F.A. Snellaert (Ferdinand Augustijn, 1809-

1872, arts, filoloog en activist in de Vlaamse beweging), wiens Schets eener Geschiedenis der 

Nederlandsche letterkunde tussen 1850 en 1881 vijf maal is gedrukt en ook in Nederland op scholen 

is gebruikt. Gert-Jan Johannes wijst het boek aan als de eerste literatuurgeschiedenis met een meer 

verhalend, betogend karakter.51 Bij de eerste druk is Tollens al in de nadagen van zijn leven en kan de 

schrijver bijna diens gehele loopbaan overzien. Snellaert prijst in hem het toegankelijk taalgebruik, 

dat zijn vertrouwde onderwerpen dicht bij de lezers brengt. 

Deze hoedanigheden worden verhoogd door eene schitterende verbeelding, een zuiveren stijl, 

een gemakkelijken en toch niet eentonigen versbouw. Ook maken de gedichten van Tollens de 

wellust uit van al de rangen der maatschappij; en in een land, befaamd als den 

letteroefeningen weinig gunstig, mag het opzien baren dat eene tweede oplage voor tien 

duizend inschrijvers van nieuwe herdrukken, ja van zuid-nederlandsche nadrukken van nabij is 

gevolgd geworden.52 

Het laatste zinsgedeelte betreft de Belgische roofdrukken, waarover hieronder meer. Snellaert looft 

Tollens verder om zijn introductie van romance en ballade en ziet hier een harmonisering met de 

muziek, die de dichtkunst van de ‘zachte toon’ zal bevorderen.53 

Een Britse bezoeker 
 
In 1827 bezoekt de Britse taalgeleerde en polyglot Sir John Bowring (1792-1872) Nederland. De 

brieven die hij over zijn ervaringen in het kwartaalblad The Westminster Review schrijft, worden in 

1829 in het Nederlands vertaald en uitgebracht door Albartus Telting. Enkele staan in het tijdschrift 

Argus. Over de poëzie van Tollens schrijft Bowring: 

Zij neemt geen hooge verbeeldingsvlugt – verheft zich zelden – maar roert alle snaren van het 

algemeen menselijk gevoel. Zijne verzen zij zoo beschaafd, dan men moeite zou hebben, er 

eenig stijlgebrek in aan te wijzen, en zij bevelen zich zelven eens ieders gevoel aan, door haren 

zachten deugdlievenden zin, den afdruk van een beminnelijk gemoed en onderrigtender 

geest.54  

In een latere brief, eerder in de bundel geplaatst, wijst hij eveneens op Tollens’ vermogen in 

eenvoudige verzen tot ieders hart te spreken. De Groningse hoogleraar Barthold Hendrik Lulofs 

(1787-1849) reageert op Bowrings brieven. Wat Tollens betreft beaamt Lulofs diens nationale status, 
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wat hem brengt tot een exposé wat dat Hollandse karakter dan wel inhoudt, de manier waarop de 

volksdichter dit weergeeft en de keuzen die hij daarbij maakt: 

Tooverijen, spoken, geesten en alles wat in het rijk der bloote verbeelding te huis hoort en 

waarin slechts eene zeer levendig gestemde ziel behagen kan scheppen, heeft hij uit zijne 

romancen verbannen en ze daardoor zeker al zoo behagelijk voor de meeste Hollanders 

gemaakt, terwijl hij van den anderen kant echter zijne leermeesteren zeer wel de kunst van 

het beschrijven en schilderen heeft afgezien, en daarbij zooveel poëzij in zijne verhalen 

gebragt heeft, als dezer wat meer dagelijksche onderwerpen het toelieten.55 

Lulofs is het niet overal met Bowring eens, maar hij deelt diens bewondering voor Tollens. Het valt 

ook de anonieme recensent van de Vaderlandsche Letteroefeningen op dat Bowring in vergelijking 

met andere dichters aan Tollens, Bilderdijk en Da Costa veel aandacht besteedt.56 Bowring vertaalt 

enkele gedichten van de volksdichter in het Engels (zie hoofdstuk 2.7). 

De Belgische Opstand 
 
Huygens merkt op dat Tollens na 1822 weinig nieuws meer brengt. De biograaf beschouwt het 

gedicht Avondmijmering als een dichterlijke rekenschap, die voor Tollens teleurstellend uitpakt: hij is 

een populair en geëerd dichter, maar de idealen van zijn jeugd heeft hij niet kunnen waarmaken. 

Geen groot poëet was hij geworden, maar een bescheiden dichtertje voor de burgerij. Slechts 

weinig tijdgenoten hebben het beseft; een van die weinigen was Hendrik Tollens.57 

Er mag dan verstarring optreden, de genres die hij beoefent mogen dan uitentreuren zijn beoefend, 

die tijdgenoten blijven genoegen nemen met het vertrouwde werk van hun volksdichter. 

De Belgische Opstand, die op 25 augustus 1830 uitbreekt, betekent echter een nieuwe fase in het 

dichterschap én in de populariteit van Tollens. Opnieuw worden patriottistische gevoelens wakker, 

want het ‘muitziek rot der Belgen’ bedreigt zijn vaderland en richt zich tegen zijn geliefde koning 

Willem I. En er speelt ook een persoonlijk motief: de Tiendaagse Veldtocht betekent oorlog en zijn 

zoon Hein moet onder de wapenen. Tollens grijpt naar de pen en naast het patriottisme klinkt ook de 

vaderlijke bezorgdheid in zijn ‘citadelpoëzie’.58 

Bewaar den vorst, behoed het rijk 
En – geef ons kind ons weer. 

Aldus Avondbede in December 1830, het eerste van een serie gedichten tussen 1830 en 1833 die 

getuigen van nieuw elan en die afzonderlijk worden uitgegeven, op muziek gezet en menigmaal 

vertaald. Van De Algemeene Bededag ziet Tollens veertien ‘overzettingen’.59 Dergelijke vaderlandse 

zangen bevorderen de solidariteit van het beroofde Noord-Nederland en versterken – voor de laatste 

keer – de band tussen het volk en de geplaagde koning. Vooral door de concerten van de zanger 

Willem de Chavronnes Vrugt wordt het Volkslied nu populair en voor het Nederlandse volk is Tollens 

                                                           
55

 Lulofs (1829), 96 
56

 Vaderlandsche Letteroefeningen (1830), 124 
57

 Huygens (1972), 185-189; Avondmijmering staat in Tollens (1855-1857) deel VI, Nieuwe Gedichten II, 40-58 
58

 De term is ontleend aan de onder andere door Tollens bezongen citadel van Antwerpen, die door generaal 
Chassé bezet werd gehouden tegen de Franse troepen die de Belgische opstand steunden. 
59

 In hoofdstuk 2.6 noem ik er tien. Ellen Krol gaat er foutief van uit dat het gedicht in veertien talen is vertaald 
(Honings & Praamstra 2013, 61). 



Literaire herinneringsdragers 
2.1 De roem en onroem bij Tollens’ leven 

 

34 
 

opnieuw de enige echte volksdichter. Na 1833 ebt de patriottistische golf snel weg: de koppige 

politiek van de koning kost de staat veel geld en hem zelf zijn populariteit. Tollens neemt later zeven 

opstandsverzen op in Verstrooide Gedichten, ‘Niet om er mede te pronken, maar alleen tot 

herinnering en belangstelling (…)’.60  

Belgische roofdrukken 
 
Tollens’ uitgevers hebben goed aan hem verdiend. Voor Tollens zelf leveren zijn dichtwerken geen 

eerste verdiensten op: hij is een bemiddeld man en bestemt de opbrengsten graag voor extraatjes in 

het gezin. Zijn populariteit laat echter anderen geld ruiken. Dit leidt tot een aantal roofdrukken in 

België.  

Tijdens het verenigde Koninkrijk is het Nederlands ook in het Zuiden de officiële taal en 

letterkundigen als Jan Frans Willems zoeken de medewerking van de noordelijke dichters als Tollens 

om de Nederlandstalige literatuur in het zuiden te stimuleren. Daarnaast komen er voor gebruik in 

het onderwijs bloemlezingen en literatuurgeschiedenissen op de markt om de nieuwe vaderlanders 

op de hoogte te stellen van de Noord-Nederlandse literatuur. Het Frans is echter de heersende taal 

in het Zuiden en letterkundigen als Lodewijk Visscher, Louis-Vincent Raoul en Auguste Clavareau 

gebruiken daarom vertalingen van Nederlandse poëzie in het Frans.61 Raoul en Clavareau vertalen 

ook gedichten van Tollens (zie hoofdstuk 2.7).62 Xavier Würth, medewerker van hoogleraar Jan Kinker 

aan de universiteit van Luik, vertaalt de titels van de gedichten, maar niet de teksten zelf. Hoewel hij 

in zijn voorwoord rept van de ‘vaderlandsche gloed’ die aller hart moet verwarmen, kiest hij geen 

vaderlandslievend werk van Tollens.63 Via dergelijke vertalingen raakt Tollens wel bekend in het 

Zuiden, maar de zuidelijke belangstelling voor de goedkope vierde druk van Gedichten in 1822 valt 

tegen.64  

Als België eenmaal zelfstandig is, krijgt de Nederlandse taal in Vlaanderen een nieuwe kans. Het werk 

van Tollens kan de prille Vlaamse Beweging een impuls geven. Piet Couttenier wijst op de ‘nieuwe 

start’ die de Nederlandse literatuur na 1830 maakt, maar schrijft dat de dichters zich aanvankelijk 

nog richten naar de Noord-Nederlandse voorbeelden, zoals Tollens.65 Hij geniet dus een zekere 

bekendheid in België.  

 

De combinatie van taalliefde en commercieel inzicht leidt tot enkele roofdrukken. Doordat de 

roofuitgevers in België wonen, kan Suringar, die dan Tollens’ vaste uitgever is en over de rechten van 

de meeste gedichten beschikt, hen niet rechtstreeks aanpakken, want de Nederlandse Auteurswet 

reikt niet over de grens. Wél is het verboden dergelijke boeken in te voeren – en Suringar pakt dus 

waar mogelijk de Nederlandse connecties van de Belgische uitgever aan.  

De eerste roofdruk verschijnt in 1842 bij uitgeverij Hebbelynck in Gent als Keus uit de Gedichten van 

H. Tollens Cz. De bundel bevat geen inleiding en geen verwijzing naar de samensteller. Alle 51 

gedichten zijn eigendom van Suringar: een gedeelte is oorspronkelijk en een gedeelte vertaald werk. 
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De volgorde van de gedichten lijkt in beide delen geheel willekeurig, alleen heeft Mijne zangster uit 

Gedichten II passend een prominente plaats als openingsvers gekregen. De samensteller heeft in de 

spelling ingegrepen: zo vervangt hij ‘bloempje’ door ‘bloemtje’ en maakt hij van de -aa- overal -ae- 

(Aen de maen), een kleine ‘vervlaemsing’ dus. Kortom, hij heeft wel werk van zijn uitgave gemaakt.  

Tussen 1842 en 1850 geeft J. van Dieren te Antwerpen de volledige serie bundels tot dan toe uit, tot 

en met Laatste Gedichten (I). Deze uitgever handhaaft de oorspronkelijke spelling. Suringar kan het 

plan niet waarderen: ‘eene onderneming, even schandelijk in haren aard, als verderfelijk in de 

gevolgen, niet alleen voor onzen Boekhandel, maar voor onze nationale letterkunde en 

letterkundigen in het algemeen’.66 Het bewijst wel dat er ook in België voor Tollens een markt is. 

Enkele malen probeert een vertegenwoordiger toch de boeken in het Noorden te verkopen en dat 

geeft Suringar de mogelijkheid juridische stappen te zetten. De Belgische boeken zijn namelijk 

aanzienlijk goedkoper dan die van Suringar: f 2,50 tegenover f 3.60.67 Ene Willem Willems wordt in 

1845 in Arnhem opgepakt omdat hij intekeningen op de Antwerpse roofdrukken verzamelt en op 27 

november 1849 wordt de Antwerpse voerman Antoni Mouriks in Breda veroordeeld tot een boete 

van f 64.100, zijnde de waarde van 2000 illegaal ingevoerde roofexemplaren.68 Ook na Tollens’ dood 

zal in België nog een roofdruk verschijnen, zie deelhoofdstuk 2.3.1. 

In Zuid-Afrika brengt uitgever J. Suasso de Lima eveneens zonder overleg met uitgever en dichter 

twee drukken van De Overwintering uit. Deze bereiken Nederland waarschijnlijk niet, in elk geval is er 

geen sprake van een actie door Suringar. 

Bloemlezingen 

Vanaf 1832 publiceert Tollens bij G.T.N. Suringar (Gerard Tjaard Nicolaas, 1804-1884) in Leeuwarden. 

In deelhoofdstuk 2.4.3 zet ik uiteen dat deze uitgever uiterst karig is om teksten waarvan hij de 

rechten bezit, af te staan aan bloemlezers. Zijn voorganger Immerzeel is ruimhartiger en we treffen 

dan ook teksten van Tollens aan in Proeven van Nederlandsche Dichtkunde (1827) van de Gentse 

hoogleraar J.M. Schrant (Joannes Matthias, 1783-1866), die zijn bundel heeft samengesteld om het 

Vlaamse publiek nader met de Nederlandstalige dichtkunst in aanraking te brengen. Ditmaal zijn het 

geen vertalingen in het Frans, maar de oorspronkelijke teksten van Tollens.69  

In 1828 en 1829 geeft Marten Westerman (1775-1852), een vriend van Tollens uit zijn jeugdjaren, 

een serie bloemlezingen uit onder de titel Keur der Nederlandsche Letteren. De 44e aflevering is aan 

Tollens gewijd en bevat dertien gedichten van verschillende aard van ‘den zoo algemeen beminden 

dichter’. Enkele zijn uit Gedichten III gekozen, maar de meeste verschijnen pas in latere bundels, of 

behoren uiteindelijk niet tot de Gezamenlijke Dichtwerken.70 Echt representatief voor Tollens’ 

dichtwerk is de keuze niet: het Volkslied is door andere publicaties al bekend en tien gedichten 

kunnen als ‘gelegenheidswerk’ worden gecatalogiseerd. 

 

                                                           
66

 Leeuwarder Courant, 11 oktober 1842 
67

 Van Waterschoot (1987), 45 
68

 Leeuwarder Courant, 4 januari 1845 resp. 27 november 1849 
69

 Schrant (1827), 541-546 bevat Het geplukte bloempje, Goede reis aan mijn dochtertje, Verjaardag en Bij het 
lijkje van een kind. 
70

 Tollens (1829); Hendrik van Brederode en Lied der Leydsche weezen in Gedichten III; Nieuwjaarszangen, 
Trouwfeest in Verstrooide Gedichten; De moederlooze kinderen in Nalezing. Suringar plaatst verzen in 
Onuitgegeven Gedichten en van vier gedichten is geen verdere publicatie bekend. 



Literaire herinneringsdragers 
2.1 De roem en onroem bij Tollens’ leven 

 

36 
 

‘Hofdichter’ 
 
Door de jaren manifesteert Tollens zich als een trouw aanhanger van de koningshuis, althans van 

Willem I. In de begintijd van het koninkrijk bezingt hij – maar hij niet alleen – de terugkeer van 

Oranje, het huwelijk van de kroonprins en de geboorte van een erfprins. Volk en vorst zijn verbonden 

in het Volkslied en als de koning in 1830 in het nauw komt, roept hij het volk op samen het 

‘volksgezang’ ’s Konings verjaardag aan te heffen. 

In nood en dood, in lief en leed, 
Zijn we aan elkaâr verbonden; 
het nakroost houdt der vaadren eed, 
o Koning, ongeschonden; 
Ons goed, ons bloed… beschik, bepaal!  
Wij geven ’t goud en grijpen ’t staal.71 

Hoe groot bij Tollens de teleurstelling over de laatste jaren van Willem I is, weten we niet. Het 

koningshuis komt in die jaren alleen nog ter sprake in een gelegenheidsgedicht over het huwelijk van 

de erfprins met Sophie van Württemberg.72 Ook over het koningschap van Willem II zwijgt hij 

aanvankelijk, maar in 1849 verzoekt Willem III hem een begrafenisgedicht voor zijn vader te 

schrijven. Tollens kan dit aanbod niet weigeren, maar heeft moeite binnen enkele dagen een gedicht 

te vervaardigen. Toch krijgt het een nationale status en hij kan het in prachtuitvoering aan zijn 

opdrachtgever aanbieden.73 Dat de koninklijke familie Tollens waardeert, bewijzen een bezoek van 

de kroonprins aan Tollens in Rijswijk (om hem voor een toegezonden boek te bedanken) en de 

aanwezigheid van Willem III, de kroonprins en prins Frederik in 1860 bij de onthulling van het 

standbeeld in Rotterdam. De koning laat Tollens’ portret aanbrengen in de ‘Kunstzaal’ van paleis Het 

Loo (zie hoofdstuk 4.1).  

Tollens zou als een ‘dichter des Vaderlands’ avant la lettre beschouwd kunnen worden. Hij schrijft 

over nationale gebeurtenissen als de kruitramp in Leiden (1807) en de Costerfeesten in Haarlem 

(1823), maar hij laat andere nationale hoogtepunten als de eerste spoorweg en de definitieve 

afscheiding van België (beide 1839), de troonsafstand van Willem I (1840), diens dood (1843) en de 

grondwetswijziging van 1848 onbeschreven.74 

Tollens’ zeventigste verjaardag 
 
Op 24 september 1850 wordt de zeventigste verjaardag van Tollens groots gevierd, ‘een nationale 

feestdag’.75 De lofbetuigingen laten zien dat zijn populariteit nog steeds groot is. De dichter woont 

inmiddels als ambteloos burger in Rijswijk, nadat hij zijn verfhandel vier jaar eerder aan zijn 

schoonzoon Cornelis Laurentius Kolff (1828-1909) had overgedragen. Hij woont nu ‘buiten’ op huize 

Ottoburg, dat overigens in de dorpskern is gelegen. Maar Rijswijk bestaat in 1846 slechts uit een paar 

straten en sloppen en een korte wandeling brengt de dichter al in een agrarische omgeving, met 
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landerijen, boerenbedrijven, tuinderijen en buitenplaatsen. In Avondwandeling getuigt hij van zijn 

genietingen en zet hij zijn landelijk bestaan af tegen het luidruchtige materialisme van de hofstad, 

Den Haag.76 Het feest vindt plaats in Rijswijk, maar ook zijn geboortestad schenkt aandacht aan de 

verjaardag: in Rotterdam wordt in Museum Boymans een marmeren borstbeeld van Tollens 

tentoongesteld. De belangstelling voor het werkstuk van Johan Stracké is enorm (zie deelhoofdstuk 

4.1.2). 

In Ottoburg ontvangt hij geschenken die voor een Nederlands dichter enig in hun soort zijn, tot op de 

dag van vandaag. Van Rotterdamse vrienden een zilveren inktstel met speelwerk met en 

ingegraveerde opdracht, samen met een gouden pen. Van Amsterdamse zijde de mededeling, dat als 

nationaal geschenk op zijn naam een fonds zal worden opgericht, met een nog nader te bepalen doel 

(zie hoofdstuk 3.5), en een gouden medaille met zijn beeltenis en het opschrift ‘Nederland aan zijnen 

geliefden volksdichter’. En om het nationale belang van zijn dichterschap te onderstrepen, reikt de 

minister van Justitie hem namens de koning het commandeurschap in de Orde van de Nederlandsche 

Leeuw uit, een onderscheiding die geen andere literator ooit te beurt zou vallen. 

Nog zes jaar zou de dichter leven, nog twee delen zou hij toevoegen aan het laatste eerbetoon dat hij 

mag meemaken: de plannen van uitgever Suringar zijn Gezamenlijke Dichtwerken uit te geven. 

Tijdens de correctie van het tiende deel overlijdt Tollens, zittend aan zijn schrijftafel met de pen in de 

hand.  

Ridderorden, onwaarschijnlijk hoge oplagen, een populariteit die zelfs door partijdige en onpartijdige 

critici niet aangetast kan worden, zanger van nationaal heil en onheil, door de gehele natie 

toegeëigend met de eretitels ‘volksdichter’ en ‘vader Tollens’, een fonds op naam, medailles en een 

borstbeeld. ‘Het is teveel’, stamelt de dichter op zijn zeventigste verjaardag. En biograaf Huygens 

voegt er droog aan toe: ‘Misschien had hij wel gelijk.’77 Menigmaal is erop gewezen dat de dichter 

zelf bescheiden over zijn talent oordeelde en zijn vele bundels eigenlijk tot enkele beperkt had willen 

zien. In het voorbericht bij Laatste Gedichten II (1853) schrijft hij: 

Ik zie met verbazing op dien stapel neer, en voeg ik er in mijn verbeelding nog een dergelijken 

bij, die het slordig broddelwerk mijner onervaren jeugd bevat (…), dan sla ik de handen in 

elkaâr bij het aanschouwen van dien ballast, waarbij zich zoo luttel van blijvende waarde 

bevindt! Zoo heeft de eene stap den anderen na zich gesleept en hoe oud ik ook geworden 

moge zijn, ik werd nog niet wijzer!78 

Wijs of niet, Tollens sterft als een gelauwerd dichter. 
 
2.1.2 Kritiek bij Tollens’ leven 
 
Tollens mag dan vanaf ongeveer 1805 een groeiende en uiteindelijk grenzeloze bewondering 

oogsten, dat houdt niet in dat er geen sprake was van kritiek op zijn werk. De Schouwburg van in- en 

uitlandsche letter- en huishoudkunde maakt in de anonieme bespreking van Gedichten I een 

onderscheid tussen hoogdravend poëticaal werk als Kunstgalm en Ode aan de Dichtkunst (negatief) 

en ‘gevoelig’ werk als Het geplukte bloempje en Goede reis aan mijn dochtertje (positief). Het 
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tijdschrift raadt de dichter aan zich tot het laatste ‘zachte’ genre te beperken.79 Eenzelfde geluid 

klinkt in het eveneens anonieme tijdschrift Hedendaagsche Vaderlandsche Bibliotheek, dat de bundel 

kraakt. De recensent bestrijdt de mening van Tollens dat de dichtkunst ten opzichte van het verleden 

verbeterd zou zijn: ‘Wij, voor ons, echter, vinden juist onze eeuw, wat betreft de Dichtkunst, zoo veel 

keuriger niet, maar wel veel winderiger en gemaakter, dan de vorige.’80 Tollens beroept zich in het 

voorwoord van zijn bundel wel op de ‘oorspronkelijken dichttrant’, maar de recensent hoopt dat 

deze geen vrijbrief wordt voor ‘zeer verregehaalde en moeijelijk gedwongen uitdrukkingen’ zoals hij 

deze in de Vierdaagsche Zeeslag en Willem den Eersten aantreft. Hij licht zijn mening toe met enkele 

voorbeelden van ongelukkig taalgebruik. Bij de ‘zachte en meer eenvoudige onderwerpen’ weet 

Tollens echter wel een goede toon te treffen, de recensent noemt en citeert Verjaardag en Bij het 

lijkje van een kind,  

waarin, wij voor ons, den echten, goeden en oorspronkelijken Dichttrant, wij bedoelen dien 

van eenen Vondel, Hooft, Huigens, Heinsius, Smits en andere onzer voornaamste Dichters, die 

geene winderige en zinledige, maar zakelijke en klaar te bevattene uitdrukkingen en beelden 

bezigden, meenen te zien doorschijnen.81 

Het tijdschrift neemt qua uitstraling en invloed een minderheidspositie in ten opzichte van een grote 

broer zoals de (Algemeene) Vaderlandsche Letteroefeningen - de zevende jaargang was tevens de 

laatste -, maar het slaat spijkers op koppen die later vaker geraakt zullen worden: het gezochte en 

onzuivere taalgebruik aan de ene kant, en de waardering voor Tollens’ zachte, huiselijke dichtkunst 

aan de andere. Ellen Krol ziet het als een soort waarschuwing: begeef je niet buiten het terrein van 

zachte, eenvoudige poëzie.82  

In besprekingen van volgende bundels klinken eveneens verschillende geluiden. Het Letterkundig 

Magazijn vindt Tollens ‘te kunstmatig’ en noemt hem een ‘straatdame’ tussen groten als Feith en 

Bilderdijk, wat leidt tot een verdediging van de dichter in de Vaderlandsche Letteroefeningen als dit 

tijdschrift het derde deel van Gedichten recenseert.83 Ook over de waarde van Tollens vertaalbundel 

Romancen, Balladen en Legenden (1818 en 1819) zijn de tijdschriften het niet eens: de 

Vaderlandsche Letteroefeningen mist daarin Tollens’ sterke kant, de gevoelige dichtkunst en vooral 

zijn klassieke ondergrond, maar de Recensent, ook der recensenten prijst juist de vertalingen uit de 

moderne talen, die los van een klassieke achtergrond staan.84 

 

De ‘jongerentijdschriften’ 
 
Vanaf 1827 verschijnt een reeks opeenvolgende tijdschriften die proberen de literatuurkritiek zoals 

deze in de oppervlakkige, maar nog gezaghebbende, bladen als Vaderlandsche Letteroefeningen, het 

Algemeen Letterlievend Tijdschrift en de Recensent, ook der recensenten wordt bedreven op een 

hoger peil te brengen. Marita Mathijsen vat in haar bundel over de negentiende-eeuwse 

literatuurgeschiedenis de aanleiding hiertoe samen: er is bij de gevestigde bladen weliswaar dialoog, 
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maar er is (nog) geen literair debat over wat literatuur zou moeten zijn. Er heerst dermate consensus, 

dat er scheefgroei ontstaat tussen de beoordelingen van enerzijds de ‘school van Tollens’ en 

anderzijds die van Bilderdijk, in het nadeel van de laatste.85  

Na 1825 komt echter een jongere generatie aan het woord, die dit graag wil rechtzetten: eerst in het 

Brusselse tijdschrift De Argus (1825-1826, Lodewijk Visscher), daarna in het Noorden: Apollo (1827-

1828, Jacob van Lennep, Adriaan van der Hoop), Argus (1828-1829, Jan Wap, Van der Hoop), De 

Nederlandsche Mercurius (1828-1829, Van Lennep, Van der Hoop) en De Vriend der waarheid (1829-

1830, Van der Hoop).86 Mathijsen tekent de stamboom van deze tijdschriftjes en van De Gids (1837) 

die uiteindelijk uit de tak De Muzen (1834-1835) zal ontspruiten.87 Kenmerkend zijn enerzijds de 

korte levensduren en de waarschijnlijk kleine oplagen en anderzijds de stijl en toon die zij aanslaan 

tegen de ‘behoudzuchtige, antiromantische, onoordeelkundige’ besprekingen in de gevestigde 

tijdschriften. 

Apollo gaat nog niet veel verder dan het signaleren van de hoeveelheid minderwaardige poëzie. In de 

Dichteren Karakteristiek kenschetst het tijdschrift steeds in twee regels een viertal dichters. Tollens 

figureert naast Bilderdijk, Feith en Loots: 

Het waar eenvoudig schoon, dat valschen tooi verbiedt, 
Spreekt, als met Serafs toon, in Tollens huislijk lied.88 

In een bespreking van Gedichten van J.L. Nierstrasz jr. (Johannes Leonardus, 1796-1828) maakt de 

beoordelaar een vergelijking met Tollens: beiden lijden aan stopwoorden en herhalingen, met dat 

verschil dat Tollens oorspronkelijk is: ‘bij zijne navolgers is dit genre [de romance] vaak in wansmaak 

ontaard’.89 Ook de gebroeders Oudemans en Robidé van der Aa leunen teveel op Tollens.90 Spottend 

stelt Apollo vast dat dichters als ‘Van Bronkhorst’ en H.A. van Langelaar Wzn. niet aan Tollens kunnen 

tippen.91 Het lijkt erop dat het tijdschrift hem als alleenheerser van de huiselijke poëzie beschouwt 

en erkent.92 De Vooys noemt het tijdschrift ‘huisbakken en behoedzaam’, zeker in vergelijking met de 

opvolgers Argus en De Nederlandsche Mercurius, die beide streven naar verdieping en vernieuwing 

van de literaire kritiek.93 

Argus neemt inderdaad een scherpere positie in door eenheid van taal en inhoud van een dichtwerk 

te eisen, ofte wel te verlangen dat de dichter niet alleen iets te schrijven, maar ook iets te vertéllen 

heeft. Dat laatste heeft de school van Bilderdijk (Kinker, Da Costa, Van der Hoop zelf) méér dan 

Tollens en zijn vele rijmelende navolgers (zoals W.H. Warnsinck met zijn ‘rampzalig gewawel’, Klijn en 

het slachtoffer van een kenmerkende bespreking Hermanus van Loghem).94 In een artikelenserie 

Holland noemt Jan Wap (Johannes Jacobus Franciscus, 1808-1886, onder pseudoniem Fr. Reland) 

Tollens’ gedichten niet ‘verheven’, maar ‘zij ademen een reinen geest, zijn smaakvol, boeijen door 

schikking en versbouw, en men leest ze altijd met genoegen.’95 Maar dit wil niet zeggen dat men 

deze dichtkunst onvoorwaardelijk tegemoet kan treden. De recensent van Tollens’ Nieuwe Gedichten 
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II – hoogstwaarschijnlijk eveneens Wap – refereert aan Bilderdijk, die zich afvraagt waarom zijn 

bevlogen poëzie minder gewaardeerd wordt dan verzen die hij door hun gebrek aan bezieling als 

ondichterlijk beschouwt. Tollens wordt gewaardeerd om het ‘eigendommelijke’ en daardoor 

‘onnavolgbare’ van zijn gedichten – een steek onder water voor de navolgers, die hem niet in het 

eigene, maar wel in zijn gebreken kunnen navolgen. Aan het slot van de bespreking verbaast Wap 

zich erover dat Tollens diverse ‘naäpers’ onder zijn bescherming heeft genomen.96 Wap kiest de wijze 

van uitdrukking als invalshoek voor zijn kritiek: licht kan niet zoel zijn, dorst kan het hart niet 

ontgloeijen, vuur kan niet bruisen. Hij snapt niets van dergelijk taalgebruik en hij beargumenteert dit 

aan de hand van het woordenboek van Petrus Weiland. Stilistisch valt de repetitio in Tollens’ 

gedichten op en Wap noemt het veelvuldig gebruik ervan ‘een kunstje’. In kleinere gedichten valt dat 

Wap minder op dan in langere, zoals De verovering van Damiate, waarin hij teveel kopieën uit De 

Overwintering leest; hij citeert slechte regels, waarbij hij steeds een ‘(?)’ plaatst. Hij geeft echter ook 

positieve voorbeelden en constateert: ‘Zóó is ’s dichters trant van zingen - wij hebben er vrede mee, - 

maar wee! driewerf wee! den Navolger.’97Het Winteravondliedje noemt Wap zonder nadere 

toelichting ‘buitengemeen weinig beteekenend’ en ‘belagchelijk’.98 Op deze wijze weegt hij vrijwel 

alle gedichten uit de bundel en wijst aan wat hem bevalt, maar verzwijgt niet wat hem negatief 

opvalt – of ergert. Daarmee maakt hij zijn voorbehoud wat de onvoorwaardelijke beoordeling 

betreft, waar: 

Moge hij [=Tollens] de bedenkingen niet aan Vitlust toeschrijven, maar weten dat wij, alleen 

uit belangstelling in al, wat Goed en Schoon is, de pen hebben opgevat.99 

Zo plaatst Wap beargumenteerd de zwakheden van Tollens’ taal naast zijn verdiensten en door zijn 

opzet de dichter alleen maar van goede raad te voorzien, handhaaft hij diens populaire plaats in het 

pantheon, maar toont hij tevens aan dat Tollens niet onaantastbaar is. ‘De neergang van Tollens is 

begonnen’, concludeert Krol.100  

De Nederlandsche Mercurius is over het algemeen minder scherp, maar is bij penne van Van der 

Hoop wel het eerste tijdschrift dat serieus aan de poten der roem van ‘den geliefden Volksdichter’ 

Tollens zaagt. In aflevering 34 (1829) staat een merkwaardig bericht over een geweigerde bespreking 

van Nieuwe Gedichten II door ene G.: 

de toon zijner beoordeling is te scherp, dan dat wij dien voor onze rekening zouden durven 

nemen. De tijd is wel voorbij dat men den heer Tollens een buste wilde oprichten, en waarvan 

hij thands alleen in den verledenen tijd kan zeggen: ‘J’étais géant alors et grand de cent 

coudées’. Maar als huisselijk dichter en naïve volkszanger hebben wij te veel achting voor zijn 

talent om hem aan de bijtende critiek van een’ naamloozen schrijver bloot te stellen.101 

[curs.orig.] 

De Vooys vraagt zich al af in hoeverre hier gemystificeerd wordt: Van der Hoop gebruikte het initiaal 

G. voor bijdragen in Argus en in de afleveringen 37-39 staat wel degelijk een anonieme bespreking 
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van de dichtbundel, dit maal ondertekend met ‘X.X.’. De recensie is minder scherp dan die welke Van 

der Hoop hetzelfde jaar nog in een volgend tijdschrift, De Vriend der Waarheid, zal publiceren. De 

Vooys oppert dat een eerste poging schipbreuk heeft geleden omdat mederedacteur Jacob van 

Lennep deze voor de Mercurius als te fel zou kunnen hebben beoordeeld. Hij aarzelt over het 

auteurschap: Wap of Van der Hoop, die het geweigerde stuk dan (even) in portefeuille heeft 

gehouden.102  

Maar voor Tollens is het duidelijk wie de auteur is: in een brief aan Immerzeel verwijst hij naar de 

‘onbekookte borrelpraat’ van zijn ‘kwasterige’ stadgenoot Van der Hoop.103 Voor ons ook, gezien de 

tekstuele en thematische overeenkomsten tussen beide artikelen, zij het dat er een verwantschap 

bestaat met die van Wap. Recensent X. (‘wij zijn persoonlijk met den Heer Tollens bekend’) vermoedt 

dat de dichter gebaat is met een ‘geheel onpartijdige en belangelooze’ bespreking van zijn bundel. 

Hij vindt het moeilijk en ondankbaar een bundel van een zo groot en bekend dichter te recenseren: 

Tollens is immers ‘onbepaald en onvoorwaardelijk’ de volksdichter, ‘de huisselijke dichter bij 

uitnemendheid, de oorspronkelijkste onder de oorspronkelijken’.104 Ernst of ironie? Ik neig tot het 

laatste, want de schrijver vervolgt met Tollens’ nederigheid ten opzichte van ‘pluimstrijkers’, met wie 

dan de navolgers worden bedoeld. In de bespreking stelt de recensent vooral Tollens’ taalgebruik aan 

de kaak: pleonasmen, incongruenties, stoplappen en foutief woordgebruik, vooral in de vertellende 

gedichten zoals De verovering van Damiate. Hij ergert zich aan de alexandrijnen ‘welke door deftige 

eenvormigheid den tred van een paar dragonders volkomen nabootzen.’105 Zo ontstaat geen poëzie, 

maar proza op rijm. Inhoudelijk mist X. de plaatsing in de historische context en signaleert hij gemiste 

kansen. Ook de gelegenheidsgedichten kunnen hem niet bekoren. Meer waardering heeft X. voor 

verzen waaruit het gevoel spreekt: Avondmijmering, Aardsgezindheid en Avondgodsdienst. Als 

geheel is de recensie niet onwelwillend, al zal de gepikeerde Tollens de slotzin met gemengde 

gevoelens hebben gelezen: ‘Nog is hij in de kracht van zijn leven; wij hopen dus, dat het poëtische 

vuur ook bij hem in jeugdige volheid mogen voorhanden blijven.’106  

Van der Hoop zet zijn aanval echter voort in De Vriend der Waarheid, waarin hij Tollens als lichtend 

voorbeeld opvoert om de gebrekkigheid van de literaire kritiek ter sprake te brengen. We herkennen 

zijn eerdere stellingname: wat Tollens in de vertellingen schrijft, is geen poëzie, maar proza op rijm, 

en ook hier de dragonderlaarzen.107 In 1830 geeft Van der Hoop zijn artikel nog eens afzonderlijk uit 

onder de titel Onpartijdige beschouwing van het tweede deel der Nieuwe Gedichten van H. Tollens 

Czn. Zijn eigenlijke doelwit is de eenzijdige en partijdige literaire kritiek waar het neutrale 

middenveld ontbreekt. De school van Tollens wordt teveel gezien en gelezen, waardoor de blik op 

andere dichters (Helmers vergeten, Loots verguisd, Staring niet genoemd) vertroebeld wordt. De 

recensie is niet gericht tégen Tollens, maar beoogt onpartijdig óver Tollens te schrijven. Ze wordt dan 

een uitgebreide herhaling van het artikel uit Mercurius: opnieuw is De verovering van Damiate 

eigenlijk proza op rijm en doen de alexandrijnen de laarzen dreunen: ‘Het afschrijven van zulke 

verzen, al zijn ze dan ook van den Heer Tollens, is even vervelend als het lezen of het aanhooren 

ervan.’108 Vooral de langere gedichten missen een voorwaarde om voor Van der Hoop poëzie te 
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worden: de harmonie tussen vorm en inhoud. Het ‘zoele licht’ uit Apollo keert terug als één van de 

vele voorbeelden van verkeerde woordkeus, die Van der Hoop ook aantreft in De Pelgrim van Ter 

Leede en in Klara en Ewoud, waarin hij een woordenspel ziet dat ‘werkt op een hoogst nadeelige 

wijze op den smaak van den Nederlander, welke buitendien reeds zoo onpoëtisch is.’109  

Maar Van der Hoop wil onpartijdig zijn: je kunt ook het koren van het kaf scheiden in plaats van 

andersom en daarom geeft hij net als Wap ook citaten die hij wél kan waarderen: 

Zomerochtendliedje is één van de ‘kunstjuweeltje[s] welke een waarde bezitten, die blijvend is’. In 

Nanning Korperszoon proeft hij meer bezieling dan in andere lange gedichten, het lofdicht op de 

boekdrukkunst mist samenhang, maar behoort voor Van der Hoop wel tot de beste gedichten uit de 

bundel, een ‘meesterstuk van krachtige en vloeijende versificatie’. Hij waarschuwt dat de huiselijke 

gedichten niet te simpel moeten worden (Winteravondliedje) en legt ten slotte nog eens uit voor wie 

zijn kritiek is bedoeld: voor hen ‘welke den Heer Tollens, ten koste van zoo vele andere 

verdienstelijke Dichters, op den top den de Nederlandsche Parnassus willen geplaatst hebben’. 

Tollens moet zijn plaats weten en verder ‘halen wij de schouderen op voor hun zoetsappig gerijmel, 

hun bombastische woordenpraal, of gekunstelde gemoedelijkheid…’110  

Hoewel de recensie als geheel niet onverdeeld negatief is, poogt Van der Hoop Tollens als 

volksdichter te onttronen.111 Hij zinspeelt – wellicht wijs geworden door Tollens’ reactie op het 

Mercurius-artikel – op diens aanstaande boosheid, maar wil hem niet het zwijgen opleggen: ‘Als 

Tollens boos zou worden en de lier aan de wilgen hangen, zou dat spijtig zijn. Hij ga voort.’ Maar hij 

moet wel zijn les leren! Van de Hoop besluit met een citaat van Horatius, waarvan hij ongetwijfeld zal 

weten dat Tollens het zonder hulp niet kan lezen: 

Rebus angustis animosus atque fortes adpare:  
sapienter idem contrahes vento nimium secundo turgida vela.112 
 
(Laat in tegenspoed zien dat u vastberaden en moedig bent; en als teveel wind uw zeilen bolt, wees wijs en reef uw zeil)  

 
In een brief aan Immerzeel laat Van der Hoop weten dat hij niet de illusie heeft met zijn artikelen de 

roem van Tollens omver te kunnen kegelen.113  

Dat laatste gebeurt ook niet. De Vaderlandsche Letteroefeningen gaan niet mee met Van der Hoops 

pleidooi voor dichters als Bilderdijk en Van Lennep. 

 

Aan de ene kant zijn de jongerentijdschriften vluchtig, is hun actuele reikwijdte gering en is de 

kritische toon beperkt tot enkele pennen zoals die van Wap en Van der Hoop, aan de andere kant 

erkent Potgieter later wel hun rol als voorbereiders van de literaire vernieuwing die door De Gids 

enkele jaren later compacter en effectiever wordt voortgezet.114 Het volgende jaar breekt de 

Belgische Opstand uit: deze leidt de aandacht af van de machtsstrijd, biedt Tollens (en ook Van der 

Hoop!) nieuwe stof tot dichten en plaats de volksdichter, zoals hierboven gemeld, opnieuw in de 

belangstelling. Uiteindelijk zal Tollens pas na Van der Hoops vroege dood wraak nemen met het 
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gedicht De tempel van de roem, over een snoever die uiteindelijk niets te bieden heeft. De tijdgenoot 

herkende Van der Hoop hierin. Huygens noemt Tollens’ actie een ‘minder fijne geste’.115 

De Muzen (1834-1835, Aarnout Drost, Eduard Potgieter) treft in de Nederlandsche Muzen-Almanak 

van 1835 van Tollens, de ‘zoetvloeijende Maaspoëet’, het vertaalde gedicht Hanna aan, dat de 

recensent boven een oorspronkelijk gedicht De elementen stelt. In het enige jaar dat het tijdschrift 

bestaat, verschijnen er geen relevante publicaties van Tollens die een nadere bespreking waard 

zouden zijn. Marita Mathijsen noemt De Muzen in vergelijking tot de voorgangers ‘het eerste serieus 

kritische blad’.116 Hun aller invloed moet dan ook eerder achteraf worden vastgesteld dan dat zij bij 

verschijnen werkelijk de reputatie van Tollens schade konden toebrengen. 

 

De reeks kleine tijdschriften culmineert dus uiteindelijk in De Gids, waar Potgieter en de zijnen zich 

aanvankelijk toegeeflijk ten opzichte van Tollens opstellen. Nog bij zijn leven en voor Conrad Busken 

Huet zijn invloed laat gelden, wordt de toon kritischer, zie deelhoofdstuk 2.3.2. 

In de eerste jaargang komt Tollens enkele malen ter sprake en in geen van de bijdragen is een 

negatief kritische toon te horen.117 In een vergelijking met Spandaw looft de recensent de verbeterde 

smaak van Tollens als deze in het voorbericht van de vierde druk van Gedichten van zelfkritiek 

getuigt; bij een Franse vertaling van het Volkslied, een weldadigheidsuitgave, zet hij (Potgieter?) drie 

coupletten naast elkaar: commentaar acht hij overbodig, de lezer ziet blijkbaar zelf wel dat het 

origineel beter is dan de vertaling.118 Het meest uitgebreid is het stuk over Bentgenooten: de Franse 

tijd is voorbij en een tijdperk van rust volgt. 

hoe streelden ons dus die zangen van echtelijk geluk, kinderlijke onschuld, ouderlijken zegen; 

hoe verrukte ons de Zanger, die, met niet weinig talent voorwaar! ons voor alles wat 

Hollandsch was, wist in te nemen, leerde dweepen, en in welluidende verzen alles wat 

Hollanders hoogschatten en heilig houden, loffelijks bedreven en edels bezitten, zong en 

prees. Gij herkent Tollens aan die trekken; (…) 

Helaas voor de recensent ontkomt Tollens niet aan een ‘bent’ volgelingen, aan wie echter de 

tovertaal van de meester ontbreekt. Maar die stroom lijkt voorbij, ‘waarschijnlijk tot groot genoegen 

van Tollens zelven; want niets is ondragelijker dan zich van apen omringd te zien, al werpen die apen 

ons kushandjes toe.’119 

In de volgende jaargangen komen vooral bijdragen van Tollens aan jaarboekjes en almanakken ter 

sprake. Bij In de mei (Tesselschade 1839) schrijft de recensent ‘geen Dichter wellicht die zoo gelukkig 

de tolk van het hart in zijne Poëzij weet te zijn’ en een jaar later heet zijn bijdrage aan dit jaarboekje 

‘geheel in zijne manier, eenvoudig, gevoelig, bevallig’.120 Maar kritiekloos is De Gids niet: Tollens’ 

gedicht in Aurora 1840 is ‘koper van den man, die goud en zilver te schenken heeft’ en hoewel de 

vertaling Philémon in de Almanak voor het Schoone en het Goede van 1841 alle lof krijgt vanwege de 

‘vloeijende, losse, gemakkelijke’ vertaling, ontbreekt aan het vers toch het ‘piquante’ van het 
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origineel van Langbein.121 Een dergelijk genuanceerd oordeel mag kenmerkend voor De Gids in deze 

jaren heten: positieve en negatieve waardering wisselen elkaar af. De dichtbundels Dichtbloemen, 

Verstrooide Gedichten en Laatste Gedichten I krijgen geen bespreking. Laatste Gedichten II vormt de 

aanleiding tot spot over het steevaste oordeel ‘onnavolgbaar’ door de Vaderlandsche 

Letteroefeningen: De Gids plaatst een parodie De muizen als bewijs dat De vogelen wel degelijk is na 

te volgen…122 Zie deelhoofdstuk 2.3.2.  

Potgieter schrijft in 1850 in De Gids een bespreking van de losse weldadigheidsuitgave van Goeden 

nacht van de armen aan de rijken en in de slotsom formuleert hij impliciet dat Tollens hier de 

dichtkunst voor een ander doel gebruikt dan waar ze volgens Potgieter toe geroepen zou moeten 

zijn: de roeping van poëzie is ‘kunst te zijn en niet dringster tot deernis’, kunst ‘die men koopt omdat 

zij schoon is – niet om den wille van winter of watersnood’.123 In de anonieme recensie van De 

pleegzuster, eveneens een losse uitgave voor het goede doel, komt deze roeping van de poëzie niet 

ter sprake, maar is het vooral het belerende slot, dat voor de bespreker het gehele voorafgaande 

bederft.124 Zie voor het vervolg deelhoofdstuk 2.3.2. 

Het satirische tijdschrift Braga (1843-1844) onder aanvoering van J.J.L. ten Kate en A. Winkler Prins, 

richt zijn pijlen op het byronisme en op De Gids en noemt Tollens niet.125 

2.1.3 Samenvatting 
 
Rond 1820 is Tollens’ naam en faam een feit, in de eerste plaats door zijn vaderlandslievend werk in 

en kort na de Franse tijd en zijn impliciete rol als verzetsdichter, in de tweede plaats door de 

huiselijke poëzie, de gedichten in de ‘zachte toon’ die in de literaire kritiek – zover daarvan sprake is 

– hoger worden aangeslagen dan de meeste vertellende dichtstukken. De laatste oogsten wel lof wat 

de inhoud ervan betreft, maar de taalbeheersing nodigt recensenten in de tijdschriften uit tot op- en 

aanmerkingen. Blijkbaar reikt hun invloed niet zover dat ze de populariteit van Tollens’ werk bij het 

lezend, voordragend en luisterend publiek schade kunnen toebrengen, 

Omstreeks 1830 lijkt zich een waterscheiding af te tekenen: de jongerentijdschriften en in hun 

kielzog De Gids, beschouwen de school van Tollens als verstard en achterhaald. De leerlingen worden 

weggestuurd, maar de meester mag blijven, hij moet alleen een tweede school, de romantische van 

de erven Bilderdijk, naast zich dulden. De jonge recensenten stellen andere eisen aan poëzie: 

dichtkunst moet schoonheid uitstralen en getuigen van gevoel en bezieling en mede daardoor is zij 

meer dan vorm alleen: zij heeft de taak kunst te scheppen en geen berijmd proza, zij moet het leven 

bezingen en niet de gebeurtenissen van alledag. Daardoor raakt Tollens in een geïsoleerde positie. 

Literair wordt zijn eersterangspositie geduld. Aan zijn opgebouwde roem kan geknaagd worden, 

maar door zijn gevestigde status en de erkenning van zijn eigenheid en oorspronkelijkheid blijft hij de 

populairste dichter van zijn tijd. Door de citadelpoëzie in de jaren dertig herleeft het nationale elan 

en deze bevestigt zijn positie als volksdichter. Daarna kan hij rusten op zijn lauweren, oud werk 

bundelen, zijn laatste gedichten publiceren, en nog méér laatste gedichten, en nog een nalezing, met 

steeds de bijbehorende afscheiden. Hij blijft gelezen worden, gesteund door met name de 
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 De Gids 4 (1840), B, 92 (over In een album van een Geldersch lusthuis, later opgenomen in Nalezing), resp. 5 
(1841), B, 198 
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 De Gids 18 (1854), I, 105-109 
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Vaderlandsche Letteroefeningen en een aantal trouwe en soms kritiekloze volgelingen. Eén van die 

bewonderaars was ooit Nicolaas Beets (1814-1903) die in 1840, net voor hij ontwaakte uit zijn 

‘zwarte tijd’, Ada van Holland aan Tollens had opgedragen. Kort na de dood van de volksdichter zal 

hij de door Argus ingezette kritische discussie voortzetten en een nieuwe plaatsbepaling voor Tollens 

voorstellen: een dichter, maar niet van de eerste rang.126  

 

 

 

De twaalf delen ‘Gezamenlijke Dichtwerken’ in de druk van 1876 tussen losse bundels.
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 Beets (1857) 
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Hoofdstuk 2.2 Reacties op de dood van Tollens 

Neen! Tollens is niet dood! Hoe zou hij immer sterven, 
Die leeft zoo lang de taal van Neêrland wordt gehoord?1 

Inleiding 

Tollens overlijdt op 21 oktober 1856. Wat rest zijn de rouw van de nabestaanden, de plechtigheden 

van de teraardebestelling en de afhandeling van de nalatenschap. Alle zijn complexer dan men bij 

een doorsnee sterfgeval zou tegenkomen. Niet alleen de familie beschouwt zich als nabestaande, 

maar het gehele land lijkt in rouw en vele vrienden en collega’s voelen zich geroepen deze in woord 

en daad te openbaren. Er zijn herdenkingsgedichten, -artikelen en -toespraken en vrijwel 

onmiddellijk worden er initiatieven genomen om een standbeeld voor de overledene op te richten. 

De begrafenis op 25 oktober geeft enkelen gelegenheid hun gevoelens te uiten en het volk mag erin 

delen door verslagen ervan in krant en in andere geschriften. Het graf zal vier jaar later worden 

opgesierd met een monument dat de herinnering aan de dichter een eeuw lang ‘levend’ houdt. De 

nalatenschap valt te onderscheiden in het materiële bezit van Tollens en zijn immaterieel erfgoed: 

zijn werk en zijn reputatie.  

Materieel gezien is er een inboedel, een erfenis die ten goede komt aan een (gering) aantal 

erfgenamen. Zijn zes nog levende kinderen: Louise, Leentje, Hein, Frans, Jans en Louis delen de 

opbrengst.2 Een huis en aandelen in de verfhandel bezat hij niet meer, de inboedel wordt op 25 mei 

1857 geveild door de plaatselijke notaris. De boekenverzameling, waaronder zijn omvangrijke 

Bilderdijkcollectie, wordt van 25 tot en met 28 mei 1857 afzonderlijk geveild bij de Fa. Gebrs. Van der 

Hoek in de Breestraat in Leiden.3 Een aantal voorwerpen komt uiteindelijk na omzwervingen in 

toegankelijke collecties terecht (zie hoofdstuk 4.4). 

Dan is er uiteraard het dichterlijk bezit, waarvan de rechten van de twaalf gepubliceerde bundels en 

een aantal ongepubliceerde gedichten eigendom zijn van Gerard Suringar, de uitgever. Juist in deze 

jaren verschijnt Gezamenlijke Dichtwerken (1855-1857), bestaande uit de twaalf bundels die Tollens 

vanaf 1808 heeft uitgebracht. Van een aantal verzen was Tollens zelf nog de eigenaar: we zien er vele 

van in de biografie van Schotel en enkele worden elders alsnog gepubliceerd.4 

 

Maar dan het immateriële bezit: de boodschap van de volksdichter. Want dat voor velen de rol van 

Tollens als volksdichter met zijn overlijden niet tot een einde komt, of mag komen, wordt duidelijk: 

het verzameld werk is niet voldoende, de vele bundels in boekenkasten en bibliotheken evenmin, er 

is méér voor nodig. Een indrukwekkend aantal schrijvers en dichters preekt de onsterfelijkheid van 

                                                           
1
 M. in Dagblad van Zuidholland en ’s-Gravenhage, 25 oktober 1856 

2
 Tollens was sinds 1838 weduwnaar. Twee dochtertjes waren als kind gestorven, de zoons Karel, Piet en Koos 

overleden op volwassen leeftijd, ongehuwd en zonder kinderen. Louis Tollens woonde sinds enkele jaren in 
Nederlands Indië. 
3 Catalogus (1857), de volledige titel luidt: Catalogus der zeer belangrijke en keurig gebonden bibliotheek van 

wijlen den hoog ed. gestr. heer H. Tollens Cz. Kommandeur der Orde van den Nederl. Leeuw, lid van 
verschillende letterkundige genootschappen, te Rijswijk. Hoofdzakelijk bestaande uit eene keur van 
dichtwerken. Waarbij een allerbelangrijkst en voortreffelijk gebonden exemplaar van Bilderdijk's werken, 
voorts: eenige fraaije prentwerken, prenten, portretten, gedenkpenningen, muzijk, fraaije microscoopen en 
schilderijen, vier nette boekenkasten enz.  
4
 In Aurora: 1857 Cantate, in 1858 Een Grijsaardsliedje, in 1859 Geloofshaat. 
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de ontslapen dichter: in een krant, een tijdschrift, een afzonderlijke uitgave of in een voordracht voor 

een genootschap. Anderen nemen wat afstand en schrijven een beschouwing die boven een eerste - 

vaak emotionele - reactie uitsteekt, maar die wel het voornemen verwoordt de dichter in de 

herinnering te laten voortleven. Of hem zelfs claimt voor het eigen gedachtegoed: dat worden de 

eerste pogingen om Tollens op een andere dan de volksdichterstroon vast te spijkeren, wat 

vervolgens tegenreacties oproept. 

In dit hoofdstuk bespreek ik de eerste reacties op de dood van Tollens aan de hand van publicaties 

tussen oktober 1856 en 1858, als Nicolaas Beets de discussie uit de emotie losweekt en op een ander 

plan tilt (zie hoofdstuk 2.3.1). Eerst besteed ik enige aandacht aan de verbreiding van het nieuws van 

Tollens’ dood, daarna aan de brochure Tollens’ begrafenis en het controversiële krantenartikel in De 

Tijd; vervolgens analyseer ik enkele omvangrijke teksten (Bogaers, Warnsinck, Van Duyse, Withuys) 

en ten slotte kenschets ik enkele toespraken en veel kleinere gedichten. In het kader van mijn 

onderzoek besteed ik vooral aandacht aan de opzet van de auteurs de herinnering aan Tollens bij 

latere geslachten te waarborgen. 

2.2.1 De verspreiding van het nieuws 

Hendrik Tollens sterft op dinsdag 21 oktober 1856 om 13.00 uur in zijn Rijswijkse studeerkamer 

onder de correctie van drukproeven van het tiende deel van Gezamenlijke Dichtwerken. Schotel 

schrijft: 

Snel verspreidde zich de droeve mare van het overlijden van den Volksdichter door het 

vaderland, en verwekte overal ongeveinsde droefheid en deelneming.5 

Withuys, die in Den Haag woont, hoort het bericht nog dezelfde dag.6 Weldra staat het in diverse 

vormen in plaatselijke en landelijke kranten. De familie Tollens plaatst in de Nieuwe Rotterdamsche 

Courant van 24 oktober een advertentie, maar een dag eerder staat al een kort bericht in 

verschillende kranten in het gehele land, gedagtekend op de 22e.7 Het Algemeen Handelsblad, met 

zijn basis in Amsterdam, is de 24e uitgebreider en schrijft: 

Het is, alsof er een lid van ieders huisgezin is afgesneden, zóó naauw was hij aan allen verwant, 

zóó gevoelde ieder door zijne zangen zich aangetrokken. Nu zullen zijne liederen ons nog 

dierbaarder worden. Mogten zij verder den degelijken Hollandschen geest blijven voeden en 

versterken, dan leeft hij immer voort en is zijn verscheiden glorierijker dan het afsterven van 

menigen held en staatsman.8 

Blijkbaar houdt voor de journalist de roem van Tollens dus niet op bij zijn dood. Het Dagblad voor 

Zuid-Holland en ’s-Gravenhage kondigt op dezelfde dag de begrafenis aan en plaatst een ingezonden 

gedicht van ene M., waarin Tollens nu de engelen leert zingen en zijn geest op aarde ‘ons kroost nog 

aan zich boeijen zal’.9 Deze beelden zullen we vaker tegenkomen. Op 25 oktober geeft de Nieuwe 

                                                           
5
 Schotel (1860), 350 

6
 Vaderlandsche Letteroefeningen 1856, 683 

7
 Bijvoorbeeld: Rotterdamsche Courant, Dagblad voor Zuid-Holland en ’s-Gravenhage, Utrechtsche Provinciale 

en Stadscourant; een dag later in De Tijd, Leydse Courant, Opregte Haarlemsche Courant, Leeuwarder Courant; 
op 25 oktober in de Provinciale Drentsche en Asser Courant; de overlijdensadvertentie staat 25 oktober ook in 
het Algemeen Handelsblad en in de Opregte Haarlemsche Courant. 
8
 Dit bericht verschijnt ook in de Middelburgsche Courant van 25 oktober. 

9
 De aankondiging van de begrafenis wordt 25 oktober ook vermeld in de Rotterdamsche Courant. 
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Rotterdamsche Courant een necrologie, die aansluit bij de gedachte dat Tollens een lid van ieders 

familie was. De krant vindt een uitvoerig levensverhaal nog voorbarig nu de dichter nog niet 

begraven is, maar dat weerhoudt de verslaggever niet hem te plaatsen tussen de groten van weleer 

(Helmers, Loots, Kinker, Van Hall): ‘en als eene heldere ster trad Tollens in de rei dezer 

flonkerlichten’. Dan volgt een schets van zijn ontwikkeling van poëet met een bombastische, 

classicistische toon tot volksdichter en krijgen de navolgers een veeg uit de pan omdat zij alleen 

Tollens’ zwakheden navolgen. Hij was een achtenswaardig mens en in een noot worden de 

opbrengsten van de weldadigheidgedichten genoemd. Ook deze anonieme auteur verwacht dat de 

roem van Tollens zal voortbestaan: 

zoolang het Volkslied gezongen wordt, zal zijn naam, door ieder wien Neêrlands bloed door de 

aderen vloeit, met eerbied genoemd worden. [curs. orig.] 

Er bestaat overeenkomst tussen dit stuk en een artikel in het Algemeen Handelsblad van 2 

november, dat ik aan Bogaers toeschrijf. Beide auteurs zijn goed op de hoogte en Bogaers heeft als 

Rotterdammer wellicht een goede toegang tot de NRC. 

Ook in de Rotterdamsche Courant lucht een bewonderaar zijn hart: G. van Reyn, wiens gedicht ook 

afzonderlijk verschijnt, vindt dat Tollens allen iets heeft te zeggen en wie op hem neerkijkt (kennelijk 

houdt Van Reyn daarmee toch rekening), is ontaard en kil als het ijs van Nova Zembla, 

 Maar, die tijd zal nimmer komen, 
 Neêrlandsch bloed blijft ons doorstromen; 
 Zulk een bastaard woont hier niet.10 

De familie, vertegenwoordigd door zoon Hein, verzendt naast de krantenannonces ook 

rouwbrieven.11 De totale berichtgeving is zodanig, dat Huygens over de begrafenis kan schrijven: 

Van heinde en ver was men naar Rijswijk gereisd; intimi van de dichter, afgevaardigden van de 

vele maatschappijen waartoe hij [=Tollens] had behoord, vertegenwoordigers der overige 

kunsten, het kerkhofje bleek te klein om alle belangstellenden een plaats te kunnen bieden. 

Nog in 1856 verschijnt de brochure Tollens’ Begrafenis, die de uitvaart beschrijft. Schotel neemt de 

tekst vrijwel letterlijk over als hoofdstuk XXXVII van zijn biografie en verantwoordt dit in een noot.12 

Beide teksten spreken van ‘eene menigte rijtuigen en voetgangers’ en een sterfhuis dat vol was ‘door 

eene groote schare van vrienden en vereerders’.13 Er zal dus veel belangstelling zijn geweest voor de 

eenvoudige plechtigheid, die bestaan moet hebben uit het uitdragen van het lichaam uit Ottoburg, 

enkele tientallen meters lopen naar het kerkhof achter de dorpskerk van Rijswijk, het uitspreken en 

aanhoren van gedichten en toespraken en de teraardebestelling. Van een kerkdienst is geen sprake, 

de plaatselijke (hervormde) predikant ds. C.L. Jungius loopt wel mee in de stoet, maar nergens is 

vermeld dat hij het woord voert of een gebed uitspreekt. 
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 Rotterdamsche Courant, 25 oktober 1856 
11

 Een voorbeeld staat in Mathijsen & Poortier (2006), 37 
12

 Schotel (1860), 352-362, noot op 382 
13

 Huygens (1972), 264, Schotel (1860), 352 
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2.2.2 De brochure Tollens’ begrafenis 

De brochure is anoniem, maar de auteur moet worden gezocht in Haagse kringen. Waarschijnlijk is 

Withuys de schrijver, de voorzitter van de rederijkerskamer De Nieuwe Korenbloem. Het boekje 

wordt ‘gedeeltelijk’ tot profijt van een standbeeld verkocht en bekend is dat Withuys hiervan de 

initiator was (zie deelhoofdstuk 4.1.4). Ook Sam Jan van den Bergh, zijn collega van het genootschap 

Oefening Kweekt Kennis, kan de schrijver zijn. Beiden tonen zich actief in de herdenkingsliteratuur 

rond Tollens. Als de auteur een opsomming van aanwezige kunstenaars geeft, noemt hij personen uit 

Den Haag of nabije omgeving: de dichters Withuys, Van den Bergh, W.J. van Zeggelen, de schilders 

Andreas Schelfhout, Johannes Bosboom, een der Weissenbruchs, de beeldhouwer Eugène Lacomblé. 

Uit Delft de dichter en advocaat R.H. Arntzenius. In de opgave ontbreken mannen als Bogaers, 

Schotel, Warnsinck, Bernard ter Haar, de overige bestuursleden van het Tollens-fonds, de beide 

Suringars, die zich allen toch als ‘vriend’ van Tollens beschouwen. Lambrecht van den Broek is een 

beschermeling van Tollens, Beets (nog) een bewonderaar. Zijn zij allen afwezig? Of heeft de schrijver 

van de brochure hen niet herkend?14  

De tekst van de brochure refereert aan de krantenberichten: ‘het was of er een lid van ieders familie 

was gestorven’.15 Dan plaatst de schrijver de begrafenis bij voorbaat in de geschiedenis – en daarmee 

in de herinneringscultuur: 

De begrafenis van Tollens’ stoffelijk overschot is eene gebeurtenis, die in de geschiedenis des 

vaderlands en in die van zijn letterkunde, met rouwfloers omkransd, zal vermeld worden.16  

Omdat het een nationaal verlies is, mag iedereen weten wat er aan de groeve gezegd wordt en dat is 

naast het goede doel een tweede aanleiding tot deze brochure. De schrijver gaat ervan uit dat 

Tollens’ dichterschap genoegzaam bekend is en dat hij daaraan niet veel woorden hoeft te wijden. 

Maar toch: Tollens ‘is een ster in de rei van flonkerlichten’ – dezelfde woorden als in de NRC van 25 

oktober 1856. Zijn ‘kleurloosheid’ – hier in de betekenis van ‘onpartijdigheid’ - zorgt ervoor dat 

iedereen zich door zijn vaderlandse zangen wist aangesproken. De schrijver beroept zich op grote 

kenners die de Overwintering roemden en zich lieten overtuigen door Tollens’ taal en stijl. Dan volgt 

de beschrijving van de begrafenis, een gedeelte dat door Schotel in zijn biografie wordt 

overgenomen. Sprekers zijn achtereenvolgens Van den Bergh met een gedicht en mr. J.F.C. Moltzer 

met een toespraak, waarin hij verwijst naar de toekomst: 

De naam van onzen Volksdichter Tollens zal leven, zoo lang Christelijke burgerzin vaderland 

en Koning, Koning en vaderland zamenbindt en het Hollandsche hart zegene dien naam tot in 

het verste nageslacht.17 

Dan spreekt Roelof Bennink Janssonius een gedicht uit en volgt een ‘voor de vuist uitgesproken rede’ 

van Carel Withuys, die net als Moltzer Tollens’ dichtwerk in de toekomst plaatst:  

want de volkspoëzy van Tollens zal niet sterven zoo lang ons volk leeft, en zijne geschiedenis, 

zeden en taal waardeert.18 

                                                           
14

 Van Peter de Génestet is bekend dat hij afwezig was, Belgische bewonderaars als Van Duyse en Van Rijswijck 
hoorden te laat van de begrafenis om aanwezig te kunnen zijn. 
15

 Tollens’ begrafenis (1856), 3 
16

 Tollens’ begrafenis (1856), 4 
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 Moltzer (1784-1867) is griffier bij de Leidse Arrondissementsrechtbank en actief in letterkundige 
genootschappen; zijn tekst: Tollens begrafenis, 9 en Schotel (1860), 354-355 
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Onverwacht neemt nog een Rijswijkse dorpsgenoot, Frederik Hendrik Klein, het woord en huldigt 

Tollens namens zijn dorpsgenoten als ‘edel mensch’.19 De brochure bevat ook het gedicht Loover uit 

het Zuiden van Jan van Rijswijck, die slechts in gedachten bij de begrafenis aanwezig kan zijn. Dan 

vertrekken de begrafenisgangers zwijgend en ‘tot in de ziel getroffen’. De brochure geeft nog details 

over de wijze waarop Tollens is overleden en eindigt met een beroep op de toekomst: 

want zoo lang het volkslied gezongen wordt, zal zijn naam door ieder wien Neêrlandsch bloed 

door de aderen vloeit, met eerbied worden genoemd.20 

De gedichten van Van den Bergh, Janssonius en Van Rijswijck komen in een volgend deelhoofdstuk 

aan de orde. 

2.2.3 Herdenkingsartikelen 

Na de dood van Tollens publiceren verschillende kranten en tijdschriften een herdenkingsartikel over 

de ontslapen volksdichter. De Gids en de Vaderlandsche Letteroefeningen wijden er geen aparte 

aandacht aan. Achtereenvolgens bespreek ik de necrologieën geschreven door Bogaers (?), 

Warnsinck, Dercksen en Van Duyse en ik ga kort in op een artikel van Proes.21  

‘[Necrologie] Tollens’, door B. (Adriaan Bogaers?) 

Van Bogaers zijn drie literaire reacties op de dood van Tollens bekend: een artikel onder initiaal B. in 

het Algemeen Handelsblad van 3 november 1856, herdrukt in Astrea, het levensbericht voor de 

Maatschappij en een dichtstuk. Ik beschouw het levensbericht echter als het eerste biografische 

geschrift omdat het geen directe reactie op het overlijden is en bespreek het dan ook in 

deelhoofdstuk 3.2.1; het dichtstuk komt in dit hoofdstuk in een volgende paragraaf aan de orde. Hier 

dus het krantenartikel, dat herdrukt is in Astrea.22 In dat tijdschrift staat net als in de krant de 

ondertekening ‘B.’, de plaatsaanduiding ‘’s Gr’ staat niet in de krant; Bogaers woont in Rotterdam, 

Van den Bergh – ook een B. – in Den Haag. Niettemin acht ik het waarschijnlijk dat Bogaers de auteur 

is, aangezien hij beschikt over een grote kennis van het leven van Tollens. Hij is niet alleen met de 

dichter bevriend geweest, hij is ook een verzamelaar van gegevens die hadden moeten leiden tot een 

biografie (zie deelhoofdstuk 3.2.2).  

In de inleiding noemt B. de algemene rouw om de dood van Tollens. Een uitvoerig levensverhaal lijkt 

hem niet nodig: 

Gewis niet, want uit den aard zelven van zijn gedichten, en van de roeping die hij gevolgd 

heeft, is zijne denk- en handelwijze, zijn zijne zangen algemeen bekend; zijn beeld staat 

levendig voor de geest des Volks, dat hem de hulde der dankbaarheid en liefde biedt.23 

                                                                                                                                                                                     
18

 Tollens’ begrafenis (1856), 12, Schotel (1860), 358 
19

 Brochure en Schotel noemen hem ‘H.F. Klein’; Klein, geboren in 1818, woonde van 1855-1858 als ambteloos 
burger in Rijswijk, later zal hij nog een boekje over de ‘Tollensfeesten’ in 1860 uitbrengen; hij schreef in diverse 
tijdschriften, o.a. in Wanasarie, het Indische jaarboekje van Louis Tollens. 
20

 Tollens’ begrafenis (1856), 18 
21 Een aparte plek onder de herdenkingsartikelen neemt dat van Johannes Marinus Pauw Zwaanenbeek in, die 

onder het pseudoniem ‘Protophilus’ de dood van Tollens en het snelle initiatief tot een standbeeld aangrijpt 
om tot een ander soort ‘gedenkteken’ te komen.  
22

 Astrea 1856, 95-106, onder de titel Necrologie Tollens 
23

 B. (1858), 95 
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B. gaat vooral in op het dichterschap en geeft van het leven en de loopbaan alleen een vluchtige 

schets. Hij plaatst de debuterende dichter in een gunstige tijd: die van de dichtgenootschappen is 

voorbij, Jacobus Bellamy, Feith en Bilderdijk wijzen de jonge generatie een nieuwe weg en de 

vaderlandsliefde van Helmers is een voorbeeld. Aan de hand van Avondmijmering bespreekt B. het 

ontwaken van de dicht- en natuurliefde bij Tollens. Deze kiest voor twee wegen: enerzijds schoolt hij 

zich in de dichtkunst en anderzijds wil hij uit plichtsgevoel zijn vaders werk in de verfhandel 

voortzetten. Hij ontsnapt aan ‘het ijle zwevende en overdragtelijke, gekunstelde en overgevoelige’ 

van de vorige generatie, blijft vrij van het ‘brommende en hoogdravende’ en ontwikkelt ‘degelijkheid, 

eenvoudigheid, waar gevoel’ als zijn kenmerkende eigenschappen. Zo wordt hij als volksdichter de 

nieuwe Cats en bereiken de vertalingen van zijn werk het buitenland. B. laat hem debuteren met 

Proeve van geurige dichtbloemen in plaats van Proeve van sentimeentele geschriften en idyllen en is 

blij dat het bij ‘proeven’ is gebleven. Vervolgens gaat hij in op de vaderlandse zangen en op de 

bundels in chronologische volgorde, waarvan hij steeds enkele bijzonderheden geeft. B. ziet het 

‘keerpunt’ in Tollens’ loopbaan niet in Avondmijmering, maar na de Liedjes van Matthias Claudius in 

1832: de dichter last een rustpauze in, volgens B. mogelijk vanwege de indrukken die de Belgische 

Opstand op hem hadden gemaakt. En ook betrekkelijk, want uit latere bundels blijkt dat Tollens wel 

degelijk blijft schrijven. B. beschrijft de zeventigste verjaardag en gaat uitgebreid in op Tollens’ 

productieve dichtersleven in Rijswijk dat leidt tot een laatste bundel, tot weldadigheidsgedichten, 

voorwoorden en levensberichten. Hij noemt het een eer dat Tollens’ werk zoveel is vertaald (de 

Algemeene Bededag volgens Tollens zelf veertien maal).24 

In het tweede deel van het artikel geeft B. een schets van het dichterlijk werk: geworteld in het 

vaderland, maar verdraagzaam voor alle partijen, steeds zoekend naar ‘netheid van uitdrukking’, niet 

alleen vorm, maar ook van inhoud; het is zelfstandig en daardoor onnavolgbaar. Het artikel eindigt 

met een korte beschrijving van de begrafenis, enkele strofen uit Een loover uit het Zuiden van Van 

Rijswijck en nog een – waarschijnlijk – eigen gedicht (niet het afzonderlijk uitgegeven dichtstuk 

Tollens).  

B. doet geen beroep op de toekomstige herinnering. Hij vat het leven en het werk van Tollens samen, 

zonder expliciete persoonlijke inbreng. Zulks past bij de aanvankelijke bedoeling van een 

krantenstuk. Het latere artikel voor de Maatschappij legt andere accenten en is meer biografisch, 

maar volgt hetzelfde patroon. 

Hendrik Tollens, Caroluszoon, door W.H. Warnsinck 

‘Virtus nobilitat’, ‘deugd adelt’, luidt de ondertitel van deze bijdrage die verschijnt in de reeks 

Nederland en de Nederlanders in de negentiende eeuw.25 Van dit tijdschrift brengt redacteur P.H. 

Witkamp tussen 1854 en 1857 negen afleveringen uit, die elk een necrologie van een bekende 

Nederlander bevatten.26 Willem Hendrik Warnsinck (1782-1857) was ruim dertig jaar met de dichter 

bevriend en is in 1850 één der initiatiefnemers tot de instelling van het Tollens-fonds. Hij is zelf een 

productief auteur van bijdragen aan de Vaderlandsche Letteroefeningen, maar kiest voor zijn 

herdenkingsartikel dus een andere periodiek.  

Tollens is ook voor hem de Cats van de negentiende eeuw: 
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 Tollens (1855-1857) deel IX, Verstrooide Gedichten, xx 
25

 Deze zinspreuk werd gevoerd door het adellijk geslacht waarvan Tollens een lid zou zijn. 
26

 Een andere aflevering is geschreven door Abraham de Vries en betreft de Amsterdamse hoogleraar en 
politicus Cornelis Anne den Tex. 
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Voorzeker! waren de zeden en gewoonten onzer vaderen (…) alsnog de onze, dan vond men 

heden ten dage de werken van den Zanger van Ottoburg, in één boekdeel verzameld, nevens 

het heilig Bijbelwoord, aanwezig in het gewone huisvertrek van duizende gezinnen, (…)27 

Daardoor is de deelneming en de belangstelling bij het overlijden algemeen: zijn werk is immers voor 

tijdgenoot en nageslacht een ‘onvergankelijke eerezuil’, omdat hij tot het hart van de mensen sprak. 

Warnsinck heeft Tollens in die dertig jaar niet alleen als dichter, maar ook als mens leren kennen en 

geeft eerlijk toe dat hij zich meer tot de ‘rechtschapen en edelen Man’ voelt aangetrokken, dan door 

de ‘rijk begaafden Dichter’ omdat hij door de man de dichter beter heeft leren kennen en dat is dan 

ook de opzet van zijn herdenkingsartikel. 

Eenvoud, natuur en waarheid waren ’s Mans karaktertrekken en tevens de grondtoonen 

zijner altijd oorspronkelijke poëzij. Hij was geen leerling van een of andere school. Met zijnen 

eigendommelijken aanleg had hij zichzelven tot Dichter gevormd.28 

Daarbij bewaart Tollens het evenwicht tussen de dichtkunst en de verplichtingen als zakenman en 

huisvader: dichten is ontspanning na het werk. Door de dood van zijn zoon en beoogd opvolger Piet 

in 1838 verdwijnt aanvankelijk het perspectief van een rustiger bestaan en hij moet nog enkele jaren 

wachten tot hij ‘naar landelijke rust, in de liefelijke dreven van het bevallig gelegen Rijswijk’ kan 

verhuizen. Warnsinck herinnert zich hun wandelingen door de natuur, waarin beiden door de 

microscoop Gods schepping bestudeerden. Tollens stimuleerde één van zijn zoons een verzameling 

insecten en bloemzaden aan te leggen. Warnsinck beschouwt hem als een man ‘van alle 

gemaaktheid vrij’: 

Als Dichter kende en gevoelde hij zijne waarde; maar als Mensch had hij een diep en innig 

besef van hetgeen hem, ook als Dichter, ontbrak. [orig.curs.]29 

Volgt een anekdote over Tollens’ verblijf in Haarlem tijdens de Costerfeesten van 1823: graag 

onttrekt hij zich aan de aandacht voor zijn persoon door met Warnsinck, Nierstrasz en Suringar de 

verdere feestelijkheden te vermijden en met hen door de duinen te wandelen. Doordat Warnsinck 

Tollens al zo lang kent, meent hij de verklaring voor deze bescheiden - ‘waarom niet beschroomde?’ - 

terughoudendheid te weten: zijn vader had hem voor de handel opgevoed en niet voor de wereld - 

en dat gaf de zoon ‘eene zekere mate van blooheid, die hij bezwaarlijk overwinnen kon, maar die wel 

eens verkeerdelijk voor trots werd aangezien’.30 Zo liet Tollens zich volgens Warnsinck nooit 

laatdunkend uit over poëtische voortbrengselen van anderen, zelfs niet als deze wel kritiek op zijn 

eigen werk uitoefenden. Hij is blijkbaar niet bekend met Tollens’ gepikeerde instelling tegenover een 

criticaster als Van der Hoop over wie hij zich toch weinig terughoudend uitliet. Dat Tollens niet graag 

in de belangstelling stond, toont Warnsinck ook aan met zijn weigeringen bepaalde maatschappelijke 

betrekkingen te aanvaarden. Wellicht doelt hij hier op het aangeboden professoraat in Brussel of de 

gemeenteraad van Rijswijk? Volgens Warnsinck was Tollens in wezen een beminnelijk mens, soms 

wat argeloos door zijn vermeende wereldvreemde jeugd, maar hij wenste in een groter gezelschap 

niet het voorwerp van ongezonde nieuwsgierigheid te worden. Dan bedankte hij liever voor 

uitnodigingen en als hij er een accepteerde, leek hij op zijn hoede te zijn. Hij stelde eisen aan 
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mensen, kon heftig reageren als deze hem teleurstelden - wij denken aan de conflicten met de 

uitgevers Immerzeel en Suringar -, maar even emotioneel op mensen van goede inborst, zoals de 

verpleegster uit een verhaal van Warnsinck, dat hij omwerkte tot het weldadigheidsvers De 

Pleegzuster. Tollens vermeed conflicten waarin hij partij zou moeten kiezen en was volgens 

Warnsinck oprecht begaan met hen die het minder hadden dan hij. Hij citeert uit een brief van de 

dichter: 

Ik kan er soms diep over zitten mijmeren, dat de een, zoo veel meer dan de ander, in de thans 

door ons bewoonde sfeer gezegend is. (…). Hoe veel brave zielen zuchten onder nood en 

gebrek en hoeveel deugnieten hebben al wat zij verlangen! Misschien kunnen verstandigeren 

dan ik ben dat raadsel oplossen, maar mijne geestvermogen zijn er te bekrompen toe.31 

Dit klinkt vriendelijker dan de zwart-wit tekening die Busken Huet later van Tollens’ visie op arm en 

rijk zou schetsen. In elk geval dacht Tollens over het probleem na. Warnsinck ziet hier een bewijs van 

een andere karaktertrek van de dichter: nederigheid. Zo zou hij niet hebben willen plaatsnemen op 

een aangeboden leunstoel, waarin zijn naam en een lauwerkrans waren gegraveerd. Warnsinck was 

persoonlijk getuige van de huldeblijken op Tollens’ zeventigste verjaardag. 

Blijkbaar heeft Tollens met Warnsinck gecorrespondeerd over zijn voorgenomen overstap van de 

katholieke naar een protestantse kerk: Tollens handelde hierbij volgens zijn vriend zonder 

nevenbedoelingen, maar vanuit ‘de edelste en reinste beginselen’ en ook in latere gesprekken kwam 

het ‘werkdadig Christendom’ dat Tollens voorstond, ter sprake. Warnsinck neemt een lang eigen 

gedicht op dat een ernstig gesprek daarover weergeeft. Aan het eind van zijn artikel wil de schrijver 

de indruk wegnemen dat zijn stuk een eenzijdige lofrede is: hij herinnert de lezer aan zijn 

vermeldingen van Tollens’ opvliegendheden en vindt ook dat de dichter zich meer had mogen 

profileren. Nogmaals noemt Warnsinck de terughoudendheid, maar wijst erop dat het soms 

verstandig is te zwijgen. ’Was dit waarlijk iets gebrekkigs in hem te noemen? Het was, in allen 

gevalle, geen onbeminnelijk gebrek!’32 

Ten slotte citeert Warnsinck uit de laatste brieven van Tollens, waarin deze hem zijn fysieke 

aftakeling meedeelt en uit de brief van Hein, geschreven op de dag vóór het overlijden van zijn vader. 

‘Zijn lijden is zwaar, maar de man is, wat zijn zielstoestand betreft, werkelijk benijdenswaardig.’33 

In de laatste alinea verklaart Warnsinck dat hij deze levensschets schrijft in ‘de taal der waarheid, op 

eene veeljarige ervaring en innerlijke overtuiging gegrond’. 

Warnsincks artikel onderscheidt zich van de andere, doordat hij een opsomming van biografische 

feiten vermijdt en geen samenvattende letterkundige analyse van Tollens’ dichtwerk geeft, maar een 

schets van Tollens als mens, met (veel) goede en (weinig) kwade kanten. Het is een requiem door en 

voor een vriend, maar zonder lamentaties, een eulogie in de letterlijke zin des woords. Het is mij 

onbekend wat de reikwijdte van het tijdschrift is geweest, maar Schotel verwerkt het stuk in zijn 

biografie, zodat Warnsincks persoonlijke herinneringen via dit boek algemeen bekend worden. Als 

zodanig draagt het een unieke steen bij aan de herinnering aan de mens Tollens, die immers slechts 

gelegd kon worden door een enkeling, een vertrouweling. 
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‘Tollens, een herinneringswoord’, door J.M.E. Dercksen 

Het directe verband tussen Dercksen en Tollens is minder duidelijk dan bij beide voorgaanden: 

Jacobus Marinus Everhardus Dercksen (1825-1884) is werkzaam bij de Leidse rechtbank en kent 

wellicht daardoor zoon Hein Tollens. Daarnaast publiceert hij ruimhartig en is hij lid van de Leidse 

rederijkerskamer ‘Vondel’, waar hij declamaties verzorgt. In 1861 zal hij nog een positieve bespreking 

van Schotels biografie schrijven.34 Dercksen publiceert spaarzaam eigen poëzie en later een roman, 

Busken Huet fileert zijn dichtbundel Elk wat wils uit 1863 en laat er niets van heel, de navolgingen 

van Heinrich Heine en Tollens werken voor hem niet in Dercksens voordeel.35 

Dercksens artikel verschijnt in het tijdschrift Europa en is gedagtekend 10 december 1856. Hij geeft 

in het eerste deel enkele biografische gegevens over de dichter en slaat het toneel- en jeugdwerk 

over ‘omdat Tollens zelf daarmede niet hoog liep’.36 Met De dood van Egmond en Hoorne (1806) 

begint voor Dercksen het echte dichterschap van Tollens. Hij heeft er begrip voor dat er zelfs op een 

grootheid als Tollens kritiek was, maar vindt dat deze soms doorslaat, bijvoorbeeld wanneer men 

stelt dat het dichtwerk lijdt onder zijn zakelijke en genootschappelijke bezigheden. Expliciet noemt 

hij de rust van de Rijswijkse jaren en het enige openbare optreden uit die tijd (18 maart 1847 in 

Oefening baart Kennis, waar hij De gevels van de huizen en Bedelbrief voorleest). Het zijn ook jaren 

van verzwakking die uiteindelijk tot de dood leiden. 

In het tweede deel van zijn artikel volgt Dercksen Tollens’ begrafenis, dat hem dus zes weken na de 

uitvaart al bekend is. Hij citeert het gedicht dat Van Rijswijck aan dit boekje bijdraagt niet, maar stelt 

dat deze zeker lover zou hebben bijgedragen.37 Het artikel in De Tijd - waarover hieronder meer - 

noemt hij een ‘bitse bejegening’, maar hij is tevreden met het ‘mooi weerwoord’ van ‘den 

trouwhartigen Amsterdammer’, met wie hij Jeronimo de Bosch Kemper zal bedoelen. Er heeft dus 

duidelijk in de eerste weken na Tollens’ dood uitwisseling van informatie plaatsgevonden. Dercksen 

geeft de voorkeur aan een standbeeld als nationaal eerbetoon, zoals Withuys al voorstelde en 

waarvan Dercksen opmerkt, dat het waarschijnlijk in Rotterdam en niet in Rijswijk zal worden 

opgericht.38 

In het laatste deel zoekt Dercksen naar een verklaring voor de populariteit van Tollens. Hij vindt deze 

in de nationale karaktereigenschappen van ons volk: Tollens kan elk ervan tot een gedicht uitwerken 

en Dercksen geeft hiervan steeds voorbeelden: ons volk is immers: vaderlandslievend (Kenau 

Hasselaar), huiselijk (Tehuiskomst), verdraagzaam (Nanning Kopperszoon, Dirk Willemsz. van Asperen 

e.a.), weldadig (een citaat van Tollens’ beschermeling Lambrecht van den Broek), vergenoegd 

(Tevredenheid) en vol godsdienstzin (Avondgodsdienst). Hierin schuilt de voornaamste verdienste van 

het artikel van Dercksen: zijn poging het dichtwerk van Tollens, en daarmee zijn populariteit, te 

verklaren aan de hand van vermeende nationale eigenschappen zoals eenvoud, waarheid, 

vaderlandsliefde en godsvrucht. Dercksen besluit zijn artikel met een citaat uit het begrafenisgedicht 

van Van den Bergh. Als illustratie is een portret van Tollens bijgevoegd, de litho van Last.  
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 In de collectie-De Vries te Leiden, deel 30, bevindt zich een overdruk van deze recensie die eerder in De 
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Herdenkingsartikelen in De Rederijker 

De vierde jaargang van het tijdschrift De Rederijker besteedt met drie bijdragen aandacht aan de 

volksdichter, wiens overlijden kort na zijn dood al in een bericht is gemeld.39 We vinden er in de 

eerste aflevering het gedicht van Withuys terug dat hij in de kamer ‘De Nieuwe Korenbloem’ had 

laten uitspreken en dat later door Schotel met alle regieaanwijzingen is overgenomen. Voorafgaand 

is een anoniem stuk geplaatst, dat Tollens herdenkt. Nu is het tijdschrift in dat jaar in handen van 

schrijvers die we ook in de Korenbloem tegenkomen: Van den Bergh, Arnold Ising, Gerard Keller, 

Withuys en van verklaarde liefhebbers van Tollens’ werk: Van den Broek, Dercksen, Van Duyse.40 Eén 

van hen – ik vermoed Withuys – zal de schrijver zijn. Maar niet alleen de persoonlijke band met 

Tollens is debet aan dit ‘herdenkingsnummer’: zoals in hoofdstuk 3.1 wordt uiteengezet, zijn de 

gedichten van Tollens gewilde teksten om voor te dragen op rederijkersavonden en men mag 

aannemen dat de berichtgeving aan de kamers en de individuele leden in een behoefte voorzag. De 

auteur verwoordt dit als volgt: 

De vereenigingen tot beoefening der uiterlijke welsprekendheid waren toch door vele naauwe 

banden aan Tollens gehecht en gaven hem menigvuldige blijken hunner hulde en vereering, 

gelijk hij die welwillend aannam en steeds in onze pogingen de meest mogelijke belangstelling 

vertoonde. (…) Geen programma bijna, of men zag er een of meerdere stukken van Tollens op 

vermeld, ten overtuigend bewijs, dat èn zijne poëzij als bij voorkeur ter voordragt geschikt 

werd geacht, èn dat men zich verzekerd hield dat de goedkeuring der toehoorders daaraan 

zeker zou te beurt vallen.41 

De schrijver wil uitleggen hoe Tollens zo geliefd bij het volk kan zijn en trekt opnieuw de vergelijking 

met Jacob Cats: beiden spraken in eenvoudige taal tot het hart, zodat het door ieder, ook uit de 

lagere sociale klassen, begrepen kon worden. Dan volgt een uitgebreid citaat van Tollens zelf uit de 

voorrede bij de vierde druk van Gedichten, de goedkope massaeditie uit 1822. Met voorbeelden uit 

het werk laat de schrijver zien wat huisvaders en huismoeders in de gedichten herkennen: zij vinden 

er de ‘natuur’ in terug, ‘natuur’ hier in de betekenis wat ‘menselijk’ is, zoals liefde, verdriet, 

dankbaarheid, gevoelen van iedereen en alledag. Een tweede genre dat de schrijver noemt, is de 

vaderlandse poëzie, met als voorbeeld het Volkslied: 

aller wenschen worden daarin te zamengevat en ieder, die niet geheel ontaard is, van alles wat 

den mensch en den christen als burger des vaderlands past, kàn, en wìl, en mòet instemmen 

met de roerende bede: ‘Bescherm, o God, bewaar het land (…)’42 

Deze vaderlandsliefde maakte Tollens tot een leider ten tijde van de Belgische Opstand. De schrijver 

stipt nog even de andere genres en De Overwintering aan en eindigt met een kritische noot ten 

opzichte van rederijkerskamers die Tollens met ‘kunstmatige overdrijving’ voordragen. Uiteindelijk 

zal de roem van Tollens zijn dood overleven: 
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Dit staat vast: wanneer bij latere geslachten de namen van vele gevierde dichters uit de eerste 

helft dezer eeuw geheel bij de groote menigte zullen vergeten zijn, zal die van hem nog in aller 

harten leven en steeds met eerbied, liefde en dankbaarheid worden genoemd.43 

In dezelfde aflevering staat het al eerder genoemde artikel van Van Duyse. 

De Dichter Tollens, door Prudens van Duyse 

Het artikel De Dichter Tollens van Van Duyse is vier maal gepubliceerd: eerst in het Gentse tijdschrift 

De Eendragt van 9 november 1856, later gedeeltelijk opgenomen in de brochure Tollens herdacht in 

België en in Astrea en volledig geplaatst in de herdenkingsuitgave van De Rederijker.44 Van Duyse 

bekijkt de rouw om Tollens uit Belgisch perspectief en stelt vast dat het gezamenlijke verlies beide 

taalgebieden verenigt. Hij weidt dan uit over het onderzoek van de Gentse stadsarchivaris Diederik 

(Theodoor) Schellinck, dat Tollens’ adellijke Vlaamse afkomst moet bewijzen, een onjuiste aanname 

die door de dichter zelf niet serieus genomen werd (zie deelhoofdstuk 3.3.2).45 Op zich is de aandacht 

voor de edele status van de familie, later dankbaar en kritiekloos door Schotel in de biografie 

overgenomen, illustratief voor de wijze waarop men in die tijd tegen Tollens aan- en opkeek.  

Van Duyse meldt dat Tollens met belangstelling de Vlaamse letteren volgde, door De Voetval der 

Gentenaren zijn stamland niet vergat en in een albumblad zich vanwege zijn Gentse afkomst – die 

wél klopt – zich ‘Van Duyses landgenoot’ noemt. Tot zover het fragment uit Tollens herdacht in België 

en Astrea, dat door de genealogische vergissing zijn waarde grotendeels heeft verloren en alleen van 

belang is om de vermeende band van Tollens met Vlaanderen te illustreren. De Rederijker biedt het 

stuk in zijn geheel. Naast enkele bio- en bibliografische gegevens – waarbij de jaartallen niet altijd 

juist zijn weergegeven – gaat Van Duyse in op de voorwoorden van de verschillende bundels om aan 

te geven hoe kritisch Tollens op zichzelf was, op de vrije navolging in zijn vertalingen, op de aard van 

zijn volksdichterschap: 

In de poëzij van Tollens zelve moet men het fantastische, en nog minder het mystieke niet 

zoeken. Zij is vooral voor het praktische leven, dat ook zijne dichterlijke zijde heeft, 

geschreven, (…). 

En: 

De volksdichter vermeed opzettelijk alles wat zich boven het begrip der beschaafde menigte in 

Holland kon verheffen, hij poogde diep gevoel in eenvoudige woorden uit te storten.46 

Van Duyse is geen kritiekloos bewonderaar en noemt als minpunten dat Tollens het mystieke in zijn 

vertalingen wel eens erg zakelijk maakte en dat hij ‘berispt’ werd over ongelukkige formuleringen in 

De Overwintering. Tollens accepteert echter dergelijke kritiek en Van Duyse noemt zijn neiging tot 

verbeteren en verwerpen van werk dat hij kwalitatief te min acht. Een dergelijk wijs inzicht ziet Van 

Duyse ook in Tollens’ beoordelingen van andermans dichtwerk. Zonder namen of verwijzingen te 
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noemen gaat Van Duyse in op de verwijten van het jongere geslacht dat hij te lang aan het woord 

was en weinig oog had voor de romantische school, welk laatste kritiekpunt hij pareert met Tollens 

eigen ‘schilderenden schrijftrant’ bij de verbeelding van middeleeuwse taferelen. Hij noemt verder 

nog Tollens’ sympathie voor het zuiden, beschrijft het moment van overlijden en eindigt met nog 

eens zijn verdiensten te noemen. Van Duyse gaat niet in op de bestendigheid van Tollens’ roem in de 

toekomst. 

Leendert Proes in Bibliotheek voor het Huisgezin 

Ten slotte iets over het artikel van Leendert Proes. Het is aan verzamelaar Abraham de Vries te 

danken, dat deze tekst bewaard is gebleven, want de oorspronkelijke zevende aflevering van het 

tijdschrift is waarschijnlijk verloren gegaan: De Vries heeft de uitgebreide tekst voor zijn collectie 

overgeschreven.47 De dood van Tollens is voor Proes weliswaar de aanleiding tot het stuk, maar de 

inhoud spitst zich toe op de vraag naar de ‘hoogere betekenis’ van de titel ‘volksdichter’. Proes 

(1805-1891, predikant in Leeuwarden) geeft een wijdlopig verhaal, waarin hij ingaat op de 

onsterfelijkheid van de dichter: 

Hij verdient te blijven leven in de dankbare getuigenis van tijdgenoot en nageslacht, want de 

looveren op zijn graf gespreid, mag de tijd verstrooijen en de gedenkzuil van metaal tot stof 

verteren, de denkbeelden dien hij uitsprak en de gevoelens die hij verwekte, aan de wet van 

toegankelijkheid niet gebonden, zullen duizenden en duizenden nog daarna ten zegen zijn. 

Met vele citaten illustreert Proes dat de term ‘volksdichter’ niet onderschat mag worden. Het is 

immers een feit dat Tollens’ werk ‘lievelingsgedichten der natie’ bevat, sommige vol aanhankelijkheid 

aan het Oranjehuis, andere collectief bezit zoals het Volkslied en De Overwintering. 

Samenvatting 

Deze herdenkingsartikelen geven in hun verscheidenheid een meerzijdig beeld van Hendrik Tollens. 

Alle schrijvers zijn zijn tijdgenoten en behoren, in verschillende intensiteit, tot wat Pierre Nora het 

milieu de mémoire noemt. Bogaers en Warnsinck zijn jarenlang met Tollens bevriend geweest en 

herdenken hem met vriendschap en bewondering, en daardoor ook met kennis van zaken: Bogaers 

bespreekt de dichter, Warnsinck de mens Tollens en bij beider herinnering speelt het dichtwerk mee. 

Het zijn complementerende artikelen die, samen het nog te verschijnen Levensberigt in wezen de 

basis leggen voor de latere kennis over Tollens. Van Duyse vult zijn noordelijke collega’s aan met 

opmerkingen die Tollens enigszins in de literatuur van zijn tijd plaatsen en noemt zijn verdiensten 

voor België. Dercksen en Proes staan verder van Tollens af. De eerste vertelt weinig nieuws, maar 

legt welk het verband tussen Tollens’ populariteit en de volksaard en de laatste richt zich 

voornamelijk op zijn status als volksdichter. Omdat dat aspect met Tollens’ dood niet hoeft te 

verdwijnen, is hij de enige van deze schrijvers die naar de toekomst verwijst. 
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2.2.4 Het artikel in De Tijd en de reacties 

Inmiddels was er door het katholieke Noord-Hollandse dagblad De Tijd wat stof opgewaaid: de krant 

van 29 oktober 1856 verwijst daar de dood van Tollens, maar deelt niet in de algemene gevoelens 

van droefenis. Het is dan ook een uitzondering vergeleken bij de vorige artikelen. 

hadde de man en grijsaart de genade mogen genieten, in later leeftijd te verwezenlijken en op 

het krachtigst te mogen ontwikkelen, wat de jonge katholieke dichter eenmaal van zich deed 

hopen. Helaas, het is te vreezen dat de ‘aardsgezindheid’, door hem weleer met al te veel 

ingenomenheid bezongen, oorzaak is, dat geen vast te zaam gesloten, in opregt en vurig geloof 

vereenigd en aanzienlijk deel van het nederlandsche volk in tranen getuigt: ‘Onze Tollens is 

dood’. 

De schrijver vraagt zich af voor wie dat ‘onze’ geldt. Dat de meest ontwikkelde protestantse broeders 

op het dichtwerk van Tollens neerkijken, is volgens de krant niet te ontkennen en alleen het 

katholicisme kan ‘de volksmeening voor afdwalen behoeden’ doordat katholieken ‘nog niet verleerd 

hebben, kinderlijk gevoel en roerende eenvoud hoog te schatten’. Blijkbaar koestert de krant deze 

eigenschappen van de mens. Tollens schreef volgens het artikel zijn beste stukken toen hij nog 

katholiek was en was geen strijder genoeg om ‘in die dagen de partij der Waarheid’ te omhelzen. 

Kortom: Tollens had katholiek moeten blijven.48 

‘Sektegeest’, zo beoordeelt H.J. Schimmel (Hendrik Jan, 1827-1906) in De Gids de publicatie in de 

krant die zich ‘anders zoo gunstig onderscheidt door keurigheid van voordracht, door werkelijk 

literaire vormen’ en stelt vast dat Tollens in De Tijd niet als dichter, maar als lid van een 

kerkgenootschap wordt veroordeeld. Oppositie tegen een dergelijke redenering acht hij bij voorbaat 

‘onvruchtbaar’. Hij laat het dan ook bij enkele zinnen.49  

Anderen gaan de discussie wel aan. Een weerwoord van protestanten en van Tollensadepten is te 

verwachten, zeker in de emoties van het recente overlijden van de dichter. Jeronimo de Bosch 

Kemper (rechtsgeleerde en politicus, 1808-1876) publiceert anoniem een boekje waarin Tollens 

wordt verdedigd als ‘evangelisch-christelijk volksdichter’ en wil aantonen dat diens overstap van de 

katholieke naar de remonstrantse kerk geen breuk in zijn dichterschap betekent. Daartoe noemt de 

schrijver gedichten van vóór de overstap (Kerslied, Kerkgebouw, het loflied op de boekdrukkunst, de 

elegie over Borger) en gedichten erná, zoals School der Menschen, Geuzenvrouw te Gouda en vele 

gedichten uit zijn laatste bundel, Nalezing. De schrijver ziet noch theologisch, noch kwalitatief 

verschillen die deze katholieke annexatie rechtvaardigen. Tollens was immers geen scherpslijper op 

religieus gebied en maakte zelf geen onderscheid. 

De gedichten van Tollens zijn uitmuntende middelen om onder Roomschen en Onroomschen 

de beginselen van Christelijke liefde te verspreiden.50 

De Utrechtsche Provinciale en Stads-courant drukt op 17 november een reactie af: de verslaggever 

noemt het stuk in De Tijd ‘zeer ongepast en tevens zeer duister en verward’ en neemt als bewijs het 

oorspronkelijke artikel over. Dit noemt Kerslied als voorbeeld, maar deze tekst heeft 
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geene R. Katholieke kleur hoegenaamd, en kan in alle Christenkerken gezongen worden, 

zonder dat iemand ooit zal kunnen bemerken, dat het voor deze of geene Gemeente opzetlijk 

werd gedicht. Tollens is er nooit naar komen luisteren!51 

De verslaggever wijst er verder op, dat Tollens zijn jeugdwerk uit zijn katholieke periode heeft 

verworpen en dat zijn ware geloofsopvatting te lezen is in Geloofsbelijdenis uit Nieuwe Gedichten II, 

waaruit blijkt dat hij ’vóór alles een menschenvriend in ‘t algemeen [was], onverschillig tot welke 

religie de natuurgenoot dan ook mogt behooren’. 

Verder ergert de krant zich aan de onrust, die De Tijd op deze wijze creëert rond de zojuist overleden 

en begraven dichter: 

In dat Graf moge men Tollens dan nu ook ongestoord laten rusten, zonder om te wroeten in 

zijn privaat leven, of (zonder eenigen grond) zijn godsdienstig geloof in verband te willen 

brengen met zijn dichterlijk vernuft, dat daarmeê niets gemeens heeft, en toch wel aanspraak 

kon maken op de hulde zoowel van katholieke als van protestantsche Nederlanders. (…)52 [orig. 

curs.] 

Jan Wap neemt het stuk met andere Tollensbijdragen over in zijn tijdschrift Astrea, waardoor het een 

ruimere verspreiding krijgt.53 

Ook de Belg Prudens van Duyse, zelf katholiek, maakt zich boos: hij noemt het artikel in De Tijd in het 

voorwoord van de uitgave Tollens herdacht in België een ‘dweepzuchtig dissonans in de algemeene 

dankharmony’ en neemt het eveneens geheel in zijn bijdrage op. Hij geeft daar verder geen analyse 

of weerwoord en stapt over op een ander onderwerp.54 Deel II van zijn boekje bevat wel een 

hekeldicht naar aanleiding van de kwestie: 

Zeg, de ‘aardsgezindheid’ van den man, 
Waarover g’ u erbarmt, 
Hoe spreken daar ’s lands armen van? 
Slaat ook hun traan hen in den ban, 
Dien ’t heilig graf beschermt? 

Zeg, roept men Tollens kindren dus 
Terug ter moederkerk? 
Zeg, biedt men hun zo’n broederkus 
Bij ’t graf, dat allen bliksem blusch’? 
Is dat uw christenwerk?55 

Voor A.B.M., recensent in de Vaderlandsche Letteroefeningen, is het stuk in De Tijd ‘onzinnig 

geraaskal’ en hij waardeert de reactie van Van Duyse als bewijs dat niet alle katholieken zo over 

Tollens denken.56 In Pendanten bij de dood van Tollens staat het gehele artikel van Van Duyse en een 

hekelvers van ‘een Amsterdammer’.57 
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Samengevat is er weinig bijval voor de gedachte de kwaliteit van Tollens’ dichtwerk te verbinden met 

diens lidmaatschap van de katholieke kerk. Deze poging hem te laten herinneren als een katholiek 

dichter, moet als mislukt worden beschouwd.  

2.2.5 Toespraken 

Tollens ontleent zijn populariteit niet in het minst aan zijn plaats in de genootschapscultuur: hij is lid 

van de ‘Hollandsche Maatschappij voor Fraaije Kunsten en Wetenschappen’, van de ‘Maatschappij 

der Nederlandsche Letteren’ en erelid, naamgever en/of beschermheer van een groot aantal andere 

genootschappen en rederijkerskamers. Zijn dood is dan ook aanleiding voor verschillende voorzitters 

hem in een toespraak te gedenken, die al dan niet in druk verschijnt. Er zullen er méér zijn geweest. 

Van enkele rederijkerskamers is een ‘Tollensavond’ bekend: ‘De Goudsbloem’ in Gouda, 1 december, 

‘Coster’ in Haarlem, 9 december, ‘Vondel’ in Leiden op 17 december 1856. De programma’s bevinden 

zich in de collectie-De Vries, H 27. Daarin ook de vermelding dat R.R. de Brenk op 3 november een 

toespraak houdt in de plaatselijke afdeling van het Nut in Den Helder. Op de Algemene Vergadering 

van de eerstgenoemde maatschappij, bijna een jaar na de dood van de dichter, spreekt L.J.F. Janssen 

zijn vertrouwen erin uit dat Tollens niet vergeten zal worden: 

Ik heb er geen vrees voor, dat een later geslacht hem vergeten zal. Is zijn loopbaan als 

kunstenaar gelukkig geweest en heeft de toejuiching zijner tijdgenooten gunstig gewerkt op de 

ontwikkeling zijner gaven, - de nakomelingschap zal hem blijven eeren, zij het ook dat hare 

schiftende critiek de onderscheidene en betrekkelijke waarde zijner werken bepalen gaat; zij 

zal blijven protesteren tegen den smaad in onze dagen op zijne nagedachtenis geworpen, als 

ware de dichtkunst voor hem weinig meer geweest dan een spel, geen uiting van innigst 

gevoelsleven.58 

De achtergrond van de ‘smaad’ is niet duidelijk: doelt Janssen hier op het Tijd-artikel, of op de 

bedenkingen die Beets eerder in het jaar had uitgesproken? 

Op 22 december 1856 spreekt F.J. (Domela) Nieuwenhuis (Sr., 1808-1869, predikant in Amsterdam) 

een rede uit in de hoofdstedelijke afdeling van de Maatschappij der Fraaije Kunsten en 

Wetenschappen, die gepubliceerd wordt in Bibliotheek voor het Huisgezin.59 Volgens hem is Tollens 

te groot om te worden vergeleken met Vondel of Bilderdijk. Op Vondel gaat hij verder niet in, maar 

het volgende citaat kenmerkt Nieuwenhuis’ visie op de verhouding tussen Tollens en Bilderdijk: 

‘Soms heeft Tollens ééne enkele gedachte in een stroom van woorden; Bilderdijk dikwerf een stroom 

van gedachten in één woord.’60 Nieuwenhuis besteedt aandacht aan de Rotterdamse wortels van de 

dichter en eindigt met het noemen van wat hij als hoogtepunten uit de latere jaren beschouwt: 

Avondwandeling en Grijsaardsliedje.61 Op de onsterflijkheid van dichter en dichtwerk gaat hij verder 

niet in. Een dergelijke toespeling maakt mr. J. de Wal als voorzitter van de Maatschappij der 

Nederlandsche Letterkunde wel in zijn toespraak op de vergadering van 18 juni 1857: ‘Zal Hij, zoo 
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lang Neêrlands taal blijft leven, kunnen vergeten worden?’62 Een retorische vraag waarop wij het 

sociaal wenselijke antwoord aan De Wal wel kunnen verzinnen. 

2.2.6 Herdenkingsgedichten 

Méér nog dan de beschouwende artikelen geven de talloze gedichten die op het overlijden en de 

begrafenis van Tollens worden geschreven een beeld van de algemeen gevoelde rouw: niet alleen 

gevestigde maar nu vergeten dichters als C.E. van Koetsveld, Bogaers, Withuys en Van Zeggelen 

schrijven herinneringsverzen, ook thans geheel onbekenden als Meys, Molema, Van Reyn, L. 

Lammers, W.N. Peypers en  de vijftienjarige Willem mengen zich onder de algemene klaagzangers. Ik 

acht het zeer wel mogelijk dat er méér geweest zijn dan de 37 dichters die ik tot nu toe heb kunnen 

verzamelen. Soms staan de gedichten in een krant of een tijdschrift en als aparte uitgave zijn ze vaak 

goedkoop en kwetsbaar uitgegeven, waardoor hun overlevingskans beperkt werd. Sommige zijn 

bestemd voor het goede doel, in casu voor het op te richten standbeeld voor de gestorven dichter. 

Het nodige zal verloren zijn gegaan. Dit hoofdstuk pretendeert dan ook geen volledigheid. Zelfs voor 

de Vaderlandsche Letteroefeningen wordt het aantal droefdichten te veel. Na de zoveelste boekjes – 

blijkbaar die van Meys en Van Zeggelen –, schrijft de recensent: 

Wij verwijzen naar ons vorig Nommer, en hopen hartelijk dat de zangwoede over Tollens’ dood 

nu eindelijk genezen zij. Pueri jam satis biberunt!63 

In dat vorige nummer twijfelde recensent A. ook al aan de herdenkingsuitgaven: het was hem liever 

geweest de energie in het Tollens-fonds te investeren in plaats van aan een monument te besteden 

en hij vindt dat begrafenissen binnenshuis herdacht moeten worden en niet in brochures.  

Men gaf zelfs in het licht wat het hart (?) in de pen gaf, bij de treurmare van Tollens’ dood, ten 

einde alzoo het publiek deelgenoot te maken van de smart die de dichters zelven verteerde 

(…).64 

De rouwdichten vertonen uiterlijk onderling grote verschillen, bijvoorbeeld in de lengte. Ter 

illustratie eerst het lange dichtstuk Tollens van Bogaers (256 regels) en het korte naamdicht van H.P. 

Stroijkens (7 regels).65 

Bogaers begint zijn strofisch dichtstuk met een Natureingang: het is herfst en de bladeren bedekken 

het graf van Tollens. Hij blikt terug op de onderwerpen van Tollens’ gedichten (liefde, gezin, 

vaderland) en op hun karakter: niet kwetsend, goed voor anderen, ongeveinsd, want opwellend uit 

een ‘schoon en beminnelijk leven’. De woorden zijn voldoende, brons en steen zijn niet voor de 

herinnering nodig. Tollens heeft daarmee immers voor de achterblijvers een schat nagelaten.  

Het Nageslacht moet zien, hoe dier ge ons waart. 
De Vreemde erkenn’ dat we eer en liefde geven, 
Als hooge kunst aan Deugd zich paart!66 
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Hij laat het dichtstuk vergezellen van een tweede werk, opgedragen aan Louise Tollens, als dank voor 

de verzorging van haar vader en de steun bij zijn latere dichtersarbeid.67 De gedichten zijn in 

november respectievelijk december 1856 geschreven. 

De Brusselaar H.P. Stroijkens, ook ‘Stroykens’, Franstalig auteur, schrijft daags na de dood van Tollens 

in de Rotterdamsche Courant een acrostichon: 

Tout un peuple, en ce jour, se delivre à la douleur, 
On le voit, s’agiter: pourquoi cette stupeur? 
La Parque! l’Inflexible! en ce jour de misère 
Lui ravit des poëtes et le maître et le père. 
Et nous le pleurant du fond de notre coeur, 
Nous dirons, en chantant ses talents, ses vertus 
Serions-nous encore sans Tollens qui n’est plus. 

In deze zeven regels valt niet veel meer te lezen dan de droefheid en oproep om dóór te gaan, geen 

oproep tot herinnering.68 

De begrafenisgedichten en andere uitgaven  

Nederlands of Frans, kort of lang, een boekwerkje of een krantenstukje: de rouwdichten vullen een 

bundel vol klaagzangen. Tot de vroegste behoren de gedichten die bij de begrafenis zijn gelezen en 

ons zijn overgeleverd via de brochure Tollens’ begrafenis en Schotel: werken van Van den Bergh en 

Janssonius, met daaraan toegevoegd het lovertje van Jan van Rijswijck. Van den Bergh gebruikt een 

beeld dat we meer zullen tegenkomen: de gestorven dichter is nu in de hemel, de dood heeft de 

wens van de dichter verhoord, zijn dichtwerk is onze erfenis en daardoor is Tollens onsterfelijk: 

De lage geesten mogen sterven, 
Maar nimmer sterft de zoon van ’t lied.  

Janssonius speelt met de jaargetijden en echoot daarmee de seizoensgedichten van Tollens. Want in 

de herfst van zijn leven dichtte hij nog als in de lente! Ook Janssonius laat Tollens nu zingen te 

midden van de engelen.69 Het gedicht van de Antwerpenaar Jan (Baptist) Van Rijswijck (1818-1869) 

wordt steeds aan de begrafenisteksten toegevoegd; Van Rijswijck verblijft de bewuste dag nog in 

België en de doodgraver moet even wachten met het graf dicht te gooien tot hij zijn vers heeft 

gezegd, want een Belgisch lovertje mag niet ontbreken. Hij noemt in zijn vers enkele gedichten die 

ook in het zuiden weerklank vonden: De liefde op het ijs, De Overwintering, Bij de wieg…, Bedelbrief 

en Goeden nacht van de armen aan de rijken. Hij doet geen beroep op de herinnering. Van Rijswijcks 

gedicht, gedagtekend ‘oktober 1856’ wordt herdrukt in Pendanten bij de dood van Tollens en komt 

dus in minstens vijf uitgaven voor (in het Vlaamse tijdschrift De Broedermin, in Tollens’ begrafenis, in 

Pendanten, als afzonderlijke uitgave en bij Schotel). In Pendanten krijgt hij weerwoord van ‘een 

Amsterdammer’ die tevens reageert op het stuk in De Tijd.70 Wellicht is de anonieme schrijver ook 

hier De Bosch Kemper? Hij haakt in op de slotzin van Van Rijswijck, waarin deze na zijn gedicht de 

doodgraver toestemming geeft het graf van Tollens te sluiten. De man moet opschieten, want de 

nijd, de godsdienstwraak, de laster staat klaar. Daarom is ‘de Amsterdammer’ blij met het lovertje 
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van Van Rijswijck nu de dichter, die zelf nooit wraakzuchtig was, in het gesloten graf veilig is voor zijn 

bedreigers. 

En, wie zoo veel liefde ons gaf 
Als een Tollens heeft gegeven; 
Boven Godsdiensthaat en graf, 
Ja! zijn geest zal ‘eeuwig’ leven, 
Leven in het reinste licht!... 
Ryswyck! – nu de grafkuil digt…71 
 

Pendanten eindigt met de aankondiging van de inzameling voor het standbeeld, waarvan de 

commissie op het moment van verschijnen alleen nog uit de Haagse initiatoren bestaat. 

De Vaderlandsche Letteroefeningen heeft weinig op met de inhoud van het boekje. Van Rijswijck stelt 

Tollens nu voor als zanger Gods in de hemel en recensent A. vraagt zich af of Vondel dan géén zanger 

voor Zijn troon is en of er geen andere dichters Tollens naar de hemel voorgingen. Hij ergert zich 

eraan dat in de auteurs van Pendanten het gevoel exploiteren: ‘Laat het gevoel toch nooit dienen om 

de pers werk te verschaffen; beiden lijden daar schade door, het gevoel en de pers!’72 

In ‘De Nieuwe Korenbloem’ 

Carel Withuys richtte in 1834 de Haagse rederijkerskamer ‘De Nieuwe Korenbloem’ op, die de 

bijeenkomsten doorgaans in gebouw ‘Diligentia’ aan het Lange Voorhout belegde.73 Daar vindt op 24 

november 1856 een ‘Tollensavond’ plaats, waarover Schotel ons voorlicht.74 Er worden verschillende 

gedichten van Tollens voorgedragen: Herinnering, Het dochtertje van Jaïrus, De Winter, De 

Geuzenvrouw in Gouda, Rook- en Snuiftabak, De Wraak, Winteravondliedje, Ter uitvaart van Cornelis 

Loots en Avondwandeling. Ook een anoniem gedicht Bij het graf van Tollens. Withuys? Hij is zeker de 

auteur van het gedicht bij de ‘plegtige bekrooning van den ontslapen dichter, wiens borstbeeld in het 

midden van het toneel stond’ en dat wordt toegesproken door acht heren: Zaalberg, Perk en 

Furstner (elk twee strofen), Bueninck, Anderegg, Keller, Ising en Warnsinck (elk één strofe).75 Aan 

Furstner de eer om de missie van het geheel uit te spreken: 

O Elk had Tollens graag met schóóner kroon zien kroonen: 
Dan Rome voor Petrarca had! 

Ising verwoordt de verhoudingen: 

 Nu mogen arm en rijk, naar lust van ’t hart, hem eeren 
 Die grooter dan Petrarca is! 
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Schotel vertelt wat er verder gebeurt: na de negende strofe klinkt bazuingeschal en allen staan op 

van hun stoelen. Perk leest het volgende couplet.  

Bij het laatste woord plaatste de Spreker een gouden lauwerkrans op de kruin van het 

borstbeeld; onder zegevierend, driewerf herhaald bazuingeschal. 

Zaalberg zegt de laatste strofe. Dan zet het orkest het Volkslied in en worden de gordijnen gesloten. 

In woord rept Withuys hier niet over de eeuwige herinnering, maar de plechtigheid zelf draagt wel 

elementen van onsterflijkheid in zich. Het aanwezige borstbeeld – blijkbaar een exemplaar uit 1850 – 

wordt in de laatste strofe vervangen door het marmeren beeld dat op Tollens’ graf moet verrijzen – 

een toespeling op het initiatief van Withuys. De lauwerkrans krijgt op deze wijze een betekenis die de 

opvoering in ‘De Nieuwe Korenbloem’ overstijgt: zij moet het grafbeeld sieren dat ten eeuwigen dage 

de plek markeert waar Tollens begraven ligt.76 

Schotel registreert de plechtigheid onbewogen en plaatst geen commentaar. Voor Busken Huet is het 

later een handvat om tegen Tollens’ bewonderaars uit te varen: 

Een man [Petrarca], in één woord, wiens kunstvorm het tegenbeeld aanbiedt der 

natuurlijkheid en eenvoudigheid welke voor Tollens den hoogsten rang der schoonheid 

vertegenwoordigden, en voor wiens maatschappelijken rang Tollens overal schichtig uit den 

weg zou zijn gegaan; om niet te spreken van het burgerlijk rood der verontwaardiging dat, bij 

eene ontmoeting met den galanten Petrarca, den eerzamen rotterdamschen verfhandelaar 

naar het aangezigt zou zijn gestegen.77 

Huygens wijdt een alinea aan de huldebetoging door De Korenbloem. Hij noemt de bijeenkomst ‘het 

opmerkelijkste’ en wijst op de ‘beruchte regels’ van de vergelijking tussen Tollens en Petrarca.78 Die 

klonk bij Withuys overigens niet voor het eerst: in 1814 had een recensent Tollens al eens op één rij 

geplaatst met Homerus, Vergilius, Petrarca en Ossian.79 Catharina Ypes, die een studie over Petrarca 

en Nederland schreef, foetert: 

Ook hier blijkt beschamend de onbevoegdheid van de letterkundige kritiek, die Tollens op deze 

wijze naast figuren uit de wereldliteratuur plaatst. Voor wie zo spreekt, is Petrarca niet meer 

dan een naam geweest.80 

Naast de lauwerkrans heeft de bijeenkomst van de rederijkerskamer op deze wijze via Busken Huet 

(en zijdelings via Ypes) bijgedragen tot een negatieve herinnering aan Tollens.81  
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De overige rouwgedichten 

Hierboven is al opgemerkt dat er naast de in de vorige paragraaf genoemde gedichten nog vele 

andere in kranten, tijdschriften en/of als afzonderlijke uitgaven worden gepubliceerd. Het betreft 

hier geschriften van bewonderaars en deze zijn dan ook doorgaans in de stijl van Tollens vervaardigd. 

Bekende motieven zijn: het seizoen, al genoemd bij Bogaers, Janssonius en ook aanwezig bij 

‘Adorator’(= C.E. van Koetsveld), Van den Broek, Hirschig, De Jager, Van Zeggelen; de terugblik op het 

dichtwerk van Tollens, al genoemd bij Bogaers, De Jager, Van Reyn, Van Rijswijck en ook aanwezig bij 

Van Beers, Clavareau, Hirschig; de dichter die in de hemel verder zingt, bij Van den Bergh, Janssonius, 

ook bij Bethe, Van den Broek, Van Deventer, Meys en Molema. Door Wm. Rombouts wordt hij daar 

zelfs als een soort middelaar voorgesteld. Dat de rouw niet alleen tot Nederland is beperkt, getuigen 

Van Beers, Van Duyse en Van Rijswijck (België) en I.B. en Van Deventer (Oost-Indië). Clavareau en 

Stroijkens klagen in het Frans. De vijftienjarige Willem schrijft een gedichtje in de stijl van Van 

Alphen: nee zusje, we kunnen vandaag niet spelen, want Tollens is dood. Meys, ‘rijkstelegrafist te 

Meppel’, maakt er een raamvertelling van: de verteller droomt van een gesluierde vrouw, die eerst 

een slaaplied zingt en vervolgens blij meedeelt dat de schelp gesloten is, maar de parel schittert. Als 

haar snaren springen, ontwaakt de verteller: bij het graf van Tollens. 

Niet alle gedichten zijn uitgegeven. Maurits van Hall stuurt een gedicht in handschrift aan de 

nabestaanden.82 In de collecties van Bogaers en De Vries bevinden zich ook handschriften of kopieën 

van Johan Coenraad Altorffer (een overdruk uit Nederland), I.B. uit het Oost-Indische Sint-Eustatius 

(ook verschenen in De Tijd, 1857, 5), Adriaan Beeloo (later herdrukt in de Nederlandsche 

Volksalmanak van 1858), Jacob George Alexander Clant (reageert op Van Rijswijck), E. Molema, 

Johannes Karel de Regt, J.H. Rotscheid, W.C. Wijnmalen en diverse anonymi. Nogmaals, er zullen er 

méér zijn geweest. 

Méér dan de schrijvers van prozastukken verwijzen de dichters naar de toekomst: de herinnering aan 

Tollens mag niet verloren gaan, het nageslacht zal hem even zeer waarderen als de tijdgenoten.  

‘Adorator’/Van Koetsveld: 
Tollens geest zal blijven leven 
’t Nakroost zingt zijn liedren na. 

Van Beers: 
En daerom, Neêrland, zal ’t nog lang van dezen 
U als der droeve moeder wezen, 
Die, wat een bloeiend kroost ze ook om zich heeft, 
Blijft voelen dat er éen haer is ontvallen, 
Éen die zij liefhad boven allen. 
Éen, wiens gelijke God haer nooit meer wedergeeft. 

Bogaers: 
Dan blijft ge in ’t eigen lied, in Hollands zangen leven, 
Dan eerst wordt gij tot eeuwigheid herdacht.  

Van den Broek: 
Zijn grooten Naam wordt nooit vergeten 
Zoo lang men ’t schoon naar waarde schat. 

Van Harderwijk: 
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Doe, aan ’t verst geslacht den lof uws Dichters hooren… 

 
Hirschig: 

Hij zal nog ’t verste nageslacht 
Het spoor van Neêrlands glorie wijzen. 
En door zijn geest en wonderkracht, 
Zal deze uit haar asch herrijzen. 

De Jager: 
De geest des dichters blijft in leven, 
Spreekt tot ons in zijne poëzij; 
Die blijft ons zegenend omzweven, 
Zijn licht, zijn glans, zijn gloed ons geven, - 
Zoo Tollens! Ja, zoo leeft ook gij! 

Van Reyn: 
Kil (…), ontaard (…) 
Is wie laag op Tollens ziet. 
Neêrlandsch bloed blijft ons doorstromen: 
Zulk een bastaard woont hier niet. 

Rombouts, na een oproep voor een gift ten bate van een standbeeld: 
Zoo kunt g’uw liefd’ en dankbaarheid 
Zoo wel voor tijd als eeuwigheid 
Voorzeker ’t allerbest bewijzen! 

Van Zeggelen: 
Geslachten zullen gaan 
Geslachten zullen ná ons zweven, 
Al spreekt geen zichtbaar beeld ons aan, 
Zoo lang hier burgerzin zal spreken, 
Zoo lang zal, zanger van ’t gemoed, 
Uw nagalm burgerdeugden kweeken 
In ’t onverbasterd Neerlandsch bloed. 
 

2.2.7 Conclusie: herdenkingsteksten en de herinneringscultuur 

Bij een overlijden zal de uitspraak ‘Wij zullen je nooit vergeten’ voor de één als een welgemeend 

voornemen overkomen, voor de ander clichématig in de oren klinken. Inderdaad zal het verlies van 

een dierbare in een gezonde mentale gesteldheid bij de nabestaande niet uit het geheugen 

verdwijnen, maar als de afstand tussen overledene en herdenker groter is, zal de uitspraak op het 

moment zelf gemeend zijn, maar de bestendiging ervan eerder aan corrosie onderhevig raken. Het 

ligt er maar aan wie ‘wij’ zijn. En hoelang ‘wij’ ‘wij’ zijn. Een collectief is immers aan de tijd 

onderschikt: het valt uiteen doordat mensen opgaan in nieuwe collectieven, de herinnering blijft, 

maar gaat op in een diaspora waarvan onzeker is of het oude collectief ooit nog wordt gereactiveerd. 

De herinnering is geïndividualiseerd, waardoor ze aan kracht heeft ingeboet en er is energie voor 

nodig om deze kracht in oude sterkte te doen herleven. Een tweede reden dat het collectief 

uiteenvalt, is de onverbiddelijke tijd die de gelederen uitdunt en die de herinnering uitdooft als deze 

niet op tijd aan een volgende generatie wordt doorgegeven. 

De rouwenden om de dood van Tollens, met name de meeste hierboven besproken dichters, zijn 

ervan overtuigd dat de herinnering aan hem, gekoppeld aan de bewondering voor zijn dichterschap, 

vanzelfsprekend is. Withuys mag zijn woorden dan onmiddellijk aan de daad van een monument 



Literaire herinneringsdragers 
2.2 Reacties op de dood van Tollens 

 

67 
 

verbinden, anderen wijzen er juist op dat stof vergankelijk is, en dat het de geest van Tollens is, die 

zijn werk onsterfelijk zal maken. Zij geven aan dat het gedachtegoed waardevoller is dan een uiterlijk 

teken of een monument. Of, zoals A. het verwoordt in zijn reactie op de droefdichten, dat de 

doelstellingen van het Tollens-fonds méér aan de nagedachtenis zullen bijdragen dan de vele 

klaagzangen. Of, zoals ‘Protophilus’ het in zijn brochure zal uitdrukken: liever een praktische 

voortzetting van de menslievendheid van Tollens dan een stenen beeld.  

De dichters leggen dergelijke verbanden niet. Hun emotionele insteek is dat het werk van Tollens niet 

verloren mag gaan, maar met de overtuiging dat het niet verloren zal gaan. De enige voorwaarde is, 

dat zijn gedichten voor latere generaties beschikbaar zijn en door hen gelezen, voorgedragen en 

beluisterd kunnen blijven. 

Met de kennis van onze tijd weten we dat hun voorspellingen niet zijn uitgekomen. De voorspelde 

‘eeuwen’ hebben nog geen drie decennia geduurd en de gesmade monumenten hebben langer de 

aandacht getrokken dan de Gezamenlijke Dichtwerken. Toch is er geen aanleiding de droefdichters 

van kortzichtigheid te beschuldigen. Afgezien van het feit dat een mens op een emotioneel moment 

eerder tot overdrijving komt dan om een nuchtere gemoedstoestand, schrijven zij hun 

voorspellingen van eeuwige roem tegen de achtergrond van alleszins verklaarbare elementen. Zo is 

Tollens al vijftig jaar een gevestigde en populaire dichter en beantwoordt hij – letterlijk en figuurlijk – 

aan deugden die aan ‘de Nederlander’ worden toegeschreven: hij was eenvoudig, rechtschapen, 

menslievend, godvruchtig. Op zijn werk is nog slechts in de marge kritiek uitgeoefend en deze heeft 

niet geleid tot een kritischer houding van het publiek. Dat werk is volop te koop: De Overwintering, 

de Gezamenlijke Dichtwerken, allerlei losse uitgaven. Het behoort tot de favorieten van de 

rederijkerskamers en wordt alom in den lande voorgedragen. In dat alles is in 1856 nog geen 

verandering te bespeuren. Nederland bevindt zich politiek en cultureel in een stabiele situatie en er 

is geen aanleiding daarin ommekeer te verwachten. Er is evenmin aanleiding aan te nemen dat de 

bewondering voor Tollens zal wijzigen. Dichters van zijn ‘school’, zoals Van den Bergh, Bogaers, 

Warnsinck, Ter Haar, Van Zeggelen, Van den Broek en vele anderen zetten de stijl van hun meester 

voort. Zolang de wereld niet verandert en de gedichten van Tollens nog voorhanden zijn, zolang het 

karakter van ‘de Nederlander’ niet verandert en hij trots blijft op zijn groots verleden, zal het 

nageslacht Tollens in datzelfde grootse verleden plaatsen. Dat is de legitimering voor de dichters 

hem bij zijn dood de eeuwige roem toe te zeggen. 

Navrant is wel dat de vorm van de herdenkingsartikelen en -gedichten veelal een vluchtige is: een 

krant overleeft een paar dagen en een tijdschrift heeft een langere levensduur, maar is evenzeer per 

definitie aan tijdigheid gebonden. De afzonderlijke uitgaven lijken daarom in dezen op den duur de 

krachtigste media. Maar ook hun bestaan wordt in de tijd beperkt door de uitgave in goedkope en 

daardoor kwetsbare boekjes en brochures. Wat dat betreft sluit de vormgeving dus aan bij het 

momentane onderwerp, de zucht waarmee Tollens zijn aardse bestaan verliet. Als 

herinneringsdragers hebben ze daardoor een tijdelijke waarde, die alleen nog kan worden geschat 

door hen die ze raadplegen in archieven en bibliotheken. 
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Hoofdstuk 2.3 De literatuurhistorische discussie  
 

Inleiding 

In hoofdstuk 2.1. heb ik aangegeven dat tijdens Tollens’ leven de discussie over zijn plaats in de 

Nederlandse literatuur voornamelijk onomstreden was en dat de kritiek, zover aanwezig, niet bij 

machte was zijn positie als populair volksdichter te ondermijnen. Met zijn dood en de enkele 

postume publicaties van losse gedichten, is zijn oeuvre afgesloten en zou een genuanceerde reflectie 

op zijn dichterschap kunnen beginnen. Deze begint vrijwel onmiddellijk. In dit hoofdstuk bespreek ik 

de literaire discussie over de positie van Tollens als eersterangsdichter tijdens zijn leven en daarna. 

Dat betekent een tijdperk van ruim 150 jaar. Ik heb dit ingedeeld in verschillende fasen: De Gids, die 

zich al die jaren mild heeft opgesteld, verandert van toon, en voorafschaduwt Busken Huet, die in 

1874 in een Indische krant het kritische opstel over Tollens schrijft dat lang het negatieve beeld van 

de dichter zal bepalen.  

In het tweede deelhoofdstuk komen de Tachtigers aan de orde die vanuit een geheel andere 

kunstopvatting dan Tollens naar het dichtwerk van hun grootvaders kijken. Het derde deel van dit 

hoofdstuk geeft de discussie – of beter: het gebrek daaraan – weer tot het eind van de twintigste 

eeuw, wanneer er nieuwe belangstelling voor de negentiende eeuw ontstaat en daarmee voor 

Tollens, met name voor zijn rol als verzetspoëet in de Franse tijd. 

 

Over de doden niets dan goeds. En er werd dan ook niets dan goeds over Tollens gesproken en 

geschreven bij zijn overlijden en bij de onthullingen van het standbeeld in Rotterdam en het 

grafbeeld in Rijswijk. De laatste kritische beschouwingen, van Wap en Van der Hoop, dateren van 

twee decennia eerder. Maar weldra herleeft de kritische opstelling. Maar nog vóór het 

monumentenjaar 1860, nog vóór de biografie van Schotel, klinkt de eerste gezaghebbende stem: 

Nicolaas Beets verplaatst de ontslapen dichter van de eerste naar een mindere dichtersrang. Hij is 

niet de enige bij wie een veranderende mening valt te signaleren: al voor Conrad Busken Huet tot de 

redactie van De Gids toetreedt, verandert de welwillende toon van voorheen. Het lijkt een 

voorafschaduwing van het opstel waarmee hij in 1874 voorgoed met de reputatie van Tollens wil 

afrekenen. De volgende generatie, die van de Tachtigers, behoeft zich om de voltooiing van die 

afbraak nauwelijks meer in te spannen. 

Het is een cruciaal hoofdstuk voor de ontwikkeling van de herinnering aan Tollens in de 

literatuurgeschiedenis. De profetieën van eeuwige dichtersroem blijken niet bestendig tegen 

kritische aanpak, ondanks twee stenen beelden, een biografie en twaalf delen Gezamenlijke 

Dichtwerken. Het zijn de lezers, nieuwe lezers, die over de gewenste herinnering anders oordelen 

dan de grafredenaars. 

2.3.1  De ommezwaai van De Gids, 1855 en later 

Om aan te geven waar de ommezwaai in de waardering van Tollens vandaan komt, keer ik eerst 

terug naar de opstelling van De Gids in de tijd dat de dichter nog leeft. 

De Gids mag dan na zijn eerste verschijnen in 1837 ‘De Blauwe Beul’ zijn genoemd, in de eerste 

twintig jaargangen hoeft het hoofd van Tollens er niet af, eerder worden er bescheiden 

lauwerkransjes op geplaatst. Niet dat zijn werk veel besproken wordt: geen van zijn bundels krijgt 

een recensie. Met wisselende appreciatie worden wel zijn bijdragen aan diverse almanakken en 
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jaarboekjes genoemd. In 1845 draagt Tollens aan Aurora het gedicht Juliaan af, waarover P.J. Veth 

oordeelt: ‘wat ze kreeg was taai en beschimmeld. Nu, het had ook sedert 1800 in de kast gelegen.’1 

Over de vertaling Philémon, die in 1841 in de Almanak van het Schoone en het Goede was 

verschenen, is de anonieme recensent wel positief: hij mist het ‘piquante’ van het origineel, vindt de 

symbiose van christelijke motieven en Griekse goden onnatuurlijk, maar geeft de ‘losse, gemakkelijke 

vertaling’ alle lof en illustreert dit met een lang citaat.2 Zeker tot 1845 schrijft De Gids positief over de 

plaats van Tollens in het vigerende dichterspantheon: met Feith en Bilderdijk is hij ‘één der Koningen 

in het rijk der Goddelijke kunst’ (1837, B, 202), een ‘begaafden Dichter, die ons in de dagen des leeds 

door tooneelen van huisselijk geluk geboeid had’ (1837, B, 334), ‘alles wat dezen [Tollens] aan 

welverdienden roem verwierf: kortheid, kernachtigheid, puntigheid, kracht, naïviteit en eene 

weêrgalooze heerschappij over de taal (…)’, (1844, B, 122). Kritiekloos zijn de besprekers echter niet: 

‘gebreken in enkele coupletten’ (zonder specificatie, 1837, B, 204), een versje ‘dat ons echter pijnlijk 

aandoet’ (naar aanleiding van de dood van Van der Hoop, 1841, B, 61), een gedicht dat zonder de 

naamsvermelding niet aan Tollens zou zijn toegeschreven (1842, B, 175). Vooral zijn navolgers 

moeten het ontgelden, het zijn apen die kusthandjes geven (1837, B, 335):  

Ook in volgende jaargangen richten recensenten zich tegen de na-apers.3 Tollens wordt in deze jaren 

nog beschouwd als een groot dichter, met gezinsverzen van ‘onsterfelijke waarde’ (1841, B, 48), 

maar van een ‘genre, dat thans uit de mode is’ (1843, B, 44). 

Na 1845 neemt de frequentie van relevante verwijzingen naar Tollens af. Potgieter stelt in 1846 bij 

zijn bespreking van Maria van Braband uit Aurora van dat jaar (B, 77) retorische vragen naar de 

vanzelfsprekendheid waarmee een gedicht van Tollens wordt ontvangen en oppert ‘dat wij gewoon 

zijn Tollens in zijn eigen genre alle mededingers zoo verre achter zich te laten, dat hij er in onze 

oogen naauwelijks meer heeft; (…)’. In 1849 besteedt Potgieter veel aandacht aan Heemskerk van 

H.A. Meijer en stelt (B, 190) dat Tollens dertig jaar eerder heel wat materiaal heeft laten liggen: 

veelzijdigheid, historische juistheid, kennis van de gemoedsgesteldheden van de zeevaarders en 

delen van het verhaal die niet aan de orde komen. In het volgende jaar plaatst hij een uitgebreide 

recensie van de weldadigheidsuitgave Goeden Nacht van de Armen aan de Rijken (1850, B, 354-359). 

Eerst brengt hij de Bedelbrief in herinnering, analyseert deze en vindt dat de toepassing, de moraal er 

te dik op ligt. Maar het heeft wel zijn doel bereikt en zijn geld opgebracht. Bij Goeden Nacht vraagt 

Potgieter zich af wie nu eigenlijk de boodschap tot de rijken richt:  

Wat dunkt u, zijn het de armen die spreken, of is het de dichter, die zich in hunne plaats stellen 

wil, en echter op de zijne zitten blijft? Anders gezegd, blijkt het u uit die woorden, dat hem het 

motief hunner berusting, hun begrip van God helder is? 

Na het aanhalen van volgende coupletten geeft Potgieter het antwoord: 

Dat is Tollens, die zingt en geen arme, durven wij beweren; dat is dankbaarheid, die zich in 

schildering vermeidt, en niet gebrek, dat zich bij de tegenstelling rampzaliger gevoelt! 

En: 

                                                           
1
 De Gids 9 (1845), B, 303; Juliaan is niet opgenomen in Tollens’ Gezamenlijke Dichtwerken, wel in 

Onuitgegeven Gedichten. 
2
 De Gids 5 (1841), B, 96 resp. 198, voor Philémon: Tollens (1855-1857) deel XII, Nalezing, 3 

3
 P. Helvetius van den Bergh, 1841, 347; anoniem in 1844, 346 
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Er is ook armoede die christelijk verdient te heeten, God zij geloofd! - de armoede, welke 

Tollens schilderen wilde, - maar deze stelt zich een zoo ongelijkbedeelenden Vader niet voor, 

of zij werpt in de opgaande weegschaal een handvol hemelsche verwachtingen, of zij gedenkt, 

aandoenlijker nog, in hare smart aan hare zonde, - en het is het ontbreken dier fijnere 

gemoedstrekken, welke wij den dichter noode ten goede houden. 

Kortom: Tollens schrijft een schilderend vers, maar vanuit het verkeerde perspectief: dat van de 

arme, die hij nauwelijks kent. Potgieter eindigt zijn bespreking met het doel van de kunst:  

vergunne men ons, eer zij er onder bezwijkt, haar [de kunst] aan hare roeping te herinneren. 

Het is kunst te zijn en niet dringster tot deernis, - kunst, wier waarheid de zedelijkheid harer 

indrukken dient te waarborgen, - kunst eindelijk, die men lief heeft, bewondert en, - duldt ge 

dat het ware woord er goed rond uitkome? - die men koopt, omdat zij schoon is, - niet om den 

wille van winter of watersnood. 4 

Impliciet stelt Potgieter dat Tollens in zijn weldadigheidswerk de ware roeping van de kunstenaar, 

het scheppen van schoonheid, miskent. We lezen hier een prematuur l’art pour l’art als criterium 

voor goede poëzie. 

Hendrik Schimmel bespreekt de Milton-vertaling van Da Costa in De Gids van 1852 (B, 110) en 

suggereert dat Miltons veelomvattende blik meer te bieden heeft die van de aardse volksdichter 

Tollens. De anonieme recensent van De Pleegzuster in dezelfde jaargang (1852, B, 832-834) heeft 

moeite met de levensechtheid van de bezongen verpleegster: zij is een product van de fantasie van 

Tollens en lijkt niet op een echt levend wezen. Maar als de dichter haar haar beloning laat besteden 

aan de bestrijding van nieuw ziekteleed, waardeert de recensent deze nobele daad en dat siert haar 

schepper, de dichter. Toch is het eindoordeel negatief: 

Tot dus verre hebben wij de fantasie zedig zien ronddwalen op het gebied der verdichting; 

thans echter werpt zij band en teugel af, en geeft zij ons in een oratorische of poëtische  figuur 

ene ontboezeming, die overtollig is, en daardoor reeds schaadt, ongepast en die we daarom 

betreuren, onnatuurlijk en die daarom den indruk van het geheel verstoort.5 

Als de anonieme recensent in 1854 het tweede deel van Laatste Gedichten bespreekt, verleidt dit 

hem tot spot (1854, B, 105). Eerst wenst hij de bundel in aller handen, daarna noemt hij de 

‘onnavolgbaarheid’ waarmee de Vaderlandsche Letteroefeningen altijd schermt en vervolgens plaatst 

hij een parodie op De vogelen, met als titel en onderwerp De muizen.6 

 Tollens:      De Gids: 
 Hoe ze schaatren, hoe ze fluiten  Hoe ze piepen, hoe ze fluiten 
 Gagglen hier en kaaklen daar!   Schreeuwen hier, en knabblen daar! 
 Wat beweging! Wat misbaar!   Wat beweging! Wat misbaar! 
 Hoe ze tsjilpen, hoe ze tuiten,   En geen ooglid kunt ge sluiten 
 Hoe ze gonzen door elkaar!   Van dat stromplen door elkaâr! 
 Zouden ze aan elkander vragen,  Zouden ze aan elkander vragen 
 Waar ze scholen in een bouw,   Waar ze scholen, in welk gat, 
 Waar ze huisden in een schouw,  Waar de meid haar smoutpot had 

                                                           
4
 Potgieter in De Gids 14 (1850), 359 

5
 De Pleegzuster in Tollens (1855-1857) deel XI, Laatste Gedichten II, 33-42 

6
 De Vogelen in Tollens (1855-1857) deel XI, Laatste Gedichten II, 13-16; De Muizen in De Gids 18 (1854), 108-

109 
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 En ’t vertellen en het klagen   En ’t vertellen en het klagen 
 Wat ze leden van de kou?   Wat ze leden van de kat! 

Daarmee wil hij eigenlijk zeggen: zo onnavolgbaar is Tollens niet, het is niets bijzonders, dat kan ik 

ook. Merk op dat de toon van De Gids verandert: eerst lof en kritiek, nu spot, en het volgende jaar 

volgt een duidelijke diskwalificatie. Recensent G. bespreekt uitgebreid De Blinde van Jan van Beers 

(1855, I, 396-408).7 Bij de aanhef wijst G. op overeenkomsten tussen Van Beers en Tollens en zegt 

dan over de laatste: 

Tollens heeft ontegenzeggelijk, bij veel wat reeds nu als middelmatig beschouwd wordt, of wat 

– zoo wij hopen – door den naneef als kleingeestig en ontwikkeling-stremmend zal verworpen 

worden, eenige dichtstukken geschonken, die hem lang na zijn dood eene plaats zullen doen 

behouden onder de Nederlandsche volksdichters; (…). 

Ik acht dit een belangrijke contemporaine uitspraak over de waardering van en de herinnering aan 

Tollens. De rollen zijn hier immers omgedraaid: veel is middelmatig, enige dichtstukken zijn nog de 

moeite waard. Dat klinkt diametraal anders dan de voortreffelijkheden waarop enige kritiek kan 

worden uitgeoefend, zoals we deze eerder in De Gids en elders zijn tegengekomen. En zo wordt het 

‘nu’ beleefd, in 1855, als de dichter nog in leven is. De criteria zijn compact geformuleerd en 

verschillen met de aanmerkingen die Beets twee jaar later zal maken: Tollens’ werk is ‘kleingeestig’, 

beperkt van geest, bekrompen. Nu niet geformuleerd als ‘het terrein waarop Tollens de meester is’, 

maar diskwalificerend. Bovendien ‘ontwikkeling-stremmend’, waarmee de recensent impliciet het 

echec van de ‘school van Tollens’ aankondigt, een doodlopende weg in de literatuur, die de echte 

ontwikkeling – die hier niet nader wordt uitgewerkt – frustreert. Niet eerder is een dergelijk oordeel 

over Tollens geveld. 

Tollens sterft in 1856 en De Gids mengt zich niet in het algemene klaagkoor. In 1857 verschijnt de 

roofdruk Verspreide Dicht- en Prozawerken van H. Tollens Cz., gekozen en ingeleid door Engelberts 

Gerrits. De recensent S. (wellicht Schimmel, 1857, II, 864) heeft geen goed woord voor de uitgave en 

de keuze over, aangezien de bezorger vooral door de dichter verworpen verzen opneemt.  

Wij behooren niet tot de aanbidders van Tollens; wij hebben hem bij zijn leven nimmer 

bewierookt, en zullen dat na zijn dood evenmin doen. Toch is de nagedachtenis van den zanger 

te heilig, dan dat wij ons zouden hebben willen belasten met eene uitgave, die Tollens 

voorzeker in zijne grootste zwakheid zal doen kennen.8 

Dat Schimmel weinig met Tollens op heeft en graag de distantie tussen de oude bard en de jongere 

generatie benadrukt, lezen we in een bespreking van Levensbeelden van Jan van Beers (1859, I, 446-

448), waarin hij het rouwdicht Lijkkrans op Tollens aantreft:  

Ook Tollens wordt herdacht, Tollens, het schoonheidsideaal der Vlaamsche letteroefenaren; 

Tollens, de afgod van de eerste helft der Hollandsche Negentiende Eeuw. Er is veel over 

Tollens gesproken bij zijn leven, veel over hem geschreven bij zijn dood, veel op hem gerijmd 

bij zijn graf. Zonderling, noch het spreken, noch het schrijven, noch het rijmen greep diep in 

het harte. Waar is het, dat menig ongeroepene zich aan een arbeid waagde, waarvoor hij niet 

                                                           
7
 G. wordt niet geïdentificeerd in het Register op de veertig eerste jaargangen van De Gids 1837-1876, 

Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, 1877. 
8
 Ook de Vaderlandsche Lettereoefeningen (1858, 250-251) keurt in bewoordingen van ‘E.T.E.’ deze uitgave op 

dezelfde gronden af. 
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paste. Zoo spraken en schreven en rijmden velen over Tollens, terwijl zij hem alleen kenden 

door het algemeen gerucht of hem beschouwden door het glas, dat de populariteit, dat de 

vriendschap en het patriotisme hadden geslepen. 

Geen wonder dat hoorder of lezer koud bleven zoodra de groeve gesloten was en het geschokt 

zenuwgestel der nablijvenden tot ruste kwam. Een deel der landgenoten, het bewonderen en 

vergoden des volksdichters gewoon, bleef kalm bij de phrases, die ze reeds zoo dikwerf 

hadden vernomen; een ander deel, het jongere wellicht, dat zich wel eens buiten de grenzen 

des vaderlands waagde, bleef koud bij voorstellingen en vaerzen, die met de werkelijkheid, zoo 

als dat jongere deel voor 't minst die opvatte, in volstrekten strijd waren. 

Schimmel doelt hier op een jonger geslacht dat vooral door kennis van de buitenlandse - romantische 

- literatuur een andere mening over de verskunst van Tollens en de zijnen heeft dan de oudere 

bewonderaars. Hij is zelf van 1823, dus 43 jaar jonger dan de volksdichter. Later zal hij de dood van 

Da Costa meer betreuren van die van Tollens (1860, II, 657). 

Toch is de toon niet voorgoed negatief: in 1859 spreekt een anonieme recensent over Tollens’ 

realistische uitbeelding van de slag om de Citadel van Antwerpen (I, 678). De onthulling van het beeld 

in Rotterdam op 24 september 1860, met de feestcantate die Adriaan Bogaers voor de gelegenheid 

schrijft, is voor recensent ‘Zimmerman’ (1860, II, 600-604) aanleiding de verdiensten van Tollens te 

noemen: 

Zoo iemand in ons vaderland, naast Cats, aanspraak mag maken op populariteit, het is de 

zanger van het volkslied. Zijne liefelijke en welluidende verzen dragen een bij uitnemendheid 

hollandschen stempel; zij zijn eenvoudig en hartelijk; zij spreken tot het gemoed van de 

schoonste en reinste aandoeningen des gemoeds, van vaderlandsliefde, van de weelden van 

den huiselijken haard, van huwelijkstrouw en oudervreugde; zij verheffen de kloeke daden van 

de zestiende en zeventiende eeuw; zij herinneren ons den de burgerdeugd der voorvaderen; 

zij gieten een weldadigen balsem over ons uit; zij troosten heldenmoed en beuren ons op; zij 

stemmen ons tot dankbaarheid en tevredenheid; zij prediken verdraagzaamheid en eendragt, 

en over alle ligt het liefelijke en verkwikkende waas der vrijheidsliefde verspreid. Wij gevoelen 

ons regt behagelijk, wanneer we de bladen van Tollens' werken opslaan; wij zijn onder ons, wij 

zijn thuis, niets dan goêbekenden om ons heen. Beurtelings genre-, historie- en 

landschapschilder, is Tollens het eerste en het laatste allermeest; munt hij vooral in het genre 

uit, dat hij in al zijne fijne schakeeringen weet weder te geven, en waarvan hij iedere 

bijzonderheid heeft bespied en op heeterdaad betrapt. Volksdichter in den eigenlijken zin van 

het woord is Tollens niet; het is een ras, dat bij ons niet bestaat; maar hij is de dichter, die het 

trouwst, het schoonst en het warmst de karaktertrekken en de toestanden van het volk, 

waartoe hij behoort, heeft beschreven. Meester van den vorm, verstond hij in hooge mate de 

kunst ‘de faire difficilement des vers faciles’, en zonder door de stoutheid van zijn vlugt, de 

diepte zijner gedachten of het hartstogtelijke van zijne gevoelens te schokken en te verbazen, 

weet hij door zijn talent ons in die aangename stemming te brengen, dat wij al de 

schoonheden waardeeren en genieten, zonder dat ze ons doen duizelen of in aanbidding doen 

nederzinken. 

De laatste zin brengt de proporties aan: je kunt Tollens’ werk waarderen en ervan genieten, je hoeft 

er niet in aanbidding voor te knielen: 
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gevoelen wij, dat wij hier te doen hebben, niet met een onbegrijpelijk, onbereikbaar of 

onbegrepen genie, maar met een mensch van gelijke bewegingen als wij, familie van ons, 

overheeft voor al ’t geen ook ons harte doet kloppen.  

In 1862 treedt Conrad Busken Huet toe tot de redactie van De Gids. De toon van de discussie zal dan 

voorgoed anders worden. 

2.3.2  De Jager versus Beets (1857-1859) 

Behoort Tollens nu tot de eerste rang van Nederlands dichters, of is hij een verdienstelijk man van 

een andere, lagere categorie? Hierover ontbrandt kort na Tollens’ dood een tweestrijd tussen twee 

gerenommeerde schrijvers, de dominee-dichter dr. Nicolaas Beets en de taalkundige dr. A. (Arie) de 

Jager. Beiden kennen Tollens persoonlijk: De Jager uit het Rotterdamse culturele leven en Beets van 

een bezoek twintig jaar eerder.9 Hij schrijft daarover in zijn dagboek. Op 25 april 1836 zit Beets aan 

de vooravond van een leesbeurt voor de Hollandsche Maatschappij in Rotterdam aan het 

‘Heerendiner’ bij Bogaers thuis en daar ontmoet hij voor de eerste maal Tollens: 

Van stonden af aan nam zijn uiterlijk mij in. Hij lijkt meer een Spanjaard dan een Hollander. 

Wat hij ook van het Hollandsch hart, dan ‘hem in ‘t lijf klopt’ zeggen of zingen moge, zijn 

aangezicht is zuidelijk bruin, en hij heeft een zeer schoon en waarlijk bliksemend oog. Hij heeft 

een hoog en veel beteekend voorhoofd, dun grijs haar, vroeger koolzwart naar ik verneem, en 

een zeer karakteristieke neus, waarvan de eene vleugel opgetrokken zijnde, een  zeer 

kennelijken trek aan zijn gelaat geeft. Hij spreekt weinig, maar goed. Men ziet en gevoelt 

terstond in hem den rechtschapen man. Ten mijnen opzichte zeer vriendelijk.10 

De volgende dag is de vergadering van de Maatschappij, waar beiden voordragen: Beets zijn Parisina 

en Tollens De Noord-Amerikaansche Jager. Beets recenseert: 

zoo uitmuntend en zoo énergiek voorgedragen, dat ik geheel geélectriseerd van  bewondering 

was. Nog hoor ik de slotregels 

  Maar hoe bespot en uitgefloten  
  Ik had hem graag aan ’t hart gesloten. 

Zijn geheele ziel was erin. 

Weer een dag later bezoekt hij Tollens thuis: 

Bezoek en gesprek (…) bevestigden den aangenamen en weldadigen indruk, dien ik van dezen 

mensch en dichter had gekregen. Een braaf, goedhartig man; zonder eenige aanmatiging of 

gemaaktheid. Buitengewoon, maar in eenvoudigheid, wiens gedichten hem te beter verstaat 

als men hem gezien en gesproken heeft; homogeen met zijne poëzie.11  

In 1840 draagt Beets zijn dichtstuk Ada van Holland aan Tollens op en toont daarmee zijn respect 

voor de populaire volksdichter. 

Ook De Jager zal Tollens hebben ontmoet: beiden zijn Rotterdammer, beiden lid van de Maatschappij 

der Nederlandsche Letterkunde. Arie de Jager (1806-1877) is werkzaam in het onderwijs, maar vooral 

bekend door zijn taalkundig onderzoek, waarvoor hij in 1850 een eredoctoraat ontvangt. In 1857 

                                                           
9
 Of er na 1836 nog ontmoetingen hebben plaatsgevonden, is mij niet bekend. 

10
 Beets (1983), 245, zie over de ontmoeting van Beets en Tollens ook Huygens (1972), 228-229 

11
 Beets (1983), 246 
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houdt hij voor het Nut een lezing over de beide volksliederen, de tekst daarvan heb ik niet 

aangetroffen.12 Gedurende zijn leven acht hij zich schatplichtig aan de taalkundige ideeën van 

Bilderdijk, over wie hij publiceert en wiens werk hij bloemleest.13  

Beets en De Jager hebben dus beiden een persoonlijke indruk van Tollens, maar hun discussie gaat 

over de dichter Tollens en niet over de persoon en de vraag is hoe hoog zij de volksdichter in de 

ranglijst van dichters schatten. 

De toespraak van Beets 

In maart 1857 houdt Beets zijn, volgens De Jager ‘zonderlinge redevoering’ voor het 

Nutsdepartement in Utrecht.14 Méér titel dan ‘Tollens’ is niet bekend, maar samengevat is zijn 

stelling dat Tollens weliswaar ‘de aangename en geliefde Zanger’ is, maar niet tot de ‘eerste 

dichtersrang’ gerekend moet worden. In 1858 drukt Beets de toespraak af in de eerste aflevering van 

zijn eigen tijdschrift ‘op onbepaalde tijden’ Verscheidenheden. Beets is dan predikant in Utrecht en 

heeft al een indrukwekkende lijst publicaties als letterkundige en als theoloog op zijn naam.  

Na een korte memorie over de onlangs overleden volksdichter komt Beets vrijwel gelijk ter zake. In 

de tweede alinea trekt hij de aan Tollens toegedachte eeuwige roem in twijfel: 

Het zal te bezien zijn of reeds het tegenwoordig geslacht hem metterdaad de hulde zal 

toebrengen, die hem dood zijne vurigste bewonderaars in toegedacht. 

En: 

Maar wy twijfelen of het heeten mag zijne nagedachtenis te vereeren, indien men, gelijk 

sommigen, by de bewondering die men hem toewijdt, alle waarheid en evenredigheid uit het 

oog verliest en geen bewoordingen spaart bij het prijzen, waar het voorwerp dezer lofredenen 

zelf getoond heeft een juister denkbeeld te hebben van de plaats die hem toekwam en van de 

maat zijner krachten en gaven.15 

Vervolgens geeft Beets een overzicht van de ontwikkeling van Tollens’ dichterschap, waarin hij een 

voortdurende verbetering ziet van diverse gebreken in toon, taal en variatie. Zo maakt Tollens in de 

drie bundels Gedichten ‘groote vorderingen’ in de versificatie, maar bederft ‘eene overdrevene liefde 

voor alliteratiën en monosylben’ veel goeds. Beets accepteert echter geen taalfouten onder het mom 

van ‘dichterlijke vrijheid’.16 Niettemin beschouwt hij deze bundels als de wortels van Tollens’ roem - 

en niet het Volkslied dat ‘niet aan de eischen voldoet’ en alleen dankzij de uitvoeringen van de 

zanger Vrugt in de tijd van Belgische opstand enigszins populair werd (zie hoofdstuk 2.6). In Nieuwe 

Gedichten beluistert Beets voorgoed de nieuwe toon waarin Tollens afziet van ´afgetrokken en bij 

uitnemendheid verheven geachte onderwerpen´ en hij beschouwt deze bundels dan ook als Tollens´ 

hoogtepunt.17 Lof heeft hij voor de bevlogenheid van de opstandsliederen, maar hij vindt de 

weldadigheidsverzen eerder mooie gedichten dan heldere verzen en juiste weergaven van de 
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maatschappelijke werkelijkheid.18 Hondentrouw is een nieuw hoogtepunt, maar Beets aarzelt om 

Laatste Gedichten in hun kwaliteiten gelijk te stellen aan Nieuwe Gedichten. Beets had het werk van 

Matthias Claudius liever vertaald gezien door de Utrechtse predikant ds. J.A.D. Molster (1806-1850), 

‘wiens Liederen en Gebeden, ofschoon grootendeels navolgingen (…) hem eene eerste plaats onder 

onze nederlandsche dichters toewijzen’.19 

Dan volgt de apotheose: Tollens is dichter en geen middelmatig dichter. Middelmatige dichters 

blijven niet een halve eeuw zo populair en vormen geen school. Zijn gedichten zijn zeker in zijn latere 

jaren helder en eenvoudig, ze raken de harten van de mensen en de erenaam ‘volksdichter’ is 

terecht. Maar Beets beschouwt Tollens niet als een dichter van de eerste rang: daarvoor beheerst 

deze de taal niet volledig en is zijn visie te beperkt: 

De dichter Tollens ziet slechts een bepaald getal van zaken; en dezen uit een bepaald oogpunt, 

van enkele zijden en oppervlakkig: de gevels van de huizen; en als hij de huizen binnentreedt, 

nog weder gevels; maar het binnenste heiligdom niet.20 [orig. curs.] 

Als Beets de toespraak houdt die aan het artikel ten grondslag ligt, is het nog geen vier maanden 

geleden dat aan het graf in Rijswijk kritiekloze eulogieën klonken. In die vier maanden waren talloze 

bewonderende en ongenuanceerde heiligverklaringen in dicht- of prozavorm verschenen. Maar het is 

Beets niet om een grafschrift te doen; na een referte aan zijn Ada van Holland, schrijft hij: 

wy koesteren de hoop door een onpartijdig Overzicht zijner dichterlijke Werken, in het oog 

zijner beste vrienden, iets te kunnen bydragen tot eene waardige vereering zijner 

nagedachtenis.21 

Objectiviteit ten aanzien van de dichterlijke nalatenschap van Tollens dus. Geen ophemeling, geen 

afbraak. Beets wil nuancering van de visie op de volksdichter: er zijn gebreken in Tollens’ werk aan te 

wijzen, maar deze doen niet af aan de populariteit; er zijn gebreken, maar de dichter ontwikkelt zich 

in goede zin. Het is dan ook niet Beets’ oogmerk aan de populariteit af te doen of Tollens als een 

inferieur dichter neer te zetten. De volksdichter is te zeer opgehemeld en dat beeld behoeft 

bijstelling, wellicht juist in die maanden van emotionele benadering van Tollens’ overlijden en van de 

geestdrift dat overlijden als het ware te ontkennen door voor hem een standbeeld te willen 

oprichten. Maar de slotsom van Beets’ stuk wijst op nog een andere doelstelling, getuige zijn 

uitwerking van de oppervlakkigheid alleen de gevels te zien en niet de binnenkant. 

Zelden wordt in de poëzy de naam der Heiland genoemd; waar het geschiedt, treedt Hij als 

voorbeeld van liefde, als leeraar van zachtmoedigheid en godsdienstige verdraagzaamheid op. 

Dat laatste klinkt positief, maar zo ziet Beets dat niet. Tollens weet het menselijk leven te 

beschrijven, maar niet het menselijk lijden. Wat volgens Beets in het werk van Tollens ontbreekt, is 

de rol van Jezus Christus als verlosser van de zondige mensheid. Deze te beschrijven is voor hem 

blijkbaar een voorwaarde tot de hoogte dichtersrang te worden toegelaten en daarmee ontneemt hij 

Tollens het leiderschap: hij is te weinig christelijk dichter en niet – in tegenstelling tot Cats, als dichter 
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volgens Beets de mindere van Tollens – ‘de leerzame Leidsman en vraagbaak des volks wezen kan’.22 

Blijkbaar is dit de definitie die Beets van een eersterangs dichter hanteert: een voortreffelijk dichter, 

wiens talent zich richt op de zedelijke verheffing van het volk in christelijke zin. En Tollens is dat niet. 

De reactie van De Jager 

De Jager dagtekent op 7 december 1858 zijn publicatie, waarin hij de dichterrang van Tollens 

gehandhaafd wil zien, de weergave van zijn voorlezingen ‘onlangs’ gehouden in Rotterdam voor de 

Maatschappij en voor het Nut. 

De heer Beets heeft zijne Rede niet alleen uitgesproken, maar ook door den druk gemeen 

gemaakt. De kritiek mag dan ook hier haar regt doen gelden. 23  

De publicatie van wat De Jager als een aantasting van de roem van Tollens beschouwt, is blijkbaar de 

reden zijn apologie ook schriftelijk bekend te maken.24 De Jager vindt het ongepast dat Beets zich, zo 

kort na het overlijden van Tollens, kritisch over diens werk uitlaat en hij heeft ook een aantal 

inhoudelijke bezwaren tegen de argumenten die Beets aanvoert om de volksdichter uit eerste rang 

te verwijderen. Beets wijst weliswaar veelvuldig op voortreffelijkheden in Tollens’ gedichten, maar 

dat vergoedt de kritische noot niet: 

De Spreker geeft lof, zelfs veel lof; maar toch ook blaam, en beide zijn zoo dooreengeweven, 

dat de indruk van de laatste dien des eersten voor een goed deel te loor doet gaan.25 

In de eerste plaats is dat de taalarmoede, in Beets’ woorden ’dat hij [=Tollens] geene onbepaalde 

heerschappij voert over de geheele taal’. Volgens De Jager is dat een conditio sine qua non om 

volksdichter te zijn en dus eerder een pluspunt: 

Ik houd de overtuiging voor vrij algemeen, dat onder onze latere zangers juist weinigen 

zoozeer als Tollens uitmunten in gepastheid en keurigheid van uitdrukking, in vloeijendheid en 

tevens in regelmatigheid van de taal, in één woord in dat alles, wat het meesterschap over de 

taal uitmaakt. Zijne taal was, als geheel zijn wezen, echt hollandsch, en wel het hollandsch van 

zijn tijd.26 

De Jager mist de toelichting van Beets welk aspect van de taal Tollens niet zou beheersen – maar 

geeft zelf geen uitleg wat dan ‘echt Hollandse’ taal mag zijn. Leesbare taal voor het volk 

waarschijnlijk, de notie staat immers als uitleg bij Tollens’ volksdichterschap. Beets meent menige 

taalfout te constateren: 

Het gebruik der taal is nog alles behalve naauwgezet, en een, men mag zeggen eigendunkelijk, 

soort van taalfouten baant zich, op naam van dichterlijke vrijheid of persoonlijke 

eigenaardigheid, een ongeoorloofden weg.27 
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De Jager is taalkundige en grijpt zijn kans de voorbeelden die Beets noemt één voor één 

beargumenteerd te weerleggen. Enkele voorbeelden: volgens Beets is lokazen als werkwoord een 

verzinsel van Tollens, maar De Jager vindt het bij de oude Kiliaen. Dat laatste zou nog op een 

archaïsme kunnen wijzen, maar ook Petrus Weiland noemt het in zijn Nederduitsch Taalkundig 

Woordenboek (1803).28 Beets vindt dat Tollens ons hartig in de betekenis van hartelijk ‘opdringt’; De 

Jager kan het dagboek van Hildebrand niet gekend hebben, anders zou hij er zeker op gewezen 

hebben dat Beets zelf de uitdrukking ‘hartig wijf’ – tussen accoladen gebruikt om de vrouw van 

Tollens te schetsen.29 Een tweede bewijsplaats vindt De Jager in een citaat van Van der Palm, ’s lands 

meest beroemde redenaar (en grootvader van Beets’ echtgenote, maar dit terzijde). Zo loopt De 

Jager alle door Beets gesignaleerde taalzonden na: soms acht hij ze dichterlijke vrijheden – en wijst 

met een tiental voorbeelden op de creativiteit van Beets in dezen en zelfs: 

Verrassender nog zal het voor menigeen zijn te vernemen, dat de dichter Beets, zelfs in de 

laatste jaren, een voorstander was van wat hij in Tollens als ‘de leelijkste wendingen van het 

jonge Holland’ afkeurt.30 

Met opnieuw voorbeelden uit Beets’ gedichten. Steeds weer voert De Jager een bewijs aan om 

Beets’ bedenkingen te pareren. In elk geval is er taalkundig volgens De Jager geen aanleiding Tollens 

uit zijn hoge rang te ontzetten. 

Een ander onderwerp in Beets’ artikel zijn de ‘bedenkingen van velerlei soort’, waaronder 

inhoudelijke: hoe kan Jan van Schaffelaar zeven regels uitspreken alvorens na zijn sprong van de 

toren van Barneveld de grond te raken?  

Daar hebt gij Jan van Schaffelaar! 
Verbrast en deelt hem met elkaar, 
En lescht uw heeten gal. 
Steekt op de klingen, forsch en zwaar, 
Bluscht bussen en musket: 
Daar hebt gij Jan van Schaffelaar… 
Mijn makkers zijn gered!31 

De Jager geeft een subjectieve reactie: ‘Ik vind dat niet te veel; de regels zijn nog al klein: zij maken 

juist vier alexandrijnen uit en de toren is nog al hoog.’32 Beets spreekt over ‘wellicht een zekere 

onevenredigheid, een zekere overspannenheid, die tot spotterny aanleiding geeft’ als hij Op den 

eersten tand van mijn jongstgeboren zoontje noemt.33 Wat die spot betreft, zou hij gelijk krijgen. De 

Jager stipt even de blijheid van een jonge vader aan, maar beroept zich daarna direct in het 

algemeen op Bilderdijk ‘vooreerst omdat Dr. Beets dezen met mij onder de dichters van den eersten 
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rang plaatst’.34 De Jager is kenner van Bilderdijks werk en het kost hem weinig moeite met diverse 

citaten uit diens werk aan te tonen, dat Tollens in bepaalde taalvormen en ideeën niet van beiden de 

mindere is – en dus tot dezelfde, eerste dichtersrang behoort. In een ander geval ziet De Jager dat 

verschil van inzicht tot verschil van oordeel leidt: over Jepthaas dochter.35 Beets leest Tollens’ gedicht 

bijna als een ‘godslastering’ en het ontbreekt de dichter aan de kennis van de oudheid en van 

godsdienstbegrippen. Ook beseft Tollens niet dat Jefta behoort tot de ‘geloofsgetuigen’ die in de 

Brief aan de Hebreeën elders in de bijbel staan, anders had hij hem aan het eind van het gedicht niet 

de vergetelheid in gewenst.36 De Jager wijst op wetenschappelijke discussie over de verschillende 

meningen over Jefta’s belofte die tot de dood van zijn dochter leidde en daarom ‘heeft men het regt 

niet, een’ dichter eene bepaalde mening voor te schrijven, allerminst indien het aan geene redelijke 

gronden voor de zijne ontbreekt.’37 Beets poneert zijn stelling namelijk zonder verdere theologische 

achtergrond of nuance. De Jager wijst ook hier weer op gezaghebbende referenties: Vondel, die het 

offer van Jefta een misdaad noemt. En weer Bilderdijk, die in Nero aan de nakomelingschap een 

moedermoord verdedigde. De Jager besluit dit gedeelte: 

Het aangevoerde is evenwel voor mijne bedoeling genoegzaam. en zal, naar ik mij vlei, hebben 

doen zien, dat die [diverse] bedenkingen deels geene ernstige wederlegging verdienen; deels 

gevolgen zijn van verschillende wijzen van zien of meenen; deels op andere dichters evenzeer, 

en in nog hoogere mate toepasselijk, doch in dezen geduld en verschoond, zoo niet vergoêlijkt 

en geprezen.38 

En zo is ook Beets’ tweede bedenking geen reden Tollens te degraderen. 

Het derde bezwaar vindt De Jager ‘ernstiger’. Beets heeft al geconcludeerd dat Tollens geen dichter 

van de eerste rang is, als hem nog een volgende bedenking wordt toegespeeld, oppervlakkigheid: 

De dichter Tollens ziet slechts een bepaald getal van zaken; en dezen uit een bepaald oogpunt; 

van enkele zijden en oppervlakkig: de gevels der huizen; en als hy de huizen binnentreedt, nog 

weder gevels; maar het binnenste heiligdom niet.39 [orig.curs.] 

Beets maakt een toespeling op het weldadigheidsgedicht De gevels van de huizen met als moraal 

Schat naar de gevels van de huizen 
’t Geluk er binnen niet altijd. 

Ofte wel: 

Daar, in die hutten huist het leven; 
Hier, in dit trotsch gewelf, de dood.40 

Beets gebruikt de vergelijking echter voor een ander doel: Tollens ziet kamer na kamer, maar bereikt 

de kern niet, het ‘binnenste heiligdom’, geassocieerd met ‘het heilige der heilige’ in de Joodse tempel 

waar de hogepriester namens het volk het dichtst bij God is. Ook elders in het artikel constateert 
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Beets wat spijtig dat het godsdienstig gevoel van Tollens niet dieper wortelt dan in die der 

‘natuurlijke godsdienst’41 Wat hij beschouwt als - ik parafraseer: - Tollens’ oppervlakkigheid, 

kortzichtigheid, verbindt hij met ‘eene zekere armoede wat de inhoud betreft’ en over die inhoud is 

hij duidelijk: 

Maar de diepste behoefte van het menschelijk hart, het inwendig leven derven en ontbreken, 

en zijne vervulling uit den rijkdom der genade Gods wordt niet aangeroerd. Zelden wordt in 

deze poëzy de naam des Heilands genoemd, treedt hy als voorbeeld van  liefde, als leeraar van 

zachtmoedigheid en van godsdienstige verdraagzaamheid op.42 

Dit is een tweespraak waarin volgens De Jager de predikant Beets aan de literator Beets het woord 

ontneemt. De Jager vat Beets’ verwijt over Tollens’ gedichten samen: ‘zij zijn niet christelijk; in den 

allerlaatste tijd ook: niet positief christelijk.’43 Men kan erover redetwisten wat ‘christelijk’ betekent, 

maar het kost De Jager weinig moeite in ruim twintig citaten uit Tollens’ werk aan te tonen dat deze 

wel degelijk spreekt over zondaarsliefde, afhankelijkheid van, ontzag voor en dankbaarheid aan God, 

verlossing, genade, berusting, troost, dat Tollens Jezus Christus niet alleen als leraar van 

zachtmoedigheid, maar ook als Koning en zaligmaker beschrijft. En dan nog: ‘Een groot dichter 

behoeft (…) juist geen christelijk dichter te zijn.’44 Met een verwijzing naar Byron, ooit idool van 

Beets. 

De Jager stelt ten eerste dat Tollens in zijn poëzie inderdaad niet het achterste van zijn geloofstong 

laat zien – maar hij is daarin niet de enige: als Beets Van der Palm herdenkt, blijkt dat geen bezwaar 

te zijn. Bovendien is Tollens volksdichter – en hij zal zich juist daarom niet mengen in leerstellige 

meningen. Ten slotte: 

Het is zoo: alle waarheden der christelijke geloofsleer zijn er niet bezongen, maar de 

geloofsvrucht ontbreekt er daarom niet [curs. orig.]45 

De Jager eindigt zijn weerspreking van Beets’ bedenkingen met een conclusie: 

dat geene der tegen Tollens’ poezij ingebragte bedenkingen het regt geeft, om hem den 

dichterrang te ontnemen, dien hij tot hiertoe bekleedde.46 

Hij besluit zijn artikel met nog twee steken onder Beets’ water: zijn twijfel of het ‘tegenwoordig 

geslacht’ Tollens nog hulde zal brengen, wordt gelogenstraft door het standbeeld dat straks voor 

hem zal verrijzen; en Beets heeft niets teruggenomen van zijn uitspraak uit 1840: ‘hij [=Tollens] 

maakte de liefde en de trots uit der nederlandsche natie.’ [curs. De Jager]47 

De nasleep 

De vraag is hoe deze discussie zich verder heeft ontwikkeld en of er eigenlijk wel een discussie 

ontstaat. E. Meeldijk, biograaf van De Jager, schrijft hierover, met verwijzingen: 
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Zodra de voorlezing in druk verschenen is, in januari 1859, stuurt De Jager een exemplaar naar 

Beets, in de hoop dat deze zijn oordeel ‘althans enigszins’ zal wijzigen. Het pakt echter anders 

uit. Beets is verbolgen. Zijn spreekbeurt voor de Hollandsche Maatschappij te Rotterdam op 1 

maart zegt hij onmiddellijk af: ‘Als De Jager een hatelijk licht over mijn voordracht wilde laten 

schijnen’, schrijft hij aan het bestuur, ‘stond het hem vrij dat te doen, voor wie het wilde lezen. 

Maar de onkiesheid van een mondelinge voordracht, in een gezelschap waarvoor ik in 

hetzelfde seizoen zou optreden! 48 

Van een verdere uitwisseling van argumenten tussen Beets en De Jager is dus geen sprake en het is 

aan anderen de discussie te beoordelen. 

Busken Huet reageert al in 1858 op het artikel van Beets in een lezing die later in de Litteraire 

Fantasiën wordt uitgegeven: 

Deze bladzijden verdienen in menig opzigt een monument van letterkundige kritiek te heeten; 

de toon is waardig, het oordeel vrij.49 

Vervolgens citeert hij volledig de laatste vier bladzijden van Beets’ opstel. Huet ziet hier een 

aanleiding om zijn opvatting over het doel van literaire kritiek te ventileren: 

Maar de vraag is niet of men in alles met den heer Beets instemt; zij is of zijn oordeel, dat in 

elk geval op bekendheid met de gedichten van Tollens gegrond is, u al dan niet in staat stelt 

voortaan u een eigen oordeel over Tollens en over zijn dichterlijk genie te vormen. De roeping 

der kritiek is niet, knoopen door te hakken of onherroepelijke vonnissen te vellen, maar voor 

te lichten, te leiden, den smaak des publieks te zuiveren. En dit kan alleen geschieden, 

wanneer, zooals in deze bladzijden plaats heeft, het eene groote talent den indruk teruggeeft 

dien hij van het andere heeft ontvangen. Beets heeft Tollens beoordeeld: de natie doe er haar 

voordeel mede. Vóór alles, zij wachte zich aan onedele bedoelingen, aan partijzucht, aan welk 

vooroordeel ook, toe te schrijven wat met christelijke vrijmoedigheid werd gedacht en met 

manlijke waardigheid uitgesproken.50 

Huet gaat daarna in op enkele detailpunten: hij is het met Beets eens dat Tollens inzake de plaats van 

Jefta een onbijbels standpunt inneemt, maar vindt vooral dat hij diens tragiek – de keus tussen eer 

en dochter – te weinig heeft uitgebuit.  

De Vaderlandsche Letteroefeningen reageert ook op de uitgaven van Beets en De Jager.51 De 

recensent, die zich achter initialen J.M. verschuilt, verdeelt zijn instemming over beide partijen. Beets 

hield een ‘in meer dan een opzicht – schoone redevoering’, De Jager reageerde met een ‘met talent 

geschreven boekje’.52 Van beiden vindt hij de plaatsbepaling van Tollens te midden van andere 

eersterangers onduidelijk: Beets ‘heeft in het geheel geen namen genoemd’ en De Jager acht Vondel 

en Bilderdijk ‘grooter geniën dan Tollens’.53 De recensent vindt de grens tussen middelmatigheid en 

de eerste rang bij De Jager te ongenuanceerd en van een dodengericht dat deze bij Beets meende te 

ontwaren, is geen sprake.  

                                                           
48

 Meeldijk (1984), 261 
49

 Busken Huet (1858), 33 
50

 Busken Huet (1858), 37 
51

 J.M. (1860), gedagtekend ‘november 1859’ 
52

 J.M. (1860), 164 resp. 165 
53

 J.M. (1860), 165 



Literaire herinneringsdragers 
2.3 De literatuurhistorische discussie 

 

81 
 

ook dit, dat het met de regten der kritiek jammerlijk gesteld is, wanneer het een kunstregter 

kwalijk genomen wordt, dat hij nevens lof en veel lof, ook blaam meent te kunnen uitdeelen.54 

Vervolgens gaat hij in op de eerste reeks bezwaren van De Jager, de taalkundige. Het meest ergerlijk 

vindt hij, dat De Jager Beets wijst op dezelfde fouten in diens eigen werk. 

Dat is geen fair play. Immers, mijne fouten maken die van een ander niet tot 

voortreffelijkheden noch wisschen ze uit; ja zelfs ontnemen ze mij het regt niet, om op de 

fouten van dien anderen aanmerking te maken. De gegrondheid dier aanmerkingen – ziedaar 

waarvan alleen sprake kan zijn; niet van de misslagen, door den beoordelaar, elders en in een 

andere karakter, begaan.55 [orig.curs.] 

Bij de tweede reeks bezwaren ziet de recensent weinig punten van groot belang, maar hij is het met 

De Jager eens, dat Beets bij de bespreking van Tollens’ Jepthaas Dochter de dominee in hem aan het 

woord laat en niet de letterkundige. 

Maar het hoofdonderwerp is de dichterrang. De recensent haalt Beets’ criteria aan: inhoud en vorm. 

Wat het laatste aangaat: 

door uitnemende schoonheid van vorm verdient Tollens inderdaad eene plaats in de eerste 

rangen; in dit opzigt behoeft hij geen mededinger te schromen.56 

Qua inhoud citeert hij Beets in zijn opvatting dat Tollens niet tot dezelfde rang behoort als Dante, 

Shakespeare, Vondel, Bilderdijk, Goethe, Schiller, omdat ‘in zijne [Tollens’] poezij, bij rijke afwisseling 

van vorm, eene zekere eentoonigheid, eene zekere armoede van den inhoud betreft’. Deze armoede 

wordt bepaald door Tollens’ (bewuste) keuze van onderwerpen: 

zoo vinden wij hierin wel grond om hem, met Beets, een meer dan middelmatig, een 

buitengewoon begaafd dichter te noemen; maar juist de beperktheid van dat gebied er 

kunsten, hetwelk hij beheerscht, belet ons hem, gelijk de heer De Jager wil, eene plaats op den 

eersten rang aan te wijzen.57 

Beets’ slotpleidooi waarin hij Tollens verwijt vragen te stellen waarop het Evangelie al antwoorden 

heeft gegeven, brengt de recensent weer in het kamp van De Jager: 

wij ontkennen ten sterkste het regt van Dr. Beets om zich, ter beoordeeling van een dichter, 

een kunstenaar, op zulk een subjektief, uitsluitend-dogmatisch standpunt te plaatsen. Waar 

het op aan komt, de beteekenis van Tollens of van wien ook, als kunstenaar te waarderen, 

moet de vraag naar godsdienstige overtuigingen, bovenal naar instemming met of afwijking 

van zekere dogmatiek, als niet ter zake dienende, onmiddellijk worden ter zijde gesteld.58  

Eigenlijk vindt de auteur de rangbepaling ‘kleingeestige haarkloverij’, die ons afleidt van  

den heerlijke stroom dier welluidende en roerende poëzij; wel willen gelooven ook, dat wij, 

met Beets en met hem [De Jager], van harte onder Tollens beeldtenis zullen schrijven: ‘hij was 

de lust en trots de Nederlandsche natie.’  
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Met de laatste zin smeedt de recensent de gelederen aaneen: De Jager gebruikt dit citaat van Beets 

immers als afsluiting van zijn brochure.59 

De Gids besteedt geen directe aandacht aan de gedachtewisseling, pas in 1864 noemt Huet het 

artikel van Beets een ‘meesterlijke beoordeling van Tollens’.60 

Tollens’ biograaf Schotel had zich in 1860 een mening kunnen vormen, maar hij vermijdt in zijn boek 

alles wat zou kunnen afdoen aan de roem van de beschrevene. In zijn laatste hoofdstuk, waarin hij de 

reacties op Tollens’ dood noemt, wijdt hij dan ook maar één zin aan Beets: ‘Beets beschouwde hem 

als dichter.’61 

 

Conclusie: de discussie Beets-De Jager en de herinneringscultuur 

Inderdaad zijn Beets, De Jager en de recensent van de Vaderlandsche Letteroefeningen het over één 

ding eens: Tollens is een grootheid. Beets plaatst zijn bedenkingen, zo kort na het overlijden van de 

dichter, op een wat ongelukkig tijdstip. Zijn intentie is valide: een objectieve beschouwing plaatsen 

naast het eenstemmig koor dat zich blind en doof houdt voor zwakheden in het werk van Tollens. Op 

Beets’ taalkundige opmerkingen krijgt hij van De Jager gemotiveerde repliek, maar de recensent van 

de VL neemt het deze kwalijk dat hij Beets met diens eigen zwakheden om de oren slaat en vindt het 

taalgebruik niet belangrijk genoeg om er diep op in te gaan. Hetzelfde geldt voor de 

meningsverschillen over enkele inhoudelijke aspecten in verschillende dichtstukken van Tollens. 

Jepthaas Dochter is daarbij wel de opstap tot een terecht punt van kritiek op Beets bij zowel De Jager 

als de recensent waar Beets theologische maatstaven aanlegt om daarmee aan te tonen dat Tollens 

geen eersterangs dichter is. Inderdaad loochent Beets hier zijn eigen uitgangspunt van 

onpartijdigheid en gebruikt hij bij zijn motivering daarvan bovendien een ander dan letterkundig 

criterium. 

Blijft de vraag over of Tollens nu wel of geen eerste plaats bekleedt. Beets is duidelijk: neen. De Jager 

zegt niet omvoorwaardelijk ja, maar wijst naar Tollens zelf, die Bilderdijk en Vondel dichters van een 

hogere orde achtte. De recensent plaatst zijn kanttekeningen zowel bij de subjectieve Beets als bij de 

overijverige De Jager en vindt de hele discussie eigenlijk overbodig, met verwijzing naar de ‘heerlijke 

stroom’ van ‘welluidende en roerende’ gedichten die Tollens heeft nagelaten.  

Busken Huet gebruikt de uitgave van Beets om zich in het algemeen en specifiek uit te spreken over 

literaire kritiek. Hij vindt dat Beets daarin wel tekortschiet, maar waardeert toch diens ‘bijna 

onberispelijken smaak, een kostbaar gezond verstand, eene vaste hand als schrijver, en als esthetisch 

beoordeelaar een scherpen blik.’62 En spreekt zich daarmee uit voor Tollens’ degradatie. Maar hij 

doet zijn uitspraken in een lezing die pas later in druk verschijnt. 

Het is de verdienste van Beets dat hij na de dood van Tollens als eerste zijn bedenkingen uit over de 

overschatting van de volksdichter. Hij wil een ‘onpartijdige’ herinnering, waar men naast de vele 

positieve kanten van zijn dichterschap ook de negatieve beschouwt: van zijn taal, van de inhoud van 

zijn gedichten. Maar zijn gewenste herinnering wordt minder onpartijdig als hij Tollens verwijt niet 

stichtelijk, christelijk genoeg te zijn. Door hierop de nadruk te leggen, door de plaats van dit 

standpunt aan het einde van de toespraak en van het artikel, probeert Beets de herinnering aan 
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Tollens in een door hem gewenste richting te sturen.63 Busken Huet maakt hiervan gebruik en via 

hem sijpelt de mening van Beets door in de herinnering aan Tollens. De Jager geeft zijn reactie uit in 

een brochure, die niet wordt herdrukt.  

Multatuli 

Kort na de dood van Tollens dient zich één de grote schrijvers van de negentiende eeuw aan: Eduard 

Douwes Dekker (1820-1887). Deze maakt op enkele plaatsen gebruik van Tollens’ werk. Het verhaal 

van Saïdjah en Adinda uit Max Havelaar (1860) eindigt met zo’n citaat, de slotzin van Dirk Willemsz 

van Asperen:  

 Maar God, met zoveel wee begaan, 
 Nam de offers van dien dag niet aan!64 

Er zijn inderdaad overeenkomsten tussen beide teksten: zo is het moreel onrechtvaardig dat de 

onschuldige Adinda door de koloniale bezetter wordt omgebracht en evenzeer dat de nobele ketter 

Dirk alsnog met instemming van de kerk wordt terechtgesteld. In beide verhalen aanvaardt God de 

dankzegging voor deze onrechtvaardigheid niet, maar kiest partij voor de slachtoffers. 

In Minnebrieven, geschreven en gepubliceerd in 1861, beantwoordt Fancy de eerste oproep van de 

verteller: 

 als ‘ieder’ bezig is u naar beneden te halen, denk ik altijd aan den jager van Tollens: 

 Hoe bespot en uitgefloten, 
 Ik had hem graag aan ’t hart gesloten! 

Multatuli ontleent dit bijna-citaat aan het slot van De Noord-Amerikaansche Jager uit het eerste deel 

van de Laatste Gedichten.65 De jager laat een hinde die haar verloren veulen vindt, ontsnappen en 

trotseert de spot van zijn medejagers. De verteller eindigt: 

 Doch, hoe verguisd en uitgefloten, 
 Ik had hem graag aan ’t hart gesloten.66 

Door Tollens te citeren, ontstaat een gelijkenis tussen de barmhartige jager van Tollens en Multatuli’s 

alter ego in Minnebrieven (1861). Multatuli gebruikt zo Tollens’ woorden om zijn eigen ethische visie, 

immers de kern van zijn verhalend werk, positief te presenteren. Het geeft niet zozeer een 

bewondering voor de volksdichter aan, als wel een referentie naar een blijkbaar algemeen bekend 

citaat van hem. 

In de Ideën is de benadering echter negatief. Multatuli bespreekt de invloed van ouders op de keuzen 

van hun kinderen. Tollens was door zijn vader gedrongen de verfhandel in te gaan: 

 Tollens heeft schone stukken geleverd (…) maar ik betwyfel of ’t getal daarvan groter zou 

 geweest zyn, indien hy niet door z’n ‘verfwaren’ ware geprest tot uiting. En tevens, of niet de 

 massa onbeduidende, geesteloze, en zelfs bespottelyke dingen waaraan hy zich schuldig 
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 maakte, nog verpletterender zou geweest zyn, indien hy niet door z’n prozaïsch beroep nu en 

 dan ware belemmerd in ’t voortrymelen.67 

Dit Idee 1077, uit de vijfde bundel, zal omstreeks 1873 zijn geschreven. Tegenover het schoons dat 

van Tollens vermeld wordt, staan minstens vijf diskwalificaties (onbeduidend, geesteloos, 

bespottelijk, zich schuldig maken, rijmelen). Multatuli duidt hiermee de zwakheid van Tollens aan, 

zonder daarbij details of een toelichting te geven. 

De vader van Tollens komt ook voor in Woutertje Pieterse bij het beschrijven van een ‘novazemblisch’ 

uitzicht op een binnenplaats, met een citaat uit de Overwintering. 

 Meent men dat Tollens ooit die schone regels had kunnen schrijven, als-i niet door zijn vader 

 was ‘gedaan’ op een kantoor in verfwaren? Waar anders ving zijn oog zulke tinten op van iets 

 droevigs, van het enge, benepene, barre, kille? (…) De oude heer Tollens heeft wel geweten 

 wat-i deed en het is waarlijk te verwonderen, dat zijn zo wel op z’n plaats gezette zoon het 

 aanzijn heeft gegeven aan prullen ook. Misschien werd-i bedorven door een bloempotje op 

 zijn binnenplaats.68 

Ook hier een diskwalificerend woord (prullen); verder dient het citaat vooral als spot te worden 

opgevat. 

Concluderend kunnen we stellen dat Multatuli aan Tollens zelf geen aandacht besteedt, maar wel 

enkele herkenbare citaten tot zijn eigen nut gebruikt. Uit de latere citaten blijkt weinig waardering. 

2.3.3. Busken Huet en Tollens  
 
Busken Huet in ´De Gids´  

Ook vóór Huets toetreding tot de redactie van De Gids in 1862 houdt hij zich met Tollens bezig: 

hierboven is zijn bespreking van Beets’ opstel uit 1858 en de waardering voor diens standpunt al 

genoemd. Over Jephtaas Dochter schrijft hij in die tijd een diskwalificerende bespreking van de 

verstechniek: 

Liever geen verzen over onderwerpen aan den bijbel ontleend, dan zaamgelijmde regels 

(verzen zijn het niet) ingegeven door opgeschroefde getrouwheid aan het bijbelsch 

gezigtspunt.69
 

In een artikel over Da Costa uit 1859 geeft Huet Tollens met Helmers, Bilderdijk en Loots nog wel een 

ereplaats onder de vaderlandse dichters in het tijdvak van de eerste decennia van de negentiende 

eeuw70, maar uit de lezingen die hij in 1860 en 1861 in Haarlem houdt, na zijn dood door zijn zoon 

uitgegeven, spreekt afkeuring: Tollens’ jeugdgedichten zijn ‘laffe prullen’, ‘zeer gebrekkige verzen’.71 

Huet waagt zich zelfs aan het oude proza uit Proeve van sentimenteele Gedichten en Geschriften en 

laat zich niet door Tollens’ reputatie weerhouden het verhaal Ferdinand en Alexis ‘waanzin’ te 

noemen. 
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Hier is noch gevoel, noch teederheid: en dit hebben ook sommige tijdgenooten gemeend. 

Althans bij monde der Vaderlandsche Letteroefeningen (toen in goede handen) werd de 

eerstgeborene des jeugdigen Rotterdammers openlijk gerepudiëerd.72 

Wat zal het effect van Huets woorden op zijn Haarlems gehoor zijn geweest? Hij verwijst naar werk 

van zestig jaar geleden, werk dat door Tollens zelf openlijk is verworpen. Het komt mij voor als een 

steek onder water, zeker als Huet zich beroept op Tollens’ goede naam: ‘omdat de reputatie van 

Tollens te welgevestigd is, dan dat eene vlugtige herinnering aan de geschriften zijner jeugd haar 

afbreuk zou kunnen doen (…)’.73 

In 1862 krijgt Huet in De Gids een rubriek Letterkundige Kronijk en Kritiek en in de drie jaren van zijn 

redacteurschap publiceert hij daarin een aantal artikelen en besprekingen waarin hij Tollens noemt. 

Zo recenseert hij van het verzamelde werk van Abraham Boxman (1796-1856), een dichter uit de 

‘School van Tollens’: 

Tollens heeft hier te lande eene nieuwe, hoewel op dit oogenblik reeds uitgebloeide school 

van burgerlijke poësie gesticht; en wie hem de roem betwist van dit gedaan te hebben met al 

het talent dat er toe noodig is, en al den goeden smaak die er vereenigbaar mede was, rooft 

hem (…) de beste bloem uit zijn krans.74  

‘De beste bloem’ van Tollens is dus zijn school. Of deze in 1862 al verleden tijd was, valt overigens te 

betwijfelen: Bogaers, Van den Bergh, Van Zeggelen, Van Beers, Ter Haar zijn allen nog in leven en 

allen productief. In een opstel over Staring zinspeelt hij op Tollens’ ontbrekende kennis van de 

klassieke oudheid: 

Tollens is voorwaar in zijne beste verzen geen snoever of grootspreker, en men kan naar 

waarheid van hem zeggen dat hij als een andere Mozes het beloofde land der ware 

verhevenheid van verre aanschouwd heeft. Doch heeft hij er ooit den voet in gezet?75 

Dat laatste geldt wel voor Bilderdijk en Da Costa, bij wie Staring het eveneens aflegt, maar om andere 

redenen.76 In een bespreking van Jacob van Lenneps biografie van zijn vader en grootvader, noemt 

Huet de tijd na 1813: 

In mijn studententijd, zoo herinner ik mij, werd er bij zekere gelegenheid heftig gedisputeerd 

over de vraag – netelig probleem! – of Tollens een dichter verdiende te heeten; en hoewel ik 

niet gaarne ten tweeden male zulk een onvruchtbaar twistgeding zou wenschen bij te woonen 

of verlangen zou daaraan deel te nemen, geloof ik niettemin dat met de oprigting van het 

Rotterdamsche standbeeld de knoop meer is doorgehakt dan ontward is.77 

Dat Busken Huet de knoop, de discussie dus, niet serieus neemt, bewijst zijn overdrijving dat er van 

een ‘netelig probleem!’, met uitroepteken, sprake is. Het standbeeld bevestigt weliswaar het 

dichterschap van Tollens, maar Huet spreekt geen oordeel over de waarde ervan uit. 
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Uit 1864 dateert het al aangehaalde artikel over Beets en diens ‘meesterlijke beoordeling’ van de 

voormalige volksdichter. In hetzelfde stuk stelt hij vast dat de dichtersgeneratie van die jaren geen 

verheven functies meer bekleedt, maar gewoon haar beroep uitoefent. De uitspraak ‘Tollens deed in 

chemicaliën of zoiets’ toont weinig betrokkenheid en in andere artikelen blijkt Huet wel degelijk te 

weten dat hij verfhandelaar was.78 Elders bespreekt hij het werk van Bogaers, dat hij in vergelijking 

met diens voorbeeld Tollens (‘een zwakke navolger’) weinig krachtig vindt: 

En toch was Tollens waarlijk zoo krachtig niet; toch werd er geene onredelijke hoeveelheid 

karakter vereischt om, na hem en op zijne wijze, iets goeds voort te brengen en zich eene 

eigen plaats te veroveren.79 

Zijn diskwalificatie van Sam Jan van den Bergh als een ‘uit de nachtschuit gekomen Tollens’ en een 

‘opgegraven en weder overeind gezetten Helmers’ in dezelfde jaargang toont niet alleen Huets 

sarcasme, maar ook de koersverandering van De Gids: tot 1860 had Van den Bergh regelmatig in het 

tijdschrift mogen publiceren.80 Huet had echter weinig met de Haagse drogist-schrijver op: ‘een 

achterlijkheid die aan de residentiestad tot oneer verstrekt’.81 

Samengevat schrijft Busken Huet tot 1864 weinig lovende woorden over Tollens. De volksdichter 

schrijft iets goeds, maar zonder kracht en karakter; hij is dichter, maar heeft geen deel aan verheven 

poëzie; hij maakte school, maar deze is zes jaar na zijn dood al uitgebloeid; hij is beroemd, maar 

maakte slechte verzen. Beets mag dan een weinig wetenschappelijke methode hanteren: Huet geeft 

hem gelijk als hij Tollens uit de eerste rang verwijdert. 

In 1865 verlaat Busken Huet samen met Potgieter de Gidsredactie, in 1868 vertrekt hij naar de Oost 

en daar schrijft hij in 1874 zijn uitgebreid artikel over Tollens. In de tussenliggende jaren verschijnt er 

noch in De Gids, noch van Huets hand veel noemenswaardigs over hem. 

 
Busken Huet: ‘Tollens’, 1874 
 
Tussen 1 en 23 september 1874 publiceert Busken Huet in het Algemeen Dagblad van Nederlandsch 

Indië, de krant waarvan hij hoofdredacteur is, in zeventien Romeins genummerde afleveringen zijn 

opstel over Tollens.82 Het wordt opgenomen in het eerste deel van de tweede reeks van de 

Litterarische Fantasien en Kritieken en in Nederland voor de eerste maal uitgegeven in 1876. Een 

herdruk volgt in deel VI van de 26-delige serie tussen 1881 en 1888. Over het algemeen wordt dit 

artikel beschouwd als de doodssteek voor Tollens’ reputatie. Bekijken we daarom eerst de conclusie 

die hij formuleert in deel XVII van zijn bespreking. 

Eerst beschouwt hij de gravure van Sluyter die is opgenomen in deel I van de Gezamenlijke 

Dichtwerken. Het toont de dichter vanaf diens rechterzijde, hij kijkt ‘de lens in’, draagt twee 

ridderkruisen en heeft een ganzenveer in zijn rechterhand.83 Aan het afgebeelde uiterlijk meent Huet 

met zijn positivistische kijk op de literatuurgeschiedenis, conclusies over de waarde van Tollens’ 

dichterschap te kunnen afleiden. De eerste zin van deel XVII luidt: ‘Zoo stel ik mij Tollens voor en zoo 
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ook wordt hij afgebeeld op de gravure tegenover den titel zijner dichtwerken’. Deze zin slaat terug op 

het slot van deel XVI, waarin Huet Tollens ervan beticht zich tussen de klassiek gevormde tijdgenoten 

hun gelijke te voelen ‘door zijne heerschappij over de moedertaal’.84 In zijn optiek doet hij zich beter 

voor dan hij in werkelijkheid is en dat element werkt Huet na de bespreking van het portret uit. 

Vervolgen wij de paragraaf: 

Men heeft niet scherp onderscheiden tusschen hetgeen hij was, en de verschillende karakters 

waarin hij allengs is opgetreden. De boersche smaak, waarvan zijn portret getuigt, was hem 

aangeboren, en tegen de roemzucht, die uit het kommandeurslint spreekt, heeft hij levenslang 

te worstelen gehad. 

De eerste zin betreft niet alleen de kritiekloze bewondering, maar ook het falend kritisch inzicht, dat 

een – in Huets ogen – reëler beeld van de dichter had moeten scheppen. Hij noemt niet de eerdere 

kritische noten van Wap, Van der Hoop of Beets. De aangeboren ‘boerse smaak’ lijkt een verwijzing 

naar Tollens’ eenvoudige afkomst. Roemzucht? Tollens stelt zich enerzijds regelmatig in 

bescheidenheid op, maar anderzijds toont hij zich niet ongevoelig voor het uiterlijk vertoon van weer 

een nieuwe publicatie. Zo ook de onderscheidingen: Huygens memoreert dat Tollens in 1816 door 

zijn vrouw geprest werd bij gelegenheid zijn lintje te dragen.85 De betreffende gravure is juist 

gemaakt naar aanleiding van zijn bevordering in de Orde van de Nederlandsche Leeuw; op andere 

latere portretten, ook op de foto, ontbreken de kruisen en is hoogstens een draaginsigne te zien. 

Doorgaans werden de onderscheidingen door de graveur aan de afbeelding toegevoegd, Tollens zal 

niet met zijn onderscheiding hebben lopen paraderen. 

Huet vervolgt: 

Onder eene zachtzinnige oppervlakte kookte bij hem een choleriek gestel, herkenbaar aan 

grimmige uitvallen. De gulheid en hartelijkheid, welke hem niet minder eigen waren dan de 

neiging tot toorn, zijn voor het uitwendige ondergegaan door het gestadig aannemen eener 

kunstmatige plooi. 

Wat overheerst bij Tollens: de drift of de zachtmoedigheid? Huet kiest voor het eerste. Tollens bezit 

volgens Huet twee tegengestelde karaktertrekken, waarbij hij de positieve maskeert door de 

‘kunstmatige plooi’. In de volgende alinea gaat Huet op de maskerade voort: 

Iets anders is het dichter, iets anders akteur te zijn, en hoewel beide vormen van kunst even 

hoog staan, zelden zal men ze vereenigd aantreffen. Bij Tollens is de verbindtenis nooit zuiver 

tot stand willen komen, zijn gelaat is geen getrouwe spiegel van zijne rol geworden (…). 

Blijkbaar gaat Huet ervan uit dat het uiterlijk van de mens correspondeert met zijn innerlijk. Het 

gelaat verwijst naar enkele alinea’s eerder, waar Huet op het portret ingaat: 

Om de hals van een oud man, zonder tanden en met een naar voren gekamd pruikje (…). De 

ingevallen mond is tot een onopregten glimlach vertrokken, waarover de breede punt van een 

dikken neus snuivend naar beneden komt glijden. 

Dan legt Huet de oorzaak van het probleem bij zijn lezers:  
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en wij hebben het niet hem, maar onszelf te wijten, zoo op zijn portret de poëtische mensch 

ons toeschijnt in den natuurlijken schuil te gaan. Tot heden is hij eene pop geweest waarmede 

het nederlandsche volk heeft gespeeld, deels omdat het meende hem daarmede genoegen te 

doen, deels medegesleept door de réclame. 

Tollens als speelpop, een sprekend beeld, want een pop is een willoos werktuig in de hand van de 

speler en laat zich door hem of haar buigen en modelleren. Geen vergelijking die Tollens siert. Het 

beeld lijkt op dat van het masker en versterkt de indruk dat Huet de dichter Tollens een komediant 

vindt, een acteur die zich als dichter anders voordoet dan als mens, die er niet in slaagt als zodanig in 

wezen herkenbaar over te komen en van wie daardoor het wezenlijke verborgen blijft. En met de 

man achter het masker wil hij afrekenen. 

Hij verdient het. De meesten hebben het oordeel der nakomelingschap meer te duchten dan 

hij. De minsten kunnen met zoo veel goed vertrouwen den dag der afgeligte maskers te 

gemoet gaan.86 

Hij behoort dus tot ‘de minsten’, een dubbelzinnigheid die zowel kwalitatief als kwantitatief kan 

worden uitgelegd. Maar het masker gaat af, of beter: Busken Huet denkt hem ontmaskerd te 

hebben. Opvallend is, dat dit slotdeel vooral over de mens Tollens spreekt: zijn uiterlijk, zijn 

driftleven, zijn maskerade. Zijn bewonderaars, de critici en zijn navolgers worden minder of meer 

impliciet eveneens veroordeeld. Van de ‘vent’ Tollens laat Busken Huet weinig heel, maar over de 

‘vorm’, over zijn plaats als dichter, zegt hij hier niets. Het letterkundig oordeel staat namelijk al 

eerder in de tekst. 

Huets artikel is lang en gedegen: in de uitgave van 1881 telt het 86 bladzijden. Hij verwijst naar 

enkele publicaties over Tollens, zoals de biografie van Schotel en de rede die Bakhuizen van den Brink 

houdt bij de onthulling van het grafbeeld in Rijswijk. Hij gaat hier niet in op de discussie tussen de 

bedenkingen van Beets en de verdediging door De Jager en maakt geen gebruik van de argumenten 

die Beets heeft aangedragen. Hij citeert ruimhartig uit het dichtwerk van Tollens om zijn beweringen 

aan de hand van het werk zelf toe te lichten. De structuur van zijn essay is, wellicht mede door het 

ontstaan als feuilleton, niet coherent en nogal associatief. Het heeft dan ook geen zin een 

samenvatting ervan te geven, ik distilleer namens Huet enkele stellingen die ik nader zal bespreken: 

de dichter Tollens is een kunstmatige maskerade van de mens Tollens; zowel de dichter als de mens 

Tollens lijdt aan beperkingen; Tollens blokkeerde de ontwikkeling van de Nederlandse literatuur; 

Tollens’ populariteit is (was) onmiskenbaar, maar behoort in tijd en onderwerp als een geïsoleerd 

verschijnsel te worden gezien. 

De maskerade 

Maskerade kan een spel zijn: ik doe mij anders voor dan ik in werkelijkheid ben. Als dichter speel ik, 

wie ik in werkelijkheid niet kan zijn. Wie ik echt ben, laat ik je niet zien, ik verstop mij achter een 

ander uiterlijk. Huet wil de man achter het masker zien, rukt het af, bekijkt het en beschouwt 

vervolgens de ‘acteur’, zoals hij Tollens in de laatste paragraaf van zijn essay noemt.  

Tollens doet zich volgens Huet anders voor dan hij in werkelijkheid is en presenteert zich als dichter 

met ‘vals vernuft’, ‘valse deftigheid’, een ‘geleende persoonlijkheid’. Diskwalificaties die associaties 

oproepen met ‘vals spel’, met ‘leentjebuur’, met onoprechtheid. Eerder wees Potgieter al op de 

weldadigheidsgedichten, waar Tollens als ‘arme’ een onbetrouwbaar perspectief hanteert.  
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Tollens heeft geen klassieke opleiding gevolgd en kent de ‘oude’ klassieken dus alleen van horen 

zeggen. Huet neemt hem dat niet kwalijk, maar wel dat hij wegbereiders van de romantiek als 

Goethe, Schiller, Byron, Scott en Chateaubriand soms wel vertaalt, maar niet kent.  

degenen (…) die buiten Nederland op de litteratuur der 19de eeuw een eigen stempel hebben 

gedrukt, zijn van het begin af aan vreemdelingen voor hem geweest en zijn dit ten einde toe 

gebleven. (…) hun geest was een andere dan de zijne. Zij hebben tol betaald aan de romantiek, 

hij niet. Zij schiepen nieuwe gedachten, hij alleen nieuwe vormen. Zij openden een tijdvak, hij 

hielp er een sluiten. het voltairianisme, waartegen zij reageerden, werd door hem voortgezet. 

(…) Van daar de inspanning die het ons kost (…) door te dringen tot den eigenlijken aard zijner 

poëzie.87 

Tegenover de gevoelsmensen, de romantici, die meer bij de negentiende eeuw horen dan Tollens, 

plaatst Huet diens deïstische levensbeschouwing, die hij ziet als de invloed van Voltaire en die hij als 

erfenis van de achttiende eeuw verwerpt.  

Een ander verwijt van Huet is het feit dat drie van de twaalf delen van Tollens’ Gezamenlijke 

Dichtwerken uit vertalingen bestaan en dat hij ook in andere delen werk publiceert dat au fond niet 

door hem zelf bedacht is.88  

Eén der weinige tegenstrijdigheden in de gedichten van Tollens is dat hij een den eenen kant 

aan niemand verpligtingen beweerde te hebben, en tegelijk een groot aantal vormen en 

denkbeelden aan anderen ontleende.89 

De Duitse lyricus Matthias Claudius (1740-1815) is zijn grote voorbeeld90 – Tollens wijdt zelfs een hele 

bundel aan hem – maar aan de hand van een aantal citaten, waarbij Huet Tollens ‘wansmaak’, 

‘misgrepen’ en ‘feilen’ verwijt, toont de criticus aan dat de bewerker ver inferieur is aan zijn 

inspirator: 

In stede van ons publiek tot den krachtiger geest van den duitschen dichter op te heffen, heeft 

de nederlandsche, ten einde niet te hoog te vliegen, hem stilzwijgend gekortwiekt; niet 

bedenkend dat hij op die wijze tevens zichzelf noodzaakte laag bij den grond te blijven.91 

Een gemiste kans, of onvermogen? Een slaafs navolger is hij niet, maar Huet stelt ook vast dat Tollens 

bij zijn bewerkingen alle romantiek uit de gedichten haalt: 

Wie in den helderen wijn der romantiek geen smaak vond, vergenoegt zich hier met haar 

bezinksel en zet ons in Lenardo en Blandine een proefje voor, hetwelk zelfs Bürger’s etiket niet 

in staat is als echt te waarmerken.92 
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Huet illustreert dit met voorbeelden: De Hoenders (Duits, naar Langbein), De Boodschap naar den 

ijzersmelterij, De Ring van Polycrates (Duits, Schiller) en De Duivel te Salamanka (Duits, Körner) alle in 

Romancen, legenden en balladen. Ook de vermelding van de namen van de vertaalde dichters zijn 

voor Huet geen garantie voor onbedorven romantiek. 

Hij bespreekt dan een aantal facetten van de maskerade: als vertaler en bewerker zet Tollens zich ten 

eerste een quasi-romantisch masker op, maar toont tegelijkertijd een eigen, veel minder romantisch 

gezicht. Te vergelijken hiermee is zijn oordeel over andere dichters: Huet noemt hij ‘potsierlijk’ dat 

Tollens dichters als Kotzebue, Béranger, Lamartine miskent en dat hij Cornelis Loots in staat acht het 

werk van Vondel voort te zetten. Kwader maakt hij zich over Tollens’ visie op de middeleeuwen, die 

alleen gunstig is als hij een Jan van Schaffelaar voor eigen nut als ‘held’ kan gebruiken. Huet acht hem 

daarin niet ter zake kundig en zou hem liever achter zijn masker van ‘geleerdheid’ laten zwijgen dan 

deze ‘valsche deftigheid’ te debiteren.93  

Een tweede maskerade is het ‘geleende karakter’ als Tollens voor een aantal rollen de ik-vorm 

gebruikt. Wie een karakter ‘leent’, mist kennelijk iets wat elders te halen valt. Huet bespreekt in deel 

XII drie manifestaties hiervan, steeds toegelicht met citaten. De eerste is de rol die hij als ik-verteller 

speelt in gedichten over zijn eigen begaafdheden. Deze is ‘goed volgehouden’, maar als hij met 

Afscheid in het dan nog enige deel van de Laatste Gedichten afscheid van zijn lezers neemt: 

Die nederigheid, die beleefdheid, de onberispelijke vormen waarin hier de satire zich kleedt, 

leveren een uitmuntend geheel. Tollens heeft de type willen zijn van den grooten dichter die 

zich vrijwillig klein maakt; en hij is erin geslaagd zich in die kwaliteit te doen aannemen.94 

Tollens neemt in deze bundel ook in het voorwoord serieus afscheid van zijn lezers: 

Hij [=de titel] sluit een afscheid in, waarop geen weerzien zal volgen, (…) er zal toch zeker een 

verzameling van mijne Gedichten meer verschijnen, waarover ik zelf het oog zal laten gaan.95 

Huet doet voorkomen of Tollens hier satirisch is, wellicht omdat er nog twee bundels zouden volgen, 

Laatste Gedichten II en Nalezing. Tollens kon dat in 1848 echter niet bevroeden – al was zijn 

portefeuille nog gevuld en voelde hij in Rijswijk een nieuwe dichtdrift opbloeien. Dit was bij Huet 

uiteraard wel bekend.  

Een tweede rol die Tollens in zijn werk graag speelt, is de ‘ik’ als buitenman tegenover de stedeling. 

Huet oordeelt: 

Maar, al toornend tegen het stadsleven, vond de dichter – en daar was het hem om te doen - 

eene stof waarop hij tot in het oneindige borduren kon. Zijn haat was slechts een vorm.96 

Huet spot dat het neerzitten in de Hollandse natuur slechts reumatiek veroorzaakt en dat Tollens zijn 

plattelandsliefde alleen gebruikt om de tegenstelling tussen stad en land te accentueren. Huet gaat 

niet in op gedichten waaruit vermoed kan worden dat Tollens in zijn laatste jaren daadwerkelijk van 

het ‘buitenleven’ heeft genoten, zoals Avondwandeling waar hij een wandeling door de omgeving 

van zijn laatste woonplaats Rijswijk beschrijft. Inderdaad is hier de tegenstelling met de stad 

aanwezig, maar Tollens is nu ‘buitenman’ en heeft geen reden meer de stad, met op de achtergrond 
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zijn beroep, te haten. Is het spel van Tollens? Uit verschillende Rijswijkse brieven spreekt zijn grote 

vreugde over een huis met een grote tuin en over zijn nieuwe woonomgeving. Huet geeft geen uitleg 

waarom dit alles ‘vorm’ zou zijn.97  

Het derde ‘geleende karakter’ is volgens Huet dat van de huisvader/gastheer, waarbij hij Tollens de 

mensheid laat opdelen in ‘hypochondristen en levenslustigen’. Hij schaart zichzelf in zijn gedichten bij 

de laatsten: ‘Dit karakter voor te stellen in het hoofddoel geweest, zelf daarvoor te gaan, een 

bijoogmerk.’98 Huet maakt niet duidelijk waarop hij dat laatste baseert. Schotel stelt Tollens voor als 

een echt gezelschapsmens, met een dierbaar gezin en vele goede vrienden. Huet waardeert het 

positief dat het ‘idealiseren’ van zijn gezin zich uitstrekt tot ‘dagen van algemeene bezorgdheid of 

spanning’ bijvoorbeeld in Avondbede in December 1830, als zijn zoon Hein in België onder de 

wapenen is. Hier ‘vloeijen het aangenomen en het ware karakter zoo nevens elkander, dat zij weldra 

slechts één stroom schijnen te vormen’.99 Maar verder ziet Tollens zich door zijn populariteit 

gedwongen de maskerade met geleende karakters voort te zetten, ook bij de 

weldadigheidsgedichten. Huet noemt deze ‘tot op zekere hoogte fabriekswerk’, met een bezieling 

die zich beperkt tot ‘het vermijden van grove zonden tegen den goede smaak’ en het besef welk 

onderwerp in proza en welk in verzen wil worden beschreven, waarbij ‘zijne [=Tollens’] muze zich 

vaak geregeld heeft naar de eischen dier maatschappelijken verrigting’. 

Dat daarmee voor de goede doelen grote bedragen worden geïncasseerd, 

die kunst heeft vóór Tollens geen ander nederlandsch dichter verstaan. Ook geen ander na 

hem. Het is eene kroon die niemand hem rooven kan. Doch zulk een kind is hij niet geweest, of 

hij heeft geweten dat zij hem goedstond.100 

Ook hier de maskerade: de dichter die tegen wil en dank door zijn publiek gekroond is, zelf beter 

weet, maar zich het sieraad laat welgevallen. In deze visie wint de ijdelheid het van de 

bescheidenheid.  

Samengevat: de mens Tollens verschuilt zich als dichter vrijwel altijd achter een masker. De 

overschatting door zijn lezers geldt echter de dichter en Huet wil laten zien wie zich achter dat 

masker verbergt. 

De tekortkomingen van mens en dichter 

De eerste beperking is volgens Huet de status die Tollens als ‘volksdichter’ heeft aangemeten 

gekregen, waardoor hij een ‘nationaal nederlandsch verschijnsel’ is geweest.  

Ik voeg erbij (…) dat het een dichter geenszins onvoorwaardelijk tot lof verstrekt nationaal te 

zijn. De hoogere poëzie is van alle eeuwen en voor alle natien; wie slechts een volksdichter is, 

behoort uit den aard der zaak tot de vernuften van den tweeden rang. 

Wij herinneren ons de dichterrang van Beets, maar Huet hanteert duidelijk een ander criterium. 

Zelfs de uitnemendste van die soort kan slechts bij enkele gelegenheden zijn meesterschap 

toonen, en zal, indien hij zijne nationaliteit ook bij andere onderwerpen op den voorgrond laat 
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treden, dit alleen tot schade der poëzie kunnen doen. Bekrompenheid en vooroordelen  zijn 

de schaduwzijden van elk levendig nationaliteitsgevoel.101  

Hoewel deze uitspraak in het algemeen is gesteld, kunnen we haar toepassen op Tollens: zijn 

eenzijdige visie op politieke gebeurtenissen en zwart-wit tekening van de omstandigheden. 

Beurtelings zijn Spanjaarden, Engelsen en Belgen de donkere tegenpartij, tegenover een onversaagd 

Holland/Nederland, dat God en het recht per definitie aan zijn zijde heeft. 

Al deze verzen, waarin de vaderlandsliefde ons toeschijnt zich als eene door wijn en bloeddorst 

verhitte marketentster aan te stellen, hebben den grond gelegd voor Tollens roem.102 

Elders in zijn artikel komt Huet hierop terug, Tollens’ lezers herkennen zich immers wél in zijn 

gedichten: 

Tollens zou niet zijn opgeklommen tot den hoogen rang die wij hem zien innemen, zoo men 

zichzelf in hem niet had teruggevonden; teruggevonden, maar geïdealiseerd. Hij stond niet 

lager dan de anderen, of even laag, maar hooger, en in zoover is het voetstuk, waarop men zijn 

beeld heeft geplaatst, een getrouwe tolk.103  

Een derde beperking is al genoemd bij de maskerade: Tollens heeft een beperkte cultuurhistorische 

kennis en visie. Huet illustreert dit voor de middeleeuwen met de Feestzang bij het vierde Eeuwfeest 

van de Uitvinding van de Boekdrukkunst uit 1823: 

Zonder eenig oordeel des onderscheids wordt daar met voltairiaansche kortzichtigheid de staf 

gebroken over een tijdvak dat de gothische bouworde, de eerstelingen der schilderkunst, het 

christelijk kerkgezang, de ridderromans, het kloosterleven, de scholastische wijsbegeerte, de 

kruistogten en Dante heeft voortgebracht.104 

Voorts herkent Huet bij Tollens ook niets van enig begrip van de grote Nederlandse zeventiende-

eeuwers: niet de bezonnenheid en de puntigheid van Hooft, niet het ‘eigenaardige’ van Vondel.105 

Schotel meldt dat Tollens in de Bataafsche Maatschappij een voordracht over Constantijn Huygens 

hield, die ook gedrukt werd.106 Niettemin:  

het is van belang op te merken, dat de aristokratische plooi, die onze ouden kenmerkt, bij 

Tollens gemist wordt. Zijne dichtkunst is bovenal natuurlijk van aard, en het blijkt niet dat hij 

ooit behoefte heeft gevoeld aan iets anders of iets meer. Het vlakke en doorschijnende der 

fransche epigonen was een geschikter voertuig voor hetgeen in hem omging, dan het 

geciseleerde maar dikwijls duistere der vaderlandsche klassieken.107 

Huets kritiek op de Overwintering uit 1819 gaat ervan uit dat Tollens het originele scheepsjournaal 

van Gerrit de Veer als inspiratiebron heeft gebruikt, maar Huygens heeft later aangetoond dat 
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Tollens het dagboek hoogstwaarschijnlijk niet kende en de stof voor zijn vertelling elders had 

gelezen.108 Los daarvan bekritiseert Huet Tollens’ karaktertekening van de mannen van Nova Zembla: 

Zij vormen (…) eene onbestemde anthropologische massa; en wat wij uit dien chaos het 

menigvuldigst tot ons op hooren stijgen, zijn jammerklagten en smeekgebeden, zuchten en 

jeremiaden. 

Huet grijpt in zijn conclusie terug op het bekende grapje van Borger over de vele ijsberen in het 

dichtstuk en geeft hiermee aan dat het Tollens niet alleen aan historische, maar ook aan menselijk 

inzicht ontbreekt, een vierde tekortkoming: 

Inderdaad, er komen in de Overwintering op Nova Zembla niet zoo zeer te veel ijsbeeren, als 

wel te veel zuchten, te veel ontsteltenissen, te veel benaauwdheden, en in één woord te veel 

onmanlijke aandoeningen voor.109 

In het verlengde hiervan ligt voor Huet de tegenstelling tussen arm en rijk in Tollens’ dichtwerk.  

Wanneer bij Tollens een equipage naar de dorpskerk rijdt, dan kunt gij er staat op maken dat 

de heer en de dame binnen-in hardvochtige lieden zijn; de knecht en de kamenier, in het 

kattebakje, een barmhartige Samaritaan aan de zijde eener smachtende Hagar. Levenslang zijn 

de groote lui zijnen nachtmerrie geweest (…)110 

Een vijfde tekortkoming is die van Tollens’ taalgebruik. Het is merkwaardig dat Huet hier niet naar 

Beets verwijst, wiens artikel in Verscheidenheden hij immers kent en die op dit punt hierover ook 

opmerkingen heeft gemaakt. Huet begint deel V met voorbeelden van stijlfiguren waar Tollens 

doorslaat naar ‘idiotisme’ en ‘glibberige’ beeldspraak ontleent aan het dagelijks leven. Hij licht zijn 

uitspraken zoals vrijwel altijd met voorbeelden toe. Een citaat uit Avondwandeling genereert bijna 

een fysieke reactie: 

Hier blinkt uw klaatrende opschik niet, 
Uw kunstvernis, uw schijnvermaken, 
Gij, hofstad, de met hooger daken 
Op’t needrig kerspel nederziet! 
Hier blikken door hun spiegelruiten 
De nietigheid en de eigenwaan 
Ons met geen smadende ogen aan, 
Als ze uit hun zalen zien naar buiten; 
Hier slipt het beedlend ambtsbejag 
Niet schaamteloos ieder voorhof binnen, 
Om van verdienst ’t af te winnen, 
Die zich zoo laag niet buigen mag; 
Hier breidt geen staatskunst aan haar netten 
(Een broddelwerk, dat niets beduidt) 
Of rafelt ze van daag weer uit, 
Om morgen andren op te zetten 
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Onze geheele inwendige mensch komt tegen deze taal in verzet, en bijna wanhopen wij aan 

het volk dat voor zulk een dichter standbeelden oprigt.111 

Huet plaatst dit gedicht terecht in de al eerder genoemde tegenstelling stad (in casu de hofstad Den 

Haag) – dorp (het bekoorlijk Rijswijk), ziet hier ‘denkbeeldige hovelingen’ Tollens in de ogen steken, 

maar Huets grootste bezwaar is de taal. Wat hem precies daarin tegenstaat, vermeldt hij niet.  

 

In deel XIII vervolgt Huet dit aspect en noemt, weer met voorbeelden, de breedsprakigheid 

(‘melken’) waar één notie voldoende zou kunnen zijn en het soms overdreven gebruik van alliteratie. 

Hij geeft ook een citaat – uit Klara en Ewoud – waaruit blijkt dat Tollens het ook zónder deze 

taaluitingen kan en sluit daarop aan met de constatering dat de dichter clichés gebruikt, zoals de 

Voorzienigheid, die wel erg vaak op het juiste moment ingrijpt. Waar echte poëzie van alle tijden is, is 

Tollens’ werk in 1874 daardoor al achterhaald: 

De algemeene denkwijs van den tegenwoordige tijd is eene reaktie tegen dit misbruik; zij zoekt 

den sleutel der gebeurtenissen bij voorkeur in het spel der menschelijke hartstogten. Voor het 

wonderbare weten wij tegenwoordig geen andere verklaring dan het of op te lossen in het 

bijtend vocht der kritiek, of het op rekening van het volksgeloof te stellen.112 

Waarbij Huet al dan niet bewust aansluit bij het volksdichterschap van Tollens en diens deus ex 

machina tot geloof in sprookjes degradeert. 

Samengevat luidt Huets visie: Tollens heeft vele beperkingen. Als mens door gebrek aan kennis en 

psychologisch inzicht, als dichter doordat hij wil (of moet) beantwoorden aan zijn status als 

volksdichter, wat in eenzijdigheid en vooringenomenheid resulteert. Het zijn elementen die 

uitnodigen tot een maskerade. Huet mist bij Tollens bepaalde taalvaardigheden, maar gaat er niet 

diep op in. 

Blokkade 

Een schrijver of dichter van een voorbije periode kan als een schakel naar een latere generatie 

worden beschouwd. Daarvan is bij Tollens in Huets visie geen sprake. Hij beschouwt hem als een 

achttiende-eeuwer: ’zijn horloge was blijven stilstaan op 1789’, een ‘onverbeterlijk kind der 18e 

eeuw’.113 Inmiddels leeft Huet bijna een eeuw later en de tijd is voortgeschreden: 

Komen wij daarentegen tot deze poëzie met de nooden als kinderen der eeuw, met onze 

kritiek, ons scepticisme, ons ongeloof, ons verdeeld of gebroken hart, dan laat zij ons koel; dan 

achten wij dezen rok zonder naad een afgedragen kledingstuk; dan hebben wij moeite ons 

voor te stellen dat iemand, met zoo weinig menschenkennis, zooveel zelfbehagen, en zulk een 

beknopt vokabulair, ooit onder de echter dichters is kunnen gerekend worden.114 

Bij wat ‘thans in de mode is’, treft Huet de ‘onbeduidendheid’ van Tollens’ poëzie. Hij vergelijkt deze 

met twee anderen uit de eerste helft van de eeuw. Bilderdijk mocht dan reactionair zijn, bij de 
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rijkdom van zijn werk ‘maakt Tollens eene povere vertoning’. Bilderdijk ‘bestreed zijne eeuw, maar 

strijdend leefde hij haar leven mede’. Bilderdijk oriënteerde zich op Europa, Tollens ‘zegende alleen 

het kleine land zijner inwoning en de wieg van zijn kind.’ Tollens mist de ‘dichterlijke vlugt’ van 

Bilderdijk: 

Met hinderlijk zelfbehagen sloot hij zich op in den engen kring zijner huisbakken  denkbeelden, 

en men wordt schier kregel wanneer men een rijmelaar van die kracht door eene schaar 

hovelingen tot een onvolprezen dichter ziet verheffen.115  

Een vergelijking met Da Costa, die zeker niet de onverdeelde sympathie van Huet geniet, brengt de 

criticus tot zijn beruchte uitspraak: 

Een domper is Tollens geweest, die in onze neiging tot nationale zelfvergoding ons heeft 

gestijfd; met zijn burgerlijk ideaal van tevredenheid ons in slaap heeft gezongen, de melodien 

der eeuwigheid op een draaiorgel heeft gezet.116 

Da Costa was tenminste nog een kerkorgel. Wie in een stichtelijke of aangedane stemming verkeert, 

kan (nog wel) bij Tollens terecht, maar de kritische ‘kinderen dezer eeuw’ hebben aan hem geen 

boodschap meer.117 

Populariteit en isolement 

In het begin van het artikel wijst Huet al op de gewenste relativering van Tollens’ populariteit. Kort na 

de dood van de dichter kronen de leden van het Haagse genootschap ‘De Nieuwe Korenbloem’ hem 

met een lauwerkrans en achten hem ‘groter dan Petrarca’, vier jaar later stelt Schotel in zijn biografie 

de dichter nog naast Goethe en boven Schiller en noemt hij de Overwintering ‘een stuk welks 

wedergade in geene taal der wereld bestaat.’ 118 Maar het modern geslacht eist blijkbaar andere 

dichtkunst: zonder aandoening, zonder godsvertrouwen en vooral: van dichters die ook in de 

dichtkunst zichzelf zijn, die geen masker nodig hebben om gekend te zijn.  

Huet waardeert dan ook de momenten waar Tollens er blijk van geeft geen vermomming nodig te 

hebben om authentiek te zijn. In deel IX bespreekt hij Avondmijmering uitgebreid, het gedicht waarin 

Tollens terugkijkt op zijn vroegere idealen en vaststelt dat het anders is gelopen dan hij als jongeling 

had gewenst. Hij beseft zijn onvermogen en is daarover oprecht bedroefd. Hier laat Tollens iets van 

zichzelf zien en in deel X sluit Huet hierop aan: 

Wie ons zulk een diepen blik in zijn gemoed gunde als de Avondmijmering doet (…) heeft regt 

dat elk der gedichten, waarin sporen van dat inwendig vuur worden aangetroffen hetwelk hij 

zich beschuldigde aan hem verspild te zijn geweest, voor de nakomelingschap blijve leven; 

(…).119  

Huet kiest dan De Jaargetijden, ‘misschien het fraaiste van al Tollens’ verzen uit de eerste periode’, 

‘stellig eener zijner minst vergankelijke lauweren’ als tweede gedicht om dit toe te lichten. Ook dit 

gedicht citeert hij ruimhartig: ‘voortreffelijke’ beschrijving, fraaie schildering, ‘uitnemend vers’, 

termen die in het opstel zeldzaam zijn: 
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In de Jaargetijden klopt het hart van een jong mensch, en men verkwikt zich aan dien vollen 

stroom van leven; (…)120  

Andere voorbeelden van gedichten die recht uit Tollens’ hart komen, dateren uit de tijd van de 

Belgische opstand. Tollens is niet alleen als ‘dichter des vaderlands’ en trouw volgeling van de 

versmade koning Willem I aan het woord, maar ook als vader: zijn zoon Hein diende onder de 

wapenen, een verontrust vader wenst zijn kind veilig terug.121 Maar als hij de val van de Citadel van 

Antwerpen bezingt, vervalt hij weer in populistisch sentiment en oogst daarmee de kritiek van Huet, 

die dat sentiment echter wel als historisch verschijnsel erkent en zelfs gebruikt om Bakhuizen van der 

Brink vrij te pleiten na zijn zaligsprekingen bij Tollens’ grafmonument in Rijswijk.122 

Huet erkent de populariteit die Tollens bezat en daarmee zijn plaats in de geschiedenis van de 

Nederlandse literatuur. Of: bezit. In de jaren zeventig van de negentiende eeuw verschijnen immers 

nog uitgaven van de Gezamenlijke Dichtwerken en bloemlezingen uit zijn werk. Maar Huet plaatst 

Tollens toch in een isolement. Hij zal beseft hebben dat hij daarin de eerste is. De 

‘jongerentijdschriften’ voor 1837 kraakten wel wat nootjes, maar hadden geen beet genoeg om 

Tollens reputatie aan te bijten, laat staan te breken. De Gids en zijn critici werden allengs scherper. 

Beets was in 1857 duidelijk, maar voorzichtig. Huet is er echter duidelijk voor gaan zitten en maakt 

zijn toespeling uit 1858 over het ontwarren van Tollens waar. Dat vereist studie en hij heeft de 

Gezamenlijke Dichtwerken bij de hand. De in het begin van het artikel uitgesproken verbazing, dat 

‘iemand’ Tollens ooit onder de ’echte dichters’ rekende, overheerst. Voor Huet is een ‘echte dichter’ 

een dichter die uit zijn hart spreekt, zoals Bilderdijk en Da Costa. Een echt gedicht ontstaat uit heilig 

dichtersvuur, dat los van tijd en taalgrens brandt, zoals het werk van Goethe, Schiller, Byron, Scott, 

schrijvers die Tollens wel kende, maar niet begreep. Tollens werd door het publiek gehoord, gelezen, 

in consensus en kritiekloos aanvaard als hun spreekbuis. Huet zegt in zijn slotwoorden: 

Veeleer geloof ik dat Tollens’ werken tot hiertoe te weinig bestudeerd, te zeer een voorwerp 

van overeengekomen bewondering gebleven zijn, (…) Men heeft niet scherp genoeg 

onderscheiden tusschen hetgeen hij was, en de verschillende karakters waarin hij allengs is 

opgetreden.123 

Die scherpte heeft Huet, soms op de man af, maar meestal vanuit het werk van de dichter willen 

aanbrengen.  

Busken Huet na 1874 

 
In latere artikelen noemt Huet Tollens vrijwel alleen in verband met anderen: in 1877 constateert hij, 

met vooruitwijzing naar Stuiveling, de ‘jaren zonder jeugd’: 

Zoo verdween het eene lichtje en het eene instrument na het andere, en eindelijk bleef het 

orkest geheel stom. Ik heb aan dat verhaal wel eens gedacht, toen ik Bilderdijk, en na Bilderdijk 

Loots, en na Loots Staring, en na Staring Tollens, en na Tollens Da Costa, en na Da Costa Van 

Lennep zag aftreden, en ik voor de meesten te vergeefs naar een plaatsbekleeder, en dat 
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vooral onder de jongeren zocht. Toch willen we niet ondankbaar worden; stom is ons orkest 

gelukkig nog niet; er klinken nog eerste violen, al zijn ze schaarsch.124 

Huet rekent Tollens in elk geval tot de ‘instrumenten’ in de literatuur en positioneert hem hier niet 

tussen de minsten. In 1879 plaatst Huet een schimpscheutje bij Tollens’ historische overdrijving als 

deze de oude Griek Sinon, die ooit het paard van Troje aan de Trojanen aanbood, wil laten zien als de 

voorbereider van het Turfschip van Breda. In 1882 doet het werk van de Duitse dichter Ludwig 

Uhland hem ironisch aan Tollens denken: 

Hecht vleugelen aan de schouders van Tollens, verwijder Lisette en gindsche flesch Chambertin 

uit het zolderkamertje van Béranger, en gij kunt u eenigzins eene voorstelling maken van 

hetgeen Uhland eene halve eeuw lang voor Duitschland geweest is.125 

Ten slotte bespreekt Huet in 1885 het nieuwe handboek van Jonckbloet en gebruikt Tollens – 

opnieuw spottend - als vergelijkingsmateriaal: 

Zijn verhaal wordt een debat; een schooldebat. Evenals in de Overwintering van Tollens de 

makkers van den schreijenden maat veroordeeld waren de voornamen van al zijne kinderen te 

vernemen, en hoe lief zijne vrouw hem had, zoo vervolgt de hoogleeraar u met argumenten 

ten gunste zijner opvatting.126 

In 1874 mag hij dan met Tollens hebben ‘afgerekend’, diens werk komt later soms nog van pas om de 

situatie van zijn tijd, of plaatsbepaling van anderen, duidelijk te maken. 

Conclusie: Busken Huet en de herinneringscultuur  

Aan Busken Huet komt de eer toe als eerste, en tot nu toe als enige, het dichtwerk van Tollens te 

hebben geanalyseerd en geplaatst. Zijn criteria zijn deels objectief, deels subjectief. Zijn oordeel nog 

eens samengevat: de dichter Tollens is een maskerade van de mens Tollens. Door zich te beperken 

tot een nationaal dichterschap, kiest hij voor een bekrompen en geïsoleerde positie, die 

eenzijdigheid en vooringenomenheid impliceert.  

Daarbij toont hij vele tekortkomingen in taalgebruik, in kennis en in visie. Doordat hij de tekenen en 

de getuigen des tijds niet herkende en begreep, behoort hij volgens Huet nog tot de achttiende eeuw 

en heeft hij de ontwikkeling van de negentiende-eeuwse literatuur geblokkeerd. 

Huet is een gezaghebbend criticus, wiens boodschap verder reikt dan de Indische krant waarin hij zijn 

beschouwing schrijft. Via de bundeling van zijn Fantasiën bereikt hij de jongere generaties, zowel die 

van de handboekschrijvers als de dichtersbent van de Tachtigers, waarover hieronder meer. Huet 

krijgt van de eersten geen tegenspel: sterker nog, de meesten verwijzen naar hem als degene die 

met de reputatie van Tollens afrekent. Zijn invloed reikt daardoor ver over zijn tijd heen en dat maakt 

Huet tenminste tot 1980 bepalend voor het beeld dat latere generaties van de voormalige 

volksdichter overhouden. 

Andere tijdschriften 

Een ander letterkundig tijdschrift uit de besproken periode is De Nederlandsche Spectator, onder 

redactie, althans in naam, van Mark Prager Lindo, onder het pseudoniem ‘De ouden heer Smits’, die 
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het blad – zonder toevoeging van het lidwoord in de naam - in 1856 had opgericht. In 1860 fuseert 

het met De Algemeene Kunst- en Letterbode en De Tijdstroom tot een ondogmatisch tijdschrift, dat 

medewerkers kende als Reinier Bakhuizen van den Brink, Conrad Busken Huet, Johannes van Vloten, 

Jan ten Brink en later vooral Carel Vosmaer. Het zou ook plaats zou bieden aan de jongste generatie, 

die we later als ‘de Tachtigers’ zouden herkennen.127 Het blad mengt zich nauwelijks in het literaire 

debat en draagt dan ook niet bij aan de discussie over de plaats van Tollens. Wel publiceert Van 

Vloten een uitgebreide en kritische bespreking van Schotels biografie van de volksdichter, met een 

impliciete verwijzing naar Beets.128 

Helemaal afzijdig blijft het tijdschrift echter niet: in de jaargang 1858-1859 wordt gezinspeeld op 

Tollens als ‘heilig huisje’ van wie men (in casu Beets) moet afblijven.129 Een duidelijker stelling neemt 

‘Keerom’ [=dr. W.J. Doorenbos] in: hij incorporeert Tollens bij een voorbij geslacht, waarvoor geen 

waardering meer bestaat.130  

De Nederlandsche Spectator reageert niet op de publicatie van het artikel van Busken Huet. Wel 

plaatst het tijdschrift in 1860 een spotprent over het gehannes met het beeld van Tollens in 

Rotterdam.  

De Vaderlandsche Letteroefeningen, de nestor der literaire tijdschriften, gaat evenmin in op het 

artikel van Busken Huet. Tollens wordt in het tijdschrift wel enkele malen genoemd, maar niet in 

discussie gebracht.131 Het enige artikel dat min of meer over Tollens dichtwerk zelf gaat, is de 

bespreking van Bisschops bloemlezing Tollens. Keur uit zijne gedichten uit 1868 door C.J. van Bemmel 

Suijck. Dat een fragment uit De Overwintering ontbreekt, bevreemdt hem: ‘Dit blijft toch zeker het 

meesterwerk in zeker genre van Tollens’ poëzie, welke laatste hier bovendien misschien wel het 

minst vertegenwoordigd is.’132 

2.3.4 Tussenbalans: de plaats van de discussie 1856-1885 in de herinneringscultuur 

Als Beets zijn redevoering houdt, is het niet de vraag óf Tollens herinnerd moet worden, maar hóe. 

De publicatie van zijn rede geeft aan dat Beets deze belangrijk genoeg acht om ook buiten de kring 

toehoorders bekend te worden. Zijn doel: 

Wy koesteren de hoop (…) iets te kunnen bijdragen tot eene waardige vereering zijner 

nagedachtenis.133 

Deze zin is op één bladzijde tekst voorafgegaan door positieve kwalificaties: ‘welluidende harp’, 

‘welbeminden stem’, de ‘lust en liefde der nederlandsche natie’. De spreker kijkt met vreugde uit 

naar het standbeeld ‘voor eenen man, die door zijne liefelijke gezangen aan zoo veel duizend 

nederlandschen harten dierbaar geworden is’. ‘Waardig’ betekent echter niet kritiekloos: 

Maar wy twijfelen of het heeten mag zijne nagedachtenis te eeren, indien men, gelijk 

sommigen, by de bewondering die men hem toewijdt, alle waarheid en evenredigheid uit het 

oog verliest, en geen bewoordingen spaart by het prijzen, waar het voorwerp dezer lofredenen 
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zelf getoond heeft een juister denkbeeld te hebben van de plaats die hem toekwam en van de 

maat zijner krachten en gaven.134 

Het is de verdienste van Beets dat hij na de dood van Tollens als eerste zijn bedenkingen uit over de 

overschatting van de volksdichter. Hij wil een ‘onpartijdige’ herinnering, waar men naast de vele 

positieve kanten van zijn dichterschap ook de negatieve beschouwt: van zijn taal en van de inhoud 

van zijn gedichten. Maar zijn gewenste herinnering wordt minder onpartijdig als hij Tollens verwijt 

niet stichtelijk, christelijk genoeg te zijn. Door hierop de nadruk te leggen, door de plaats van dit 

standpunt aan het einde van de toespraak en van het artikel, probeert Beets de herinnering aan 

Tollens in een door hem gewenste richting te sturen. 

Ook De Gids en in zijn voetspoor Busken Huet spreken niet uit dat Tollens vergeten zou moeten 

worden: hun perceptie van de herinnering ligt net als bij Beets in het antwoord op de vraag: hoe. 

Niet meer als een verafgood volksdichter, maar als object met wie geen contact meer is, enerzijds 

door generatiewisseling, anderzijds door veranderde normen en waarden in de beoordeling van 

literatuur. Tollens’ populariteit kan niet worden ontkend, maar is niet meer van hun tijd. In De Gids 

ontwikkelt zich een meewarige spot, Huet analyseert en herformuleert in een gedegen studie de 

herinnering aan dichter en mens en laat deze aan zijn tijdgenoten niet alleen ontmaskerd achter, 

maar geeft tevens aan dat achter dat masker weinig van waarde verborgen zit. Huet promoveert zijn 

serie over Tollens van krant naar verzameld kritisch werk. Evenals de toespraak van Beets verschijnt 

deze dus in druk, krijgt daarmee een groter publiek en is voor het nageslacht vastgelegd. Er kan 

openbaar op gereageerd worden. Beets krijgt nog een reactie, maar Huet blijft onweersproken, er is 

blijkbaar geen behoefte aan een verdediging. 

Dit is de paradox van de verguizende herinnering: door aan te geven wat niet (meer) de moeite 

waard is te herinneren, houd je de herinnering tegelijk in stand. Het is aan een volgend geslacht de 

keuze te maken: bewaren of vergeten. Huet mag er dan in geslaagd zijn Tollens’ reputatie in een 

andere orde te plaatsen, hij heeft de volksdichter van weleer niet tot de vergetelheid kunnen 

veroordelen. 

2.3.5 Tachtig en Tollens 

Inleiding 

Gesteld wordt dat Busken Huet zijn ontluisterend werk zó goed had verricht, dat de Tachtigers voor 

verdere aftakeling van het beeld van Tollens geen inspanning meer hoefden te verrichten. Frederik 

van Eeden vormt daarbij onder het pseudoniem Cornelis Paradijs in ‘Grassprietjes’ wat de verdere 

ontluistering betreft een uitzondering. Albert Verwey en Willem Kloos besteden ook aandacht aan 

Tollens, maar zonder het beeld van de volksdichter te wijzigen of uit te diepen. 

In dit deelhoofdstuk wordt nagegaan of hun tijdschrift ‘De Nieuwe Gids’ nog een rol heeft gespeeld 

en in hoeverre de belangrijkste vertegenwoordigers van de beweging en hun tijdgenoten zich over 

Tollens hebben uitgelaten. 

Willem van den Berg benadrukt dat het etiket ‘Beweging van Tachtig’ een lading van diverse 

samenstelling dekt, voorbereid door Busken Huet, Allard Pierson, Carel Vosmaer en Willem Paap.135 

De leidende critici van de groep, Willem Kloos, Albert Verwey, Lodewijk van Deyssel en Frederik van 

Eeden kiezen kort na de oprichting van De Nieuwe Gids al hun eigen weg - in Kloos’ geval de oude - 
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met hun eigen opvatting wat poëzie zou moeten zijn. Daarmee is tevens gezegd dat hun visie op de 

literatuur uit het verleden niet dezelfde behoeft te zijn. We moeten ons realiseren dat Tollens voor 

hen al een ver verleden symboliseert, van twee of drie generaties terug. Huet heeft enkele jaren 

eerder duidelijk gemaakt dat de school van zijn dichtkunst geen blijvende was. Tollens’ werk wordt 

op de Overwintering na niet meer herdrukt, al zullen er nog vele Gezamenlijke Dichtwerken, al dan 

niet in volkseditie op de boekenplanken staan en wellicht nog gelezen worden. De herdenking van 

zijn honderdste geboortedag in 1880 is nog gevierd, maar in lokale en sobere vorm (zie hoofdstuk 

4.3). Van een ‘nationaal dichterschap’ is geen sprake meer.  

De kring rond De Nieuwe Gids 

Voor de kring rond De Nieuwe Gids is Tollens geen interessant onderwerp. Enno Endt signaleert 

enkele fundamentele verschillen tussen die poëzie die Willem Kloos en de zijnen voorstaan, en de 

dichtkunst van Tollens en zijn generatiegenoten: 

In de tweede aflevering van De Nieuwe Gids, december 1885, verkondigde Kloos al, dat ‘het 

eigenlijke karakter der nieuwe poëzie’, behalve onkerkelijk, kosmopolitisch zou zijn. ‘Zij tracht 

naar het grootsche zoowel als naar het subtiele’, zij wil ‘fijn-psychologisch’ en ‘hartstochtelijk’ 

zijn; daaraan voegt hij, meer de vormgeving betreffend, ritmisch en plastisch toe (de 

zuiverheid van klank en beeld). Het is dit samengaan van de ‘grand manner’ met, niettemin, de 

anti-retoriek, de natuurlijkheidseis, die hun werk vrijwaart zowel van de  gezwollenheid van 

Bilderdijk en zijn navolgers, als van de gemoedelijkheid, de vriendelijke volkse 

genretafereeltjes uit de pen van Tollens' volgelingen.136 

Groter tegenstelling tussen Kloos als de voorstander van de ‘allerindividueelste expressie van de 

allerindividueelste emotie’ en de verstaanbare volksdichter lijkt niet mogelijk. Ook buiten de utilitaire 

poëzie conformeert de burgerman Tollens zich immers aan zijn weinig veeleisend lezerspubliek, 

zeker nadat hij de gezwollen toon grotendeels had afgezworen. Tollens is een verffabrikant die in zijn 

vrije tijd verzen schrijft – en kent niet exaltatie van de Tachtigers: 

Gorter en enkele anderen, Van Looy, Van Deyssel, Kloos, Verwey hebben dan inderdaad bij de 

exploratie van hun fijn-vervezelde gevoelsleven, heel vreemde, tot die tijd toe ongekende 

sensaties beleefd.137   

Bij Tollens is zeker sprake van aandoening (gezin, natuur, vaderlandsliefde, mededogen) en hij 

spreekt soms tot of over zijn ‘zangster’, zijn muze, maar dat gevoelsleven is geen onderwerp van 

zelfonderzoek, zijn inspiratie vindt hij in de buitenwereld en niet in zichzelf. Kloos noemt in zijn 

Inleiding tot de Gedichten van Jacques Perk geen namen, maar duidt wel groepen aan waarvan het 

ontbreken van de ‘verrukking der scheppingsdrift’ kenmerkend is: 

hare oningewijden, die, verleid door het gemak, waarmede een gevormde taal zich laat 

hanteeren, met vlijt en vlugheid hun gemoed den volke gaan ontboezemen.138 

Als dichter moet je dus ingewijd zijn, je eigen taal scheppen, wat een moeizaam proces is. De tijd van 

en na Tollens kenmerkt zich echter door een menigte dichters die juist zoeken naar eenvoudige taal. 

Kloos vervolgt: 
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Passie is hun onbekend en verbeelding wordt hun overvloedig aangereikt door het dagelijksch 

gebruik, of door herinneringen aan oude literatuur. 

Volgens Endt zijn in de opvatting van de Tachtigers ‘passie’ en ‘lijden’ identiek.139 Tollens begrijpt 

juist niets van de hartstochten die de jongere, ’zwarte romantici’ rond 1845 tentoonspreiden. In zijn 

inleiding op De Gouden Bruiloft van Willem Messchert spreekt hij zijn afkeur uit van ‘sommige onzer 

hedendaagsche poëten’ die menen ‘door phantastische mijmerijen en middeleeuwsche 

kloosterlegenden, veelal in een zonderlingen vorm en een barbaarsche taal ingekleed ‘ de zangberg 

te bestijgen.140 Tollens beperkt zich inderdaad tot het alledaagse, het herkenbare voor het grote 

publiek. 

 

Willem Kloos (1859-1938) noemt in dezen in het algemeen de gezinspoëzie en de dankliederen 

jegens de Schepper. Kalm, beheerst, rustig en in gemakkelijke taal: ‘Als zij vuur vatten, geven zij 

steeds dat het pas geeft, b.v. wanneer het vaderland het opperwezen of de deugd ter sprake wordt 

gebracht’. ‘Eenvoud en natuurlijkheid’ is eigenlijk ‘simpelheid en vermijding van het artistieke’. En 

daarmee plaatst hij de dichtkunst van Tollens en de zijnen in een in zijn ogen inferieure categorie, in 

die van de ‘zachtoogige maagd’, waar hij ‘eene vrouw, fier en geweldig’ voorstaat, ‘geen 

‘genegenheid maar een hartstocht, geen bemoediging maar een dronkenschap (…) en die alleen het 

leven levenswaard maakt.’ Een beeld waarin Tollens en zijn navolgers zich niet zouden herkennen.  

In 1893 kijkt Kloos als literaire kroniekschrijver terug op de generatie waartoe Tollens behoort: 

Bellamy en Loosjes, en Feith voor zijn beste deel, met nog zoo vele anderen, waren, 

bescheidenlijk en gracelijk, zonder het zich bewust te zijn, de blijde, kleine, de tedere herautjes 

van ons [gespatieerd] groot licht. Of neen, het waren slechts piepjes en kreuntjes, en deuntjes 

en gilletjes in het doffe rumoer der omheen-zijnde tijden; de heusche heraut met den hechten 

trompetstoot, den klaren hel-klinkenden, den zilveren, bedaarden, is Tollens geweest. Tollens 

was niet groot en Tollens was niet prachtig, maar Tollens kon van tijd tot tijd, o zoo natuurlijk 

en o zoo eenvoudig zijn. Tollens en Staring (…) staan, broederlijk  vereenigd, met groote, open 

oogen, van kinderen verwonderd, zonder te begrijpen, te kijken in het licht, het rijzende 

licht.141 

‘Ons licht’, het licht dat de Nieuwe-Gidsers ten volle zien en ervaren, naast dat van Tollens, die het 

wel ziet maar er niets van begrijpt. Het beeld van de verwonderde kinderen komt als spot over, 

evenals de gesignaleerde natuurlijkheid en eenvoudigheid van Tollens. Hij heeft met Staring volgens 

de kroniekschrijver wel de schoonheid gezien maar er niets van begrepen, waardoor de ‘ware poëzie’ 

hun vreemd bleef. 

In 1916 brengt Kloos Tollens ter sprake in een bespreking van een schoolboek. Hij vindt diens ‘zuiver-

dichterlijke kwaliteiten (…) vrijwel nihil’, maar is wel nieuwsgierig naar het verworpen jeugdwerk, de 

Proeven van Minnedichten en Idyllen: 

Wacht maar, die eerste verzen, o, als ik die onderdrukte jeugdzonden maar eens in handen 

kon krijgen, daar zal de echte Tollens in zitten, van toen hij nog jong was, en spring-levendig-

frisch (…). 
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Kloos’ nieuwsgierigheid loopt echter op een deceptie uit: 

Maar, o jé, hoe spoedig werd die literaire vóórvreugde een teleurstelling: van een jongen, 

vieven Tollens was hier niets te merken en in deze ontboezemingen van een 19-jarige sprak 

dezelfde rustige, oude-heerige geest, die ook de latere, rijpere bundels zoo leeg van wezenlijk 

innerlijk leven doet zijn. 

Hij citeert enkele fragmenten die hem ervan overtuigen dat het in deze liefdesgedichtjes aan alle 

hartstocht ontbreekt, zodat ze ‘onsmakelijk’ worden ‘als men eraan denkt, hoe psychisch ijskoud 

deze mensch zich (…) is moeten blijven voelen’ en dat Tollens een tongzoen beschrijft alsof het een 

medische handeling is. Uiteindelijk stelt Kloos vast dat Tollens geen greintje dichterlijkheid bezat en 

dat het begrijpelijk is dat hij niet meer wordt gelezen.142 Zijn oordeel is niet scherp, maar eerder 

meewarig. Ik deel dan ook niet de mening van Micky Cornelissen in haar dissertatie over Kloos’ 

literaire kritieken dat Tollens zijn goedkeuring kon wegdragen.143 

 

Andere Tachtigers die zich verder met Tollens hebben beziggehouden zijn Albert Verwey en Frederik 

van Eeden. Lodewijk van Deyssel (1864-1952), toch een erkend scheldkanon op de voorgaande 

dichtersgeneratie, schrijft alleen iets over hem in een vernietigende bespreking van Marfa van Frits 

Lapidoth, waarin hij de kwaliteit van diens gedichten, minder dan die van De Génestet, ‘ja minder 

dan Tollens, Helmers of Hilman, van de zélfde soort’ noemt.144 Werk uit de laagste regionen van de 

poëzie dus. Opgemerkt moet worden, dat ook in tijd de afstand tussen Tollens en de Tachtigers 

inmiddels groot is. Zij zijn rond 1860 geboren, tachtig jaar na Tollens dus. Zij richten hun pijlen 

eigenlijk meer op een tussentijds geslacht, dat der dominee-dichters, die op hun beurt minstens een 

generatie jonger zijn dan Tollens (Beets is van 1814, Ten Kate van 1819.) 

Albert Verwey (1865-1937) publiceert in De Nieuwe Gids van 1887 zijn Gedachten over de 

Hollandsche letteren 1800-1830. Hij vergelijkt Tollens met Bilderdijk en spreekt een genuanceerd 

oordeel uit: 

Toen Tollens zich de dichter maakte van de stemmingen dier menschen, toen was het zeker 

dat hij geen dichter van groote aspiraties zou zijn. Het was vooruit te zeggen dat hij niets zou 

hebben van het groote, het intellectueele van Bilderdijk. En misschien was dat een nadeel voor 

de literatuur.145 

Het ‘misschien’ is een voorzichtiger stellingname dan die van Huet enkele jaren eerder, die Tollens 

immers ‘een domper’ noemde op de ontwikkeling van de Nederlandse letterkunde. Verwey wijst de 

mogelijkheid af dat Tollens met zijn werk pretenties had en besteedt meer aandacht aan de 

zienswijze dat de instelling van de volksdichter juist als een voordeel voor de literatuur kan worden 

uitgelegd: 

het voordeel dat toen voor onze kunst zoo nodig was -; dat in Tollens een schrijver beroemd 

werd, die vrij was van álle klassicistische invloeden. Zijn taal óok was onzuiver met de brokken 
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der Poëtische Dictie, maar hij, als niet-classicist, was niet, als Bilderdijk, met den  lust bezeten, 

altijd nieuwe Dichterlijke Taal te maken. 

Tollens’ beperking is daardoor volgens Verwey tevens zijn kracht: als populair dichter moet hij wel de 

‘spreektaal van het boekenlezend publiek’ schrijven. 

Ook was het natuurlijk, dat hij, bij een volk en in een tijd, als dit volk en die tijd waren, door 

het schrijven van huislijke verzen, van alle dingen des levens alleen de dingen te gevoelen en 

te beschrijven kreeg, waarvoor hij voelen en waarvan hij schrijven kón.  

Verwey verabsoluteert Tollens’ betekenis zo tot een voor hem aanvaardbare proportie: een dichter 

voor het volk, die voor zijn publiek herkenbaar en ‘natuurlijk’ was in taal en onderwerp. Als moraal 

spreekt hij ten slotte een convergerende wens uit: 

O, dit was een voordeel, dat als thans weer jongeren kwamen, wier vroolijke wijsheid als heel 

dwaas uitklonk boven het zeurig gedreun der Tollens-lezende huisvaders, - dat zij dan 

aspiraties genoeg zouden aanbrengen en intellectueel genoeg zouden wezen, maar tevens zich 

gewend hebben eene werkelijkheid op te nemen in hun verbeelding en te schrijven in een taal, 

die wat meer op de spreektaal geleek. 

Kortom: een vraag om de intellectuele bevlogenheid van Bilderdijk, gecombineerd met 

herkenbaarheid en eenvoudige taal van Tollens, althans een taal die meer op spreektaal lijkt en dus 

toegankelijker is dan de verheven taal van Bilderdijk. Dat Verwey geen totale simplificatie voorstaat, 

daarvan getuigen zijn opmerkingen dat ook Tollens niet van dichterstaal gevrijwaard is en dat de 

gewenste spreektaal bij Tollens ‘zeurig gedreun’ kan opleveren. Verwey erkent dat Tollens met Feith 

en Bilderdijk in zijn beschreven tijdvak ‘de groote machten in het leven der Hollandsche dichters’ 

zijn.146 Hij vergelijkt het pantheon van die tijd met een schoolklas, schudt soms meewarig het hoofd 

in de richting van ‘alle drie de grooten’ en ziet in Tollens’ buurt ‘een in elkaar gedoken groepje’: ‘de 

leerling Warnsinck, de leerling Nierstrasz, de leerling…’, waarmee hij lijkt aan te geven dat de ‘school 

van Tollens’ weinig vermeldenswaardigs heeft opgeleverd. 

Verwey neemt Tollens in 1897 op in het zesde deel van zijn reeks Nederlandsche Dichters.147 Na een 

korte inleiding presenteert hij een krappe keuze uit het dichtwerk van de achttiende en negentiende 

eeuw: Feith, Van Alphen en Bellamy zijn met één gedicht vertegenwoordigd en van Helmers kiest hij 

slechts enkele regels. Tollens volgt met Avondmijmering.148 Beets heeft vier gedichten, Staring twee. 

Potgieter wordt echter rijk bedeeld met ongeveer een kwart van het bundeltje maar hij is dan ook 

‘de eerste vizionnair na de groote 17e eeuwers’.149 Dan volgt één gedicht van De Génestet en de 

bundel besluit met Iris en zestien sonnetten van Perk. Potgieter en Perk maken zo samen twee vijfde 

deel van Verweys keuze uit, de andere acht samen drie vijfde.150 Het proza dat Verwey aan Tollens 

wijdt, vult nauwelijks een halve bladzijde. Hij is het ‘kleine voorbeeld’ van een dichter die zuivere 

aandoenlijkheid in klassieke vorm goot. 
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In Tollens kreeg die zuiverheid iets fatsoenlijks en het wereld-sentimenteele van zijn 

voorgangers was in hem tot het huiselijk-sentimenteele verkleind.151 

In Avondmijmering ontvlucht de dichter juist huis en gezin om in eenzaamheid over zijn verloren 

idealen te mijmeren; maar emotioneel is hij wel: 

En tot schreijens aangedaan 
Eng en week gekneed, 
Beeft er langs mijn wang een traan, 
eer ik zelf het weet. 

Verwey noemt Tollens niet in zijn tien delen Proza (1921-1923) en evenmin in de Inleiding tot de 

nieuwe Nederlandsche dichtkunst (1921). 

Op een geheel andere wijze brengt Frederik van Eeden (1860-1932) Tollens in de belangstelling. In 

1885 verschijnt Grassprietjes van Cornelis Paradijs, een bundel pastiches op vroegere negentiende-

eeuwse dichters. Hierin drijft hij niet alleen de spot met dominee-dichters als Beets (O Beets, wat zijt 

gij groot!) en Ten Kate (Zingt, zingt cantaten/voor J.J.L. ten Kate), maar ook met Hendrik Tollens, die 

met Beets, Ten Kate en Cats tot ‘Neêrlands Dichterhelden’ wordt gerekend.  

Het voorwoord is van ‘P. Saaije Azn.’, geschreven door Arnold Aletrino, en hij voorziet voor Paradijs 

een mooie plaats op de hemelse zangberg: 

Ga voort op dezen eens ingeslagen weg van huiselijke poëzie en godsvrucht, ga voort en volg 

de voetsporen van Beets en ten Kate, groote mannen, die duidelijk toonen, hoe Neêrlands 

weeke grond een teelt van dichteren voortbrengt. Doe dat en hiernamaals is u een zetel 

verzekerd tusschen Tollens, Borger en Helmers, dichters, groot door vreeze Gods en roem van 

80-jarigen krijg. 152 

Grassprietjes ademt in zijn spot de poëzie die de tijd van Tollens kenmerkt. In het openingsgedicht 

Aanhef worden vaderlandsliefde, deugdzaamheid, godsvrucht en (eigen) gezinsgedichten aangeduid: 

In Neêrlands roem, in Neêrlands oude deugden 
In Godgewijde lof, 
In zelfgevoelde smarten, eigen vreugden, 
Vind ik mijn rijkste stof.153 

De eerste afdeling, Een Tuiltje Poëzie voor het Huisgezin, telt 21 gedichten uit de huiselijke sfeer: 

verliefdheid, huwelijk, blijdschap, zorg om kinderen, aangebrande soep. Tollens wordt hier niet 

genoemd, maar is overduidelijk aanwezig in gedicht XIV, Moeder bij de wieg, dat Van Eeden zonder 

enige verwijzing vrijwel letterlijk van Tollens overneemt: het is Wiegeliedje uit de Liedjes van 

Matthias Claudius. Bij Paradijs heet de zoon van de verteller ‘Jantje’ en waar Tollens tweemaal 

schrijft Mijn jongen, maakt Van Eeden ervan Mijn Jantje.154 In het Voorbericht voor den 2en Druk 

komt ‘C.P.’ hierop terug: 

Men heeft mij verweten, dat het gedichtje ‘Moeder bij den wieg’ door mij aan een vertaling 

van Tollens zou zijn ontleend. Wel! – er is nog een ander gedicht in dezen bundel dat treffende 

overeenkomst vertoont met een schepping van den grooten Tollens. Wie mij echter daarom 
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van plagiaat beschuldigt, toont eenvoudig geen besef te hebben van de verwantschap 

tusschen dichterzielen. 155 

Gelegitimeerde roofkunst dus! In een bundel, die zogenaamd geen misverstanden laat bestaan over 

het ‘plagiaat’, is het tekenend voor Van Eeden dat hij een ‘echt’ gedicht als ‘plagiaat’ opneemt. En 

dat in een tijd dat Tollens weliswaar al 30 jaar dood is, maar waarin zijn gedichten nog wel spaarzaam 

in bloemlezing of aparte uitgave verkrijgbaar zijn.156 In 1879 is het oorspronkelijke gedicht nog 

opgenomen in Uit Tollens Dichtwerken.157  

In de tweede afdeling strooit Paradijs lauwerblaadjes om de hoofden van dichterhelden: Cats, Beets, 

Ten Kate en ten slotte Tollens: Aan Tollens. Hollands Dichtroem gehandhaafd. De ondertitel doet 

denken aan de publicatie van De Jager, waarin de ‘dichterrang gehandhaafd’ wordt. De eerste regel 

Tril cither! dichtvuur blaak! O gij, mijn lier, sta pal! 

verwijst naar het begin van Feestzang, in 1816 door Tollens geschreven bij het huwelijk van 

kroonprins Willem (II) en Anna Paulowna: 

Klink citer! toonen, vloeit, en, heilig dichtvuur, blaak!158 

Dat op zich weer klinkt als een strofe uit Aan ***: 

Klink, cither! Laat uw toonen vloeien! 
Gij dichtvuur! Blaak, (…)159 

 
Paradijs vervolgt met een vergelijking tussen ‘ons’ enerzijds en Britten en Gallen anderzijds: 

Als waar bij ons geen Tollens ooit geboren? 

Brittannië is trots op Shakespeare, of Byron, 

 Alsof Tollens ’t niet veel mooier nog dan zij kon. 

We herinneren ons Helmers, die ooit aan Tollens schreef dat in het Nederland van hun tijd betere 

dichtkunst werd geproduceerd dan in het buitenland.160 Het antwoord op de vergelijking wordt al 

bijna gegeven in het stokkende metrum door het onbeklemtoonde Alsof. Het ‘fragment’ eindigt met 

de oproep aan de Britten voor hun dichters standbeelden op te richten: 

Wij hebben Tollens óók in marmer uitgehouwen!161 

De pointe schuilt in het slot: twee regels puntjes en een voetnoot: 

Deze lofzang op Tollens beslaat 1200 verzen. Wij geven hier alleen den aanhef; het vervolg in 

eventueel volgende bundels. 
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Voor alle duidelijkheid: er is nooit een vervolg verschenen. 

In de afdeling Mengelpoëzie fungeren drie regels uit Tollens Tevredenheid bij het gedicht 

Ontevredenen van Paradijs.162 De antithese is duidelijk. Beide gedichten zetten de lezer aan tot 

tevredenheid, maar bij Paradijs heeft de verteller echter eerder smart, miskenning, lijden en klappen 

ondervonden. 

In 1885 wordt het boekje welwillend ontvangen en in 1887 is er een - iets uitgebreider - tweede druk 

noodzakelijk.163 Tot 1929 verschijnen nog drie herdrukken. Van Eeden had zelf in 1919 al spijt over 

zijn jeugdzonde betuigd en Ten Kate enigszins gerehabiliteerd, maar over Tollens schrijft hij dan 

niets.164 Bernt Luger verzorgt in 1984 de negende druk, de eerste editie met uitgebreid commentaar. 

Hij stelt dat de bundel in honderd jaar zijn werk heeft gedaan door het iconograferen van zijn 

onderwerpen en daarmee behoort tot de gevestigde orde van onze literatuur. 

Tijdgenoten van Tachtig 

In 1876 is Vaderlandsche Letteroefeningen opgeheven. De Nieuwe Gids maakt door de titel duidelijk 

dat De Gids in de ogen van de jongeren van Tachtig ‘oud’ is. In 1885 treffen we daar C. Honigh als 

redacteur, die in 1891-92 het handboek van Jonckbloet zal redigeren en in 1887 is Gerrit Kalff 

medewerker, die op zijn beurt later auteur van een volgend handboek zal worden. Over de status van 

Tollens is nauwelijks debat. C. Hasselaar (1880 I 409-461) noemt Huets artikel uit 1874 een ‘waardig 

voorbeeld van hetgeen hij onder zijn methode verstaat’ en ondanks enkele tekortkomingen ‘een 

fraai stuk’. Op de status van Tollens zelf gaat hij niet in.  

J.A.F.L. baron van Heeckeren bespreekt vertalingen van de Engelse dichter Alexander Pope [1885 III, 

181-212, 430-462]. Tollens had drie vertalingen in zijn verzameld dichtwerk opgenomen: Bede, 

Gebed voor allen en Heloize aan Abelard.165 Van Heeckeren toont zich een mild criticus, die zijn 

opmerkingen over Tollens vooral in noten verwerkt. De vertaling van Heloïses brief vindt hij 

‘aangrijpend schoon, maar in de stijl niet altijd zuiver’ en licht dit met enkele voorbeelden toe. 

Steviger uitspraken vinden we in het artikel Het Kind in de Letterkunde van Gerrit Kalff [1887 II 426-

473], destijds leraar aan een Amsterdamse school, vooral in het gedeelte dat handelt over dichters 

die hun eigen kroost bezingen. Op pagina 467 komt Tollens ter sprake: 

Indien een dichter belangstelling vraagt voor ‘Den eersten tand van zijn jongste zoontje’, 

waarom dan ook niet voor den laatsten tand van zijn grootvader? Indien hij ‘de oogen van zijn 

jongste zoontje’ bezingt, waarom ook niet de ooren van zijn jongste dochtertje? Tollens, die 

zulke gedichten schreef, was ontegenzeggelijk een dichter, die eene aanzienlijke plaats 

inneemt in de geschiedenis onzer letterkunde, een dichter bovendien, die ‘Bij het lijkje van een 

kind’ een fraai gedicht schreef. Doch in stukken, als die welke ik zoo even noemde en in andere 

op dergelijke onderwerpen, heeft hij getoond niet te weten, waar de grens ligt, welke men bij 

het behandelen van zulke stof niet kan overschrijden. Niemand verdenke mij van dogmatisme, 

als ik zeg: niet kan. Ik bedoel hiermede slechts, dat een dichter m.i. die grens niet kan 

overschrijden zonder de waarde van zijn gedicht aanmerkelijk te verminderen. Dat een deel, 
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zelfs de meerderheid der tijdgenooten van een dichter behagen zal scheppen in dergelijke 

gedichten, ze misschien wel schoon zal achten, is zeer wel mogelijk. Ik vermoed dat ook 

Tollens’ tijdgenoten de genoemde stukjes niet laag gesteld hebben. En hetzelfde geval heeft 

zich ook na Tollens herhaald. 

Dergelijke poëzie is leuk voor ooms en tantes, maar Kalff vindt: ‘ik voor mij aarzel niet het te 

ontkennen, dat zulke gedichten blijvende waarde hebben. Gewoonlijk keert reeds een volgend 

geslacht er zich van af’. 

 

Dat geldt voor hem qualitate qua blijkbaar ook voor de gezinspoëzie zoals Tollens deze schreef. Kalff 

ontkent echter positieve kanten van Tollens’ dichterschap niet: de ‘aanzienlijke plaats’ in de 

literatuurgeschiedenis, een ‘fraai gedicht’.  

Max Rooses noemt in zijn herdenkingsartikel over Jan van Beers de invloed van Tollens, ‘wiens 

werken in dien tijd in België zeer hooggeschat en veel gelezen werden’ (1888 IV, v). Van Beers 

publiceerde vanaf 1849. H.J. Polak duidt in zijn artikel over Potgieter en Huet nog op de uitspraken 

van de laatste over Tollens: alleen als ‘liedjeszanger’ kon deze hem waarderen en eigenlijk is de 

conclusie van Huet dezelfde als die van Beets enige jaren eerder (1891 II 316). 

In de uitgave van 5 december 1891 nodigt de redactie van De Nederlandsche Spectator de lezers van 

het tijdschrift uit ten hoogste tien werken uit de negentiende eeuw te noemen die ‘het meest en 

blijvendst geboeid hebben’. De keuze was niet beperkt tot literatuur en omvatte ook historische 

werken en wetenschappelijk werk ‘in letterkundig schoone vormen’. De Flanor van die dagen, P.A.M. 

Boele van Hensbroek, refereert aan het verschil tussen de dichtkunst van weleer - en impliciet dus 

van Tollens - en die van zijn tijd: 

Om gedichten te genieten, en vooral die der eenig juiste richting, waar het l’art pour l’art 

voorzit, moet men geheel ander georganiseerd zijn dan voor het genieten van een roman. 

Waar de zoogenaamde huiselijke poëzie is schuilgegaan, is de dichtkunst verheven tot eene 

hoogte, waarheen slechts enkelen kunnen opblikken.166 

Van Hensbroek geldt overigens niet als een adept van De Nieuwe Gids. Ruim 300 personen reageren 

op de oproep. Op de lijst van werken waarop meer dan vijf stemmen zijn uitgebracht, vinden we 

Tollens met De Overwintering op een gedeelde 70-76e plaats, met acht nominaties. De lezers van de 

Spectator tonen in 1892 meer waardering voor de poëzie van Hélène Swarth (27 stemmen), Da Costa 

(24), Van Eeden (23), Staring, de Schoolmeester, Piet Paaltjens (elk 15) en vooral voor De Génestet, 

met 112 stemmen voor zijn Gedichten en 10 voor de Leekedichtjens in de categorie poëzie veruit het 

meest genoemd. Met Tollens worden overigens ook Bilderdijk, Helmers, Staring, Potgieter, Van der 

Palm en Bakhuizen van den Brink maar laag geklasseerd.167  

Hoewel ik mij in deze studie bewust tot Nederland beperk, laat ik hier twee Vlamingen aan het 

woord. De Vlaamse literatuur had in de tweede helft van de negentiende eeuw een eigen 

ontwikkeling doorgemaakt die nog niet had geleid tot een opstand tegen de gevestigde literaire orde. 

Dit heeft gevolg voor de wijze waarop men dan nog Tollens leest. Ter illustratie hiervan enkele 

Vlaamse literatoren die zich in de jaren tachtig over hem uitlaten. 
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In 1880 verschijnt in het tijdschrift De Toekomst een artikel van J.L.D. Sleeckx (Domien, 1818-1901), 

dat hij vijf jaar later laat herdrukken in het tweede deel van Literatuur en Kunst waarin hij vooral de 

populariteit aan de orde stelt. Hij erkent dat Tollens groter en hoger werd geschat dan zijn werkelijke 

waarde, maar: 

Het neemt niet weg, dat hij een man van een ernstig, een groot talent was, en dat zijne 

gewrochten tot de verdienstelijkste behooren, welke in onze taal werden vervaardigd.168 

Hij zoekt de verklaring van de ‘volkliefheid’ in de tijdsomstandigheden: 

Die schriften kwamen hun van vroegere grootheid spreken, juist toen hun niets anders dan 

vroegere grootheid overschoot. 

Het waren gedichten die troost brachten en de lezers lieten vluchten in veiligheid van het gezin.169 

Sleeckx wijst ook op de populariteit in zijn eigen tijd, zonder daarvoor een specifieke verklaring te 

geven: 

Niet alleen in Holland, ook in België werden, worden nog dagelijks zijne werken bij duizenden 

verspreid, overal en door iedereen met eene graagte gelezen, verslonden, die aan het 

wonderbare grenst.170  

Sleeckx’ besluit met loftuitingen en sluit daarmee aan bij zijn thema: de populariteit van Tollens. Hij 

geeft een positief oordeel over Tollens’ dichterschap, maar gaat niet in op de eigenschappen ervan 

die het zo populair maakte. Evenmin plaatst hij Tollens door een kritische beschouwing in de 

literatuurgeschiedenis of refereert hij aan de artikelen van Beets, De Jager, Busken Huet of de 

poëzieopvatting van de Tachtigers, waarvan hij tussen 1880 en 1885 toch kennis had kunnen nemen. 

Voor Sleeckx is Tollens nog de ‘zanger van grootheid in vernedering, veilige gezinshaven in 

oorlogsgeweld, heilige vrede in  de oorlog en bovendien een kunstenaar van groot talent’.171 Hierbij 

wil ik opmerken dat Sleeckx, geboren in 1818, bij het publiceren van zijn artikel tot een oudere 

generatie behoort dan de Tachtigers en hun Vlaamse kompanen van ‘Van Nu en Straks’.  

Een tweede Vlaams stuk verschijnt van de hand van de Mechelse priester Jakob Muyldermans (1855-

1929) in het belangrijke Gentse tijdschrift Het Belfort van 1889, dat een podium wil zijn voor Vlaamse 

schrijvers. De auteur schrijft zijn portret van Tollens duidelijk vanuit een Vlaams en vanuit een 

katholiek perspectief. Hij gaat nog uit van de adellijke afkomst en ziet Tollens’ huwelijk als het 

moment waar ‘uit zijne borst die ingrijpende zangen [begonnen] te wellen, die hem de 

lievelingsdichter van gansch Nederland maken’.172  

Tollens was en is voor mij nog de dichter van ’t practische, van ’t gemoedelijke familieleven. 

Waar en frisch, ongekunsteld en vol gevoel zijn meestal die kleine schetsen die hij rond den 

heerd ophangt; hij jaagt gene geleerdheid na, neen, hij is gemakkelijk en toch niet, of zelden 

eentonig; hij vereenzelvigt zich met het eenvoudige volk, en daarom dat de Nederlandsche 

natie hem begreep, en deels met ingetogenheid, deels met geestdrift naar zijne zangen 

luisterde.173 
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Muyldermans geeft kort enkele biografische bijzonderheden, waarbij het hem spijt dat Tollens de 

heilige moederkerk verliet: ‘waarom moest hij dien schoonen naam schandvlekken?... Tollens, 

apostaat!’, waarbij het de schrijver een troost is dat Tollens niet verviel tot een dweepzuchtig 

calvinisme.174 Hij noemt het inzicht van Tollens dat hem in latere uitgaven het eerdere werk deed 

kuisen. Vooral de huiselijkheid maakte hem bekend en populair en Muyldermans laat hem dat door 

de ‘moderne’ kritiek niet ontnemen: ‘hij was en blijft, ondanks eenige nieuwmodische critiekers, de 

lieveling zijner natie’. En dat geldt wat Muyldermans betreft ook voor Vlaanderen: 

Tollens trof de teederste snare van dat volk; zijn dichtertonen stegen niet naar boven in 

ronkende bombast, noch gingen verloren in de wolken, neen, zij daalden naar beneden: rond 

den heerd neuriede hij én met den vader wiens herte zwelt van mannenmoed en hoop, én met 

de moeder, die, kind op den schoot, zwemt in zalig genot, en gulden dromen droomt voor de 

toekomst. 

Het verbaast Muyldermans niet: beide volken staan met beide benen op de grond: het Noorden dat 

zijn land aan de zee ontworstelde, het Zuiden dat zich eindelijk zelf een paradijselijk en 

jaloersmakend landbouwland had geschapen.175 

In het tweede gedeelte van zijn artikel citeert Muyldermans ruim uit de gezinspoëzie, waarbij hij Op 

den eersten tand… als positief voorbeeld aanhaalt. Moeiteloos knoopt hij het gezin aan het 

vaderland, waarbij hij toegeeft aan Tollens’ omgang met de werkelijkheid: ‘en, al was zijn stem niet 

altoos op de hoogte van de bezongen heldendaad, men verstond haar toch (…).176 Mogelijk duidt 

Muyldermans hier op het artikel van Huet, die daarin Tollens immers verweet dat hij bij de 

Overwintering historische steken had laten vallen. Zelf vindt hij het dichtstuk ‘een perel in de 

kunstkroon onze moedertaal’. In een noot schrijft hij over de geschiedkundige onbetrouwbaarheid: 

Dat neme men hem niet euvel op. Niet dezelfde is de rol des dichters en die des 

geschiedschrijvers.177 

In alles geeft het artikel van Muyldermans een positief beeld van Tollens en waar hij kritisch kan zijn, 

spreekt hij direct een vergoelijking uit. Geen gróót dichter: ‘hij laat de arends opstijgen en hij, hij 

zweeft rond de burgerwoning.’178 Maar wel verdraagzaam, al betreurt Muyldermans dat Tollens kerk 

en staat niet scheidt als hij de Spanjaarden beschrijft. Hij eindigt met een oproep aan Noord en Zuid 

hun volksdichter niet te vergeten. Muyldermans heeft blijkbaar kennis genomen van de kritische 

geluiden die Huet een decennium eerder over Tollens poneerde. Hij duidt de critici aan, maar noemt 

geen namen of verwijzingen, evenmin de spotdichten van Cornelis Paradijs. Zijn artikel is bedoeld om 

het beeld van Tollens enigszins gerelativeerd, maar toch vooral positief aan zijn lezers te 

presenteren. 

Conclusie: Tachtig en de herinneringscultuur 

In (Noord-)Nederland ontwikkelt de literatuur zich door de inhaalslag die de Tachtigers op hun vorige 

generaties proberen te winnen. Kloos, Van Eeden en Van Deyssel richten hun pijlen vooral op 

dichters die veel jonger zijn dan Tollens. Hij mag echter als een voorbeeld voor hun slachtoffers 
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gelden en Van Eeden/Paradijs incorporeert hem derhalve op humoristische wijze in zijn verzameling 

schietschijven. Inhoudelijk bespreken zij Tollens’ werk niet meer, wel krijgt hij een plaats in de 

literatuurgeschiedenis. Verwey stelt zich hierin genuanceerd op: Tollens is geen groot dichter, maar 

heeft wel zijn verdiensten. Kalff geeft in De Gids Tollens ook de verdienste van zijn eigen tijd, maar 

vindt hem inmiddels achterhaald. Dat laatste lijkt ook de uitkomst van de Spectator-enquête te zijn. 

De positieve geluiden komen uit het zuiden: Sleeckx acht de waarde van Tollens’ werk nog steeds 

groot, maar erkent dat hij werd overschat. De verklaring van Tollens’ populariteit trekt hij niet door 

naar de eigen tijd. Muyldermans vergoelijkt de wijze waarop Tollens met de geschiedenis omspringt 

en stelt hem verder positief voor. Tollens had in Vlaanderen pleitbezorgers als Prudens van Duyse, 

Jan van Beers en Jan van Rijswijck gevonden. Inmiddels is Vlaanderen vertrouwd met de religieuze 

natuurpoëzie van Guido Gezelle, wiens taal echter door de innovativiteit op een andere manier de 

lezers aansprak dan de gevestigde woord- en beeldkeuze van Tollens. Couttenier stelt dat in 

Vlaanderen ook na 1860 de huiselijke poëzie favoriet was.179 Dichteressen als Rosalie en Virginie 

Loveling verlegden echter de aandacht van de buitenwereld naar het innerlijk gevoelsleven en Pol de 

Mont zag poëzie als ‘rechtstreekse spontane uitdrukking van een momentane indruk of doorleefde 

ervaring, ontstaan uit onweerstaanbare behoefte en gegoten in een schone, welluidende vorm.’180 

Gezelle, de Lovelingen en De Mont gelden als de voorlopers van de beweging ‘Van Nu en Straks’. Piet 

Couttenier schrijft over haar voorlieden August Vermeylen en Alfred Hegenscheidt: 

Ze verklaarden in een internationaal moderniseringsproject te breken met een nationale 

culturele traditie en een aan zedelijke normen gebonden vaderlandse cultuur, maar streefden 

tegelijk naar een nieuwe vorm van ‘gemeenschapskunst’ (…) 

waarin een dichter ‘als zelfbewust individu nieuwe krachten ‘uit zijn aarde’ voelde opwellen’. 

[curs.orig.]181 

De positieve opmerkingen over Tollens door Sleeckx en Muyldermans moeten we plaatsen in een tijd 

dat bovenstaande ideeën nog niet geopperd zijn. Dat er ook tegenstemmen zijn, bewijst Dietsche 

Warande waarin N. van Reuth in zijn opstel over Da Costa in 1889 Tollens al als een artefact van de 

achttiende eeuw beschouwt: 

Van Tollens, die in het Noorden voor en omstreeks deze tijd bloeide, maakten wij geen 

melding omdat in zijn gedichten de denkbeelden der achttiende eeuw hunnen laatsten adem 

uitbliezen.182  

Horen we hier niet Busken Huet?  

In deze periode wordt Tollens herplaatst in de literatuurgeschiedenis, maar niet besproken en 

geanalyseerd. In vergelijking met Huet komen geen andere aspecten aan de orde die het beeld van 

Tollens in de herinneringscultuur zouden hebben doen wijzigen. Door zijn spot benadrukt Van Eeden 

dat de volksdichter van een oudere generatie is en als kunstenaar niet meer serieus hoeft te worden 

genomen. De Vlaamse literatuur is in een andere ontwikkelingsfase dan die der noorderburen, maar 

ook daar klinkt kritisch geluid. Discussie wordt er echter niet meer gevoerd. 
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2.3.6 Het debat verstomd, 1894-1980 

Inleiding 

Op 26 september 1900 laat Hugo Suringar zijn fonds veilen.183 Opmerkelijke loten zijn de 4632 

onverkochte exemplaren van de dertiende druk van De Overwintering, de 7330 losse uitgaven van De 

Verovering van Damiate, beide zonder jaartal uitgegeven en de 63 Minnedichtjes uit 1809(!). Er zijn 

verschillende kopers en uiteindelijk is het de Rotterdamse boekhandelaar D. Bolle die de rechten in 

bezit krijgt. Hij biedt de werken van Tollens tegen weggeefprijzen aan of doet ze soms letterlijk 

cadeau.184 Wel laat hij omstreeks 1912/1915 nog twee keer De Overwintering herdrukken, maar de 

indruk bestaat dat de belangstelling voor het werk van Tollens een halve eeuw na zijn dood minimaal 

is. En dat is begrijpelijk: de maatschappij is onherkenbaar veranderd, armen en behoeftigen wachten 

niet meer op een aalmoes van de geloofsgeïnspireerde rijken, maar strijden in het socialisme voor 

een betere samenleving; de geromantiseerde vaderlandse verhalen zijn achterhaald door 

wetenschappelijke publicaties die een realistische presentatie van zaken prefereren, de knusheid van 

de huiselijke poëzie wordt nu gezien als een uitvloeisel én stimulans voor een jansalieachtig tijdperk 

en ook de literaire perceptie is fundamenteel gewijzigd. Na ‘Tachtig’ gelden andere normen voor 

kunst en poëzie: voor een ‘volksdichter’ is geen plaats meer in de literatuur. Tollens is een dichter uit 

het verleden geworden die in het gunstigste geval nog op zijn historische betekenis wordt 

beoordeeld. Door Busken Huet en Frederik van Eeden is hij als achterhaald relict vastgespijkerd in de 

schappen van de Speichergedächtnis – en daar moet hij maar blijven. Of, zoals Hendrik Marsman het 

in 1928 uitdrukt: hij ligt samen met Cats op het kerkhof der (literatuur-)historie.185  

Maar Tollens wordt niet vergeten: zijn biografie wordt aangevuld door Haverkorn van Rijsewijk 

(1888), Byvanck (1898), Betz (1900) en Valckenier(1923) - zie hiervoor hoofdstuk 3.3 - en het 

Volkslied besproken door Knippenberg (1932). Bosch (1941) behandelt aspecten van de verhouding 

tussen Bilderdijk en Tollens. Het is de tijd van de handboeken van Kalff, Prinsen en Te Winkel, van de 

eerste grote encyclopedieën en biografische woordenboeken. Wat deze media over Tollens melden, 

bespreek ik in de respectieve hoofdstukken in deze studie. In dit hoofdstuk gaat het immers om de 

literaire discussie en deze zou gevoerd kunnen worden in de talrijke tijdschriften die in de eerste 

helft van der twintigste eeuw worden uitgebracht. Ze betreffen echter niet rechtstreeks de reputatie 

van Tollens. 

Publicaties uit de eerste helft van de twintigste eeuw 

Rond de eeuwwisseling lijkt Tollens dus geen krediet meer te hebben: Kloos en de zijnen hebben hun 

voorgangers tot dichters zonder poëtische waarde bestempeld en Van Eeden heeft dit in 

Grassprietjes wat Tollens betreft nog eens extra onderstreept. Gedurende vele decennia zal gerichte 

aandacht voor de voormalige volksdichter dan ook minimaal zijn, al verschijnen er wel enkele 

artikelen waarin de schrijvers naar hem verwijzen. 

Een eerste voorbeeld is het werk van C.G.N. de Vooys (1873-1955, na 1915 hoogleraar Nederlandse 

Letterkunde in Utrecht). Hij schrijft in 1913 en 1917 in De Beweging twee opstellen waarin Tollens 
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zijdelings ter sprake komt. Het eerste betreft de kritische jongerentijdschriften die aan De Gids 

voorafgaanen het tweede handelt over Tollens’ querulerende opposant Adriaan van der Hoop jr. 

Beide stukken neemt hij later op in zijn verzamelde opstellen.186 De Vooys geeft meer een analyse 

van de kritische bijdragen zelf dan van hun visie op de volksdichter. Hij erkent dat Van der Hoop met 

zijn Mercurius-artikel over Tollens geschiedenis heeft geschreven.187  

Vijftien jaar later probeert Anton van Duinkerken (= W.J.A.M. Asselbergs, 1903-1968, vanaf 1952 

hoogleraar Nederlandse letterkunde in Nijmegen) in Roeping de afstand tussen Tollens’ verleden en 

het heden te overbruggen en hij sluit daarmee aan bij De Vooys’ instelling dat een historisch werk op 

zijn merites in de tijd van het ontstaan bestudeerd moet worden. In het eerste deel van zijn opstel 

trekt hij een lijn van sociale betrokkenheid vanaf Tollens (‘philanthropisch-christelijk’), via Potgieter 

(‘liberaal’) naar C.S. Adama van Scheltema (‘socialistisch’) en benadrukt het verouderde concept van 

waaruit Tollens denkt: de volksdichter is niet opstandig, maar toont alleen christelijke vermaanzucht 

vanuit een ‘verburgerlijkte godsdienstigheid, die God alleen nog beschouwt als de noodzakelijke, 

maar achteropkomende Helper in den nood.’188 Tollens conformeert zich daarbij aan zijn publiek en 

daarmee doet hij de poëzie tekort: 

Ieder gedicht van hem is leelijk door de emphase van zijn opdringerige duidelijkheid. Het 

beetje talent dat hij had, is verloren gegaan, niet door zijn eigen populariteit, maar door de 

algemene populariteit der poëzie. 

Van Duinkerken noemt dergelijke concessies aan de lezers een ‘leerrijke vergissing’, die ook 

toepasbaar kan zijn op zijn eigen tijd:  

Anders zal de dichtkunst onder de dichters bezwijken en ‘de tolk der muzen’ opnieuw 

verworden tot de rijmende praatpias van het oorziek gemeen.189 

Op deze wijze kan de tijdgenoot van Van Duinkerken nog iets van Tollens leren, maar erg positief 

komt de volksdichter er bij hem hier niet vanaf. 

Een aantal jaren later neemt Van Duinkerken hem in bescherming tegen ongebreidelde smaad: 

Hij is niet zo uitsluitend de woordvoerder van burgerlijke zelfgenoegzaamheid, -deernis, -

verontwaardiging geweest als Conrad Busken Huet van hem maakte. Nu ieder schoolkind hem 

leert smaden zonder hem te lezen, mag voor het minst worden herhaald, dat hij nooit 

aanspraak maakte op de roem, die hij genoot.190 

Een andere loffelijke trek bij Tollens is voor Van Duinkerken diens ‘maatschappelijk meegevoel’, dat 

hij ondanks zijn ‘huisbakkenheid en gemoedsvaagte’ in sterkere mate bezat dan zijn kunstgenoten.191 

Ongedateerd is een nagelaten studie van Frans Coenen jr. (1866-1936) over het begin van de 

negentiende eeuw, die in 1942 in Groot Nederland wordt gepubliceerd. Hij voert Tollens op als de 

held én het slachtoffer van zijn tijdgenoten, die hij karakteriseert als ‘tam en vreesachtig en laag bij 
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den grondsch’ en die zich verheven voelden doordat de dichter hun ‘een schijn van wijsheid en 

deugdzaamheid verleende in een taal die (…) zoo maar voortkletste, nèt als iedereen.’192 Tollens 

conformeert zich zowel met zijn huiselijke als zijn vaderlandslievende dichtkunst aan de collectieve 

overspannen verwachting, zonder deze te delen. Zijn zelfinzicht strekt hem tot eer, maar als Tollens 

enig eigen gevoel toont, reikt dat niet hoger dan ‘huisbakken burgerlijkheid, dat met scheppende 

gevoelskracht hoegenaamd niets te maken had’. Zo wordt hij ‘de Jacob Cats van de 19e eeuw’, 

’dezelfde middelmatigheid, dezelfde breede en vette zelfgenoegzaamheid…in magerder vorm…’193 In 

het vervolg van het opstel gaat Coenen voornamelijk in op Bilderdijk en de entree van de romantiek 

rond 1830. Tollens lijkt daardoor bij Coenen een geïsoleerd verschijnsel, zonder navolging of invloed 

op de toekomst.  

Eveneens in de oorlog verschijnt de eerste druk van Een eeuw Nederlandse letteren van Garmt 

Stuiveling (1907-1985, vanaf 1956 tot 1972 hoogleraar Nederlandse Letterkunde in Amsterdam), dat 

tot 1982 vier maal wordt herdrukt. Stuiveling zet de lijn van zijn leermeester De Vooys voort en 

noemt zowel Tollens’ populariteit tijdens zijn leven, als de kritiek die op zijn werk kan worden 

uitgeoefend: ‘gemakkelijke rijmtrant en naieve heldenverering’ bij de historische gedichten, 

’verstarring van deugd en snoodheid’ bij de moralistische.194 Voor een weldadigheidsgedicht als 

Bedelbrief heeft hij geen goed woord over, al waardeert hij elders in zijn boek wel de volksliefde van 

de dichter.195 

Een kennelijke afkeer van de problematiek, een door niets te schokken tevredenheid met het 

bestaande, een sentimenteel medelijden en een zelfvoldane, voor lateren haast huichelachtige 

goedgeefsheid vormen de grondtrekken van dit lied, dat door z’n succes een cultuurhistorisch 

belang verkreeg, waarbij het poëtische ver ten achter blijft.196 

Elders noemt hij Tollens’ gedichten ‘rijmelarijen’.197 

Publicaties tussen 1950 en 1980 

Van Duinkerken en Stuiveling schrijven ook na de oorlog over Tollens, de eerste bestudeert onder 

zijn eigen naam de vorm van De Overwintering (zie hoofdstuk 2.6).198 In een artikel uit 1976 stelt 

Stuiveling eerst vast dat Tollens als dichter vergeten is en noemt dan zijn ‘dubbel-leven’: een 

geslaagd zakenman, een falend dichter. 

Het geval Tollens is een literair-kritisch en literair-sociologisch probleem van de eerste orde. 

Geroemd en gevierd door zijn tijdgenoten, verguisd en vergeten door het nageslacht, 

belichaamt hij een zó intrigerende tegenstelling dat men er niet mee kan volstaan die enkel te 

constateren.199 

Stuiveling bespreekt de positie van Tollens, die ingeklemd zit tussen het classicisme van de verleden tijd en de 

opkomst van de romantiek. De dichter voelt die beklemming zelf, maar kan niet hoger reiken dan wat zijn  

                                                           
192

 Coenen (1942), 282 
193

 Coenen (1942), 285 
194

 Stuiveling (1958), 11 
195

 Stuiveling (1958), 49 
196

 Stuiveling (1958), 69 
197

 Garmt Stuiveling, Bij het verschijnen van Herman Gorters ‘School der poëzie’, in: Criterium 6 (1948), 588-592 
198

 Asselbergs (1968) 
199

 Stuiveling (1976), 166 



Literaire herinneringsdragers 
2.3 De literatuurhistorische discussie 

 

114 
 

publiek van hem vraagt. En dat is geen fantasievolle romantiek, maar de deugden van de burgerlijke 

samenleving van die tijd: degelijkheid, ordelijkheid, huiselijkheid, stichtelijkheid en vormelijkheid. Deze 

eigenschappen prefereert men ook in de favoriete poëzie – en Tollens levert deze. 

Hij heeft zijn eenmaal gevestigde literaire normen nooit herzien, hij bleef de gepaard rijmende 

alexandrijn hanteren zoals hij het de grote zeventiende-eeuwers had zien doen; en al dreef hij mee in de 

latere stromingen van de hollandse literatuur, nooit geloofde hij in vruchtbaarder kusten dan waar hij 

jong was geland. 
  

1  

De wijze waarop hij met de historische stof omspringt ‘betekent een emotionele verarming en een 

intellectuele veralgemening die weliswaar geen volwaardig klassicisme meer mogelijk maken, maar 

die volstrekt in strijd zijn met het individuele sentiment én van de dichter én van zijn personages, dat 

een kenmerk is van de werkelijk romantische poëzie.’200 

Tollens in verzen en verf: Stuiveling zet Tollens als een koopman neer die op bestelling levert. En 

impliciet luidt zijn conclusie: als het koopvolk geen behoefte meer heeft, is de winkel overbodig 

geworden. 

Andere onderzoekers gaan op deelaspecten van het leven en werk van Tollens in: Gerben Colmjon 

buigt zich over de exacte naam van Tollens, G.W. Huygens schrijft zijn eerste bijdragen die 

uiteindelijk in een biografie zouden uitmonden en L.C. Michiels constateert archaïsmen in Op de 

eersten tand… . Een veranderend waardeoordeel vinden we hier niet. De volkskundige Tjaard W.R. 

de Haan (1919-1983) schrijft in Volk en dichterschap uit 1950, herdrukt in 1982, over dichters die 

invloed hadden op het volk en daartoe rekent hij Tollens. Vanuit dat volksdichterschap doet hij een 

poging tot enig eerherstel, al is hij zich ervan bewust dat diens reputatie nog steeds negatief wordt 

afgeschilderd: 

de duffe saaiheid van menige literatuurgeschiedenis wordt kwalijk opgemonterd met steeds 

dezelfde grappigheden over de dichter van Jan van Schaffelaar en Herman de Ruiter. Altijd 

moet het niet onvermakelijke Op den eersten tand… het ontgelden (…). 

De Haan vindt echter positieve kanten aan Tollens’ werk: zijn jeugdpoëzie, de geschiedverhalen die 

volksbezit geworden zijn en vooral het collectieve bezit van ‘de volksmond’: ‘het zwierig-plezierige De 

Liefde op het ijs, het levendige Oene van Sneek, het sinistere Nanna, de luidruchtige Geschiedenis van 

David en Goliath’.201 Blijkbaar acht hij deze werken in 1950 nog voldoende bij het grote publiek 

bekend en datzelfde geldt voor enkele spreekwoordelijke regels uit De Overwintering, die hij meer 

kans geeft dan Maria (Lecina) en Dieuwertje (Diekema).202 

Conclusie: acht decennia en de herinneringscultuur 

Eigenlijk is er gedurende de beschreven periode 1894-1980 in de letterkundige artikelen en 

monografieën geen discussie over het dichterschap van Tollens gevoerd. De herinneringscultuur die 

in de periode tot en met Tachtig is gevestigd, wordt door de literatuurgeschiedenis niet gewijzigd. De 

Vooys zet de toon, die hij hoort klinken uit de meeste handboeken: Tollens is een artefact uit het 
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literaire verleden en is het hoogstens alleen vanwege deze historische positie nog waard gelezen, 

althans bestudeerd te worden. Veel ‘studie’ levert dit overigens niet op, alleen op deelonderwerpen. 

Deze situatie blijft nog enige tijd bestaan: Margaretha H. Schenkeveld (geb. 1928, hoogleraar 

Nederlandse letterkunde in Amsterdam, VU) kijkt in 1986 terug op de oogst van het afgelopen 

decennium en constateert dat er tussen 1976 en 1986 nauwelijks aandacht is geweest voor de 

negentiende-eeuwse poëzie.203 Dit geldt ook voor die van Tollens. De grote reeksen met historische 

tekstuitgaven (Nederlandse Klassieken van uitgeverij Nijhoff, Klassiek Letterkundig Pantheon van 

Thieme) zijn beide gestopt.204 Marita Mathijsen betreurt het dat Willem van den Berg, op dat 

moment (1992) de enige hoogleraar Negentiende-eeuwse Nederlandse letterkunde (in Amsterdam), 

tevens voorzitter van de ‘Werkgroep 19e eeuw’ in alle oprechtheid verklaart, dat hij van geen enkele 

negentiende-eeuwse auteur kan genieten.205 

Tollens in een idioticon 

Boudewijn Büch sluit deze periode af met zijn hoofdstuk over Tollens in Literair omreizen uit 1983. 

De subtitel ‘een idioticon’ geeft al aan dat we zijn waardering niet erg serieus moeten nemen: 

 Ik houd best wel een beetje van Tollens. Ik ga wel eens naar met de Duitse vertaling van F.M. 

 Duttenhofer [van De Overwintering] en lach mij dan enige ongelukken. Daarom dient de 

 nagedachtenis van Tollens (…) in hoge ere te worden gehouden.206 

Dat de volksdichter ooit 10.000 exemplaren van een bundel verkocht, verrast hem: ‘Zo’n oplage 

heeft zelfs een uitgesproken talent als Bert Schierbeek nooit gehaald’. Grappig bedoeld of niet, elders 

beticht Büch Tollens van ‘vuige geloofsijver’ en ziet hij Op den eersten tand… als voorbeeld van 

‘hysterische poëzie’. Uiteindelijk noemt hij de volksdichter een ‘negentiende-eeuws wantalent’.207  

 

2.3.7 Tollens opnieuw gewaardeerd, 1980-heden 

Tegen het eind van de twintigste eeuw groeit de belangstelling en waardering voor de Nederlandse 

literatuur van de negentiende eeuw. Rick Honings en Olf Praamstra vatten deze ontwikkelingen 

samen in hun inleiding tot Ellendige levens: 

Een keerpunt in de herwaardering van deze zo verguisde letteren is het jaar 1976. Twee jonge 

academici uit Amsterdam en Leiden. Marita Mathijsen en Peter van Zonneveld, vonden elkaar 

in hun liefde voor de negentiende eeuw en speelden met het idee een tijdschrift op te richten, 

gewijd aan de studie van het zo lang verwaarloosde tijdperk.208 

Op advies van Margaretha Schenkeveld betrekken zij ook Nop Maas bij de plannen. Het leidt tot de 

‘Werkgroep Negentiende Eeuw’ en het tijdschrift De Negentiende Eeuw, die zich beide richten op 
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brede aspecten van de cultuur van dat tijdperk, waaronder de letterkunde. Mathijsen, gepromoveerd 

op De brieven van De Schoolmeester (1984) en in 2000 de opvolger van Van den Berg op de leerstoel 

in Amsterdam, enthousiasmeert met een reeks publicaties de neerlandistiek met hernieuwde 

aandacht voor de ‘gemaskerde eeuw’. Er verschijnen nieuwe tekstedities, deelstudies, biografieën. 

Mathijsen, dan nog universitair hoofddocent Moderne Nederlandse Letterkunde in Amsterdam, 

ontvangt in oktober 1998 de ‘Prijs der Geesteswetenschappen’ van het Prins-Bernhardfonds en 

spreekt daarbij een boodschap uit: ‘De 19de-eeuwse en de hele historische letterkunde is de moeite 

waard om gelezen te worden door veel mensen’. Tot haar wensenlijstje behoort dan onder andere 

‘een uitgave van de poëzie van Tollens’, immers, zoals de slotzin van haar oratie als hoogleraar luidt:  

Een niet geïnterpreteerde tekst uit het verleden is als een onuitgepakt cadeau. Men weer niet 

wat erin zit. Het wordt hoog tijd om die literaire cadeaus uit het verleden uit te pakken.209  

Zover is het wat Tollens betreft (nog) niet gekomen, de laatste becommentarieerde uitgave is 

Huygens’ derde druk van De Overwintering uit 1981. Mathijsen constateert in een interview uit 2000 

de onbekendheid met de negentiende-eeuwse letterkunde: 

Zelfs haar studenten hebben nooit Van Lennep, Tollens, Bilderdijk, Gerrit van de Linde (‘De 

Schoolmeester’), J.P. Heije, Kneppelhout, J.J. Cremer of Truitje Bosboom-Toussaint gelezen, 

laat staan dat de rest van Nederland haar favoriete auteurs nog kent. 210 

Ondanks haar inspanningen met hertalingen, uitgaven en de ‘Stichting De Negentiende Eeuw’ is zij in 

het gesprek niet optimistisch over een eventuele ommekeer: ‘Maar dat velen ooit een avond Tollens 

lezen zoals zij wel voor haar genoegen doet, acht ze toch hoogst onwaarschijnlijk’.  

Tollens is in 2000 slecht bereikbaar: de laatste editie van De Overwintering is een 

gelegenheidsuitgave in beperkte oplage, er is geen bundel in de (eerstehands) handel te koop; wel 

komt zijn werk voor in bloemlezingen, bijvoorbeeld in de omvangrijke bundel van Gerrit Komrij. Met 

zijn bloemlezing van negentiende-eeuwse gedichten, waarvan de eerste druk in 1979 uitkomt en die 

vele malen wordt herdrukt, draagt hij de dichterlijke leesstof aan voor de nieuwe kijk op deze 

eeuw.211 

Op 24 september 2000 spreekt Mathijsen bij de uitreiking van de Tollensprijs in Rijswijk wel een 

Laudatio Tollens uit, die later in druk verschijnt, onder andere in Nederlandse literatuur in de 

romantiek.212 Zij beschrijft Tollens’ unieke positie als topdichter van zijn tijd en noemt het onttakelde 

graf beschouwt als symbool: ‘het beeld is weliswaar gevallen, maar de basis staat er nog’. 

Metaforisch wellicht voor de herinneringscultuur: het werk is weliswaar uit de gratie, maar de 

gedichten zijn er nog. 

In de slotalinea schrijft ze een zin die nog tot enige ophef zou leiden: ‘behalve mezelf ken ik niemand 

die beweert dat hij voor zijn plezier in Tollens leest.’213 In Nederlandse literatuur in de romantiek doet 

zij een andere uitspraak, die later stof zal doen opwaaien: ‘maar [ik] weet tegelijkertijd dat [Victor] 
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Hugo geen beter dichter dan Tollens was’.214 Dat levert haar mondeling commentaar van Kees Fens 

en een schriftelijke reactie van Rudy Kousbroek op, de ‘Tollenstwist’. Aan Fens belooft ze een 

representatieve bloemlezing samen te stellen ‘waaruit zou blijken dat hij [Tollens] niet ten onrechte 

de meest gelezen dichter van de negentiende eeuw was’.215 Kousbroek kent zijn Tollens, is met zijn 

gedichten opgegroeid en vindt Mathijsens vergelijking ‘niet vol te houden’, omdat Tollens volgens 

hem qua klank, taalgebruik en ironie bij Hugo verre ten achter blijft. Hij koppelt Mathijsens mening 

aan de geringschatting die Tollens voor het Frans had en getuigt zelf van weinig waardering voor de 

Nederlandse volksdichter: 

de inhoud ongeheimzinnig, zonder gewaagde vergelijkingen zonder mysterie. Vroeg oud, 

zedig, zonder spot of ironie. Wat er vaak nog een zekere stupiditeit aan geeft, is het rijm, 

geholpen door de vele verkleinwoorden. Maar het zwakste punt is in mijn ogen de vroomheid 

– het is, zoals in zoveel, de ellende het geloof dat alles banaal maakt. Daar heeft Mathijsen 

blijkbaar geen last van.216 

De vernieuwde aandacht voor Tollens’ tijd leidt echter wel tot nieuwe aandacht voor de dichter zelf, 

maar dan ingebed in het onderzoek naar een groter thema, zoals de huiselijke poëzie (Krol) en de 

vaderlandsliefde (Jensen). 

Huiselijke poëzie 

Voor Ellen Krol, docent Nederlandse letterkunde aan de universiteiten van Praag en Rotterdam, 

vormt Tollens een brede basis voor haar proefschrift over de huiselijke literatuur in de eerste 

decennia van de negentiende eeuw: hij is de dichter die verreweg het meest in haar boek De smaak 

van de natie (1998) wordt genoemd. In discussie met haar voorgangers over de waarde van Tollens’ 

dichtwerk – of het gebrek daaraan – gaat zij niet, haar boek handelt immers over ‘opvattingen over 

huiselijkheid’, aldus de ondertitel. In dezen maakt zij door een ruime studie van contemporaine 

meningen over de huiselijke gedichten van Tollens duidelijk wat zijn plaats in het genre is, en 

daarmee in de (Noord-)Nederlandse literatuur van 1800-1840. Daartoe beroept zij zich onder andere 

op de besprekingen van zijn werk die in de verschillende tijdschriften worden afgedrukt. In feite 

schrijft zij letterlijk via recensies de geschiedenis van de literatuur: het verlangen rond 1800 om na de 

classicistische vormelijkheid wáárheid te lezen, ‘echt dichterlijk gevoel’, met herkenbare emoties en 

in een herkenbare ruimte. 

De criteria zijn niet onmiddellijk duidelijk: Krol laat dat onder andere zien aan de hand van de 

recensies van Tollens’ bundels en losse publicaties uit de jaren 1805-1822.217 Dat laatste jaar is een 

hoogtepunt in de huiselijke poëzie: het jaar van de massaproductie van Gedichten en van de 

toespraak door de Rotterdamse advocaat Abraham Siewertsz van Reesema (1786-1848), die dichters 

als Tollens tot ‘de geest der natie’ uitroept.218 Van Kampen bevestigt deze status van de huiselijke 
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poëzie in zijn Beknopte Geschiedenis, die Tollens laat schitteren en bemind doet zijn.219 Rond 1830 is 

de verheerlijking van de huiselijke dichtkunst over de top heen: jongere letterkundigen vormen zich 

een negatief beeld van het genre, rekenen in hun tijdschriften af met de talloze huiselijke navolgers 

van Tollens, een tendens die overigens al rond 1822 inzet.220 Uiteindelijk ontkomt de meester zelf 

niet aan kritiek op zijn werk (zie hoofdstuk 2.1).221 Krol wijst erop dat De Gids en de Tachtigers dit 

beeld hebben overgenomen en haar boek is dan ook een poging het genre – en daarmee Tollens – op 

zijn merites te beoordelen. De laatste besproken bundel in Krols tijdvak is Liedjes van Matthias 

Claudius uit 1832: 

Bij de uitgave van Liedjes van Matthias Claudius door Tollens lijken de meeste critici zich pas 

goed te realiseren, hoe gedateerd de eenvoudige liedjes aandoen in vergelijking met de poëzie 

van de jongere generatie. 

en: 

De ontstane ‘kunsteloze’ vorm van Tollens wordt nu in elk geval als verouderd ervaren, zoals 

ook het opzienbarend effect ervan op het publiek zijn uitwerking inmiddels gehad lijkt te 

hebben.222 

Daarmee markeert Krol het einde van de bloeitijd der huiselijke poëzie en dus die van het genre 

waaraan Tollens vooral in de periode 1805-1830 mede zijn grote populariteit dankte. In haar 

slotbeschouwing bespreekt zij nog eens de plaats die Tollens en zijn school in de huiselijke poëzie 

innemen.223 

Krol mengt zich niet in de oude discussie over de waarde van Tollens’ werk en vraagt zich evenmin af 

of zijn dichtwerk de tijd heeft getrotseerd: zij geeft hem de centrale plaats in de huiselijke poëzie 

tussen 1800 en 1840 en markeert deze door het kritisch commentaar van recensenten en enkele 

andere geleerden (Van Kampen). Tollens’ overig werk, zoals de historische romances, de 

natuurgedichten en de citadelpoëzie laat zij buiten beschouwing. Niettemin maakt zij duidelijk dat 

Tollens de leidende huiselijke dichter is en als zodanig ook door kritische beschouwers wordt erkend. 

Dat de toon van de literaire kritiek, met name die van de jongerentijdschriften, uiteindelijk in zijn 

nadeel verandert, doet daaraan niets af. 

Overigens is het Nawoord dat Krol toevoegt aan de bloemlezing Huiselijke poëzie (1999) als een 

samenvatting van haar boek te beschouwen. Ook hier neemt Tollens een grote plaats in: 18 van de 

57 huiselijke gedichten zijn van zijn hand (zie deelhoofdstuk 2.4.3).224 In een recent tijdschriftartikel 

kiest zij dergelijk werk van Tollens als voorbeeld van ‘zonder meer de meest gesmade poëzie die er 

ooit geschreven is’. Zij verwijst echter naar de positieve ontvangst in die tijd, de periode van en kort 

na de Franse inlijving:  
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Het herstel van de oude orde schrijft men letterlijk voor een niet gering deel op het conto van 

Tollens’ huiselijke taferelen die het vermogen zouden hebben het moreel van de uitgewoonde 

staat weer op te vijzelen. 225 

In hetzelfde tijdschrift nuanceert Lotte Jensen het idee dat huiselijke poëzie iets typisch negentiende-

eeuws Nederlands is: Tollens mag dan de ‘kampioen der huiselijkheidsdichters’ zijn, het is een 

verschijnsel van ‘alle tijden én nationaliteiten’.226 

Vaderlandsliefde 

Krol brengt in het geciteerde artikel de huiselijkheid en de vaderlandsliefde bij elkaar door Het 

vredefeest van 1814, in mijn huis gevierd aan te halen.227 Hier knielt het gezin Tollens onder leiding 

van vader neer en dankt God voor de verlossing uit ‘’t Fransche plondernest’. Aan het eind vieren de 

volken feest en ziet Aller Vader verheugd zijn verzoend gezin. Een dergelijke gezinsmetaforiek zien 

we ook in het laatste couplet van het Volkslied:  

Bewaar den vorst, bewaar zijn huis 
En ons, zijn huisgezin. 

Zo doemt een piramidaal beeld op dat Tollens’ wereldbeeld in simpele verbanden weergeeft: Vader 

God met de mensheid, vader Willem met zijn volk en de huisvader met zijn kinderen.228 Op deze 

wijze kunnen religieuze elementen uit zijn dichtwerk – Tollens was geen dichter van religieuze poëzie 

-, zijn huiselijke poëzie en zijn patriottistische verzen als loten aan dezelfde stam worden gezien.  

Een tweede kant van Tollens’ succes als dichter is immers zijn belangstelling voor het vaderland. 

P.B.M. Blaas (Piet, geb. 1939, hoogleraar theorie der maatschappijgeschiedenis in Rotterdam) wijdt 

in zijn boek De burgerlijke eeuw (2000) een hoofdstuk aan Tollens en de vaderlandse herinnering. 

Blaas wijst op een veranderingsproces na de Franse tijd: ‘In dat proces (…) ruilde men definitief en 

voorgoed zijn status van grote mogendheid in voor die van een kleine tweederangs natie’. En aan 

deze natie, vol ‘gekwetst nationalisme’, geeft Tollens zijn gevoel van eigenwaarde terug door twee 

uitersten: door de ‘pathetische heldencultus’ en de ‘sentimentele huiselijkheidscultus’. Dat verklaart 

zijn populariteit en dat verklaart ook de teloorgang ervan, doordat na 1860 de belangstelling voor 

beide cultussen verflauwt.229 

Wat het eerste betreft, ziet Blaas Tollens niet als een oorspronkelijk dichter, nationaal noch 

internationaal: ‘Alleen de veronderstelling reeds van een dergelijke originaliteit brengt ons op het 

verkeerde pad van een anachronistische literatuurbeschouwing’ en met verwijzing naar Joost Kloek 

schrijft Blaas dat veel wat destijds kenmerkend voor de nationale identiteit werd beschouwd, niet 

uniek is. Daarmee ontdoet hij Tollens dus van een toegemeten status, alvorens hem als 

vaderlandslievend dichter te beschouwen. Hij gaat nader in op de helden die de dichter vereert ten 

koste van de historische juistheid en signaleert ook een diep besef van de kloof die tussen verleden 

en heden bestaat, dieper dan bij Helmers en Loots. Hij licht dit toe aan de hand van het gedicht 

Aanblik op de Noordzee, een ‘duinzang’ waarin de zee wordt aangesproken: het schuim van de 

                                                           
225

 Krol (2012), 137; verwijzing naar de recensie van de tweede druk van Gedichten I in Boekzaal der geheele 
wereld 1814, I, 19 
226

 Jensen (2012), 131, 136 
227

 Tollens (1855-1857) deel III, Gedichten III, 169 
228

 Zie ook Mathijsen (2000), 24, waar zij Tollens aanhaalt. 
229

 Blaas (2000), 49-50 



Literaire herinneringsdragers 
2.3 De literatuurhistorische discussie 

 

120 
 

golven en het opstuivend zand ziet hij als symbolen voor een voorgoed verloren verleden, een ‘zoete 

droom’.230 Tollens schreef het vers in 1810, in het jaar dat de nationale zelfstandigheid door de 

inlijving bij Frankrijk voorgoed verloren leek.231  

Lotte Jensen legt in De verheerlijking van het verleden (2008) met verwijzing naar eerder onderzoek 

door Joep Leerssen en Niek van Sas de rol uit die de literatuur heeft gespeeld bij de vorming van de 

nieuwe Nederlandse natie. Dat het ‘gevoel’ hierbij een rol speelt, illustreert zij met de emotionele 

lading van De Overwintering: ‘Het publiek moest (…) zich laten meeslepen door een gevoel van 

vertrouwen in het eigen kunnen’.232 Ook in de vaderlandse romance brengt Tollens, evenals Loots, 

een diepere betekenis aan, doordat hij zijn historische sfeervertellingen ook schrijft als verzetspoëzie 

tegen de Franse overheersing. De ‘uitzonderlijke moed en dapperheid’ van de middel- en 

zeventiende-eeuwse helden moet een bron van inspiratie zijn voor de verdrukte tijdgenoot. 

Mathijsen noemt dit in Historiezucht ‘dubbeltijdigheid’ met een voorbeeld uit Hendrik van Brederode 

van Tollens, waarin de tijdgenoten in de barbaarse tiran Filips II Napoleon zullen herkennen en zij 

verwijst hierbij naar Jensen.233 Van Sas wees al op de dubbele boodschap van Tollens’ De Hoeksen en 

de Kabeljaauwschen en ook Herman de Ruiter in het kader van verzoeningspolitiek. Lotte Jensen ziet 

hetzelfde verschijnsel bij Helmers, die in zekere opzichten voor Tollens een voorbeeld was.234 

Dubbeltijdigheid stelt eisen aan de lezer: deze moet de dubbele bodem van de teksten doorzien en 

zich bewust zijn van de context waarbinnen ze zijn geschreven. Daardoor krijgen ze hun eigenlijke 

betekenis.235 Tollens blijkt hierdoor naast vaderlander ook een verzetspoëet, iets wat Stuiveling 

overigens in 1976 al heeft opgemerkt.236 Jensen tekent aan dat Tollens op dat verleden wel een 

genuanceerde kijk heeft: Spanjaarden zijn niet altijd wreed en onbetrouwbaar en Nederlanders niet 

altijd vol menslievendheid.237 Zoals de huiselijke poëzie rond 1830 over haar hoogtepunt is, verflauwt 

volgens Jensen de belangstelling voor het verleden rond 1850, althans in de literatuur. Als 

verklaringen hiervan noemt zij de lange periode van vrede en de kritischer houding ten opzichte van 

de historische juistheid in teksten. 

Hierboven is al genoemd dat Komrij Tollens opneemt in zijn gezaghebbende en ruime bloemlezing; 

hij besteedt ook in twee krantenartikelen aandacht aan elk een gedicht van de volksdichter: in 1996 

Het rad van avontuur uit Gedichten I. Bij het eerste gedicht valt Komrij het fatalisme op, eigenlijk 

wezensvreemd aan het werk van Tollens, die immers vertrouwt op ‘God, deugd en vaderland’. Komrij 

ziet Tollens in het middelpunt van het rad zitten, in het oog van een orkaan, een metafoor voor zijn 

verloren paradijs, zoals hij dit later in Avondmijmering zou beschrijven. Het is echter een vroeg 

gedicht: als de bundel in 1808 uitkomt, is hij nog geen 28 jaar oud. Twee jaar later brengt Komrij Op 

den eersten tand van mijn jongstgeboren zoontje uit Gedichten III ter sprake als voorbeeld van een 

‘slecht gedicht’: het werkt op de lachspieren, wat de dichter niet zo had bedoeld en de 

onverstoorbaarheid waarmee het gedicht voortgaat, verhoogt voor Komrij dit effect. Stelt hij bij het 

eerste gedicht nog fundamentele vragen naar wat Tollens bezielt, bij het tweede versterkt hij alleen 
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maar de karikatuur die in de loop van de tijd van dit gedicht is gemaakt.238 Dat maakt zijn opstelling 

wat dubbel: enerzijds bevordert hij de aandacht voor de negentiende eeuw met zijn omvangrijke 

bloemlezing, met daarin een aantal gedichten van Tollens, anderzijds beoogt hij in deze 

krantenstukjes geen eerherstel voor de volksdichter.239 

2.3.8 Conclusie: het literaire debat en de herinneringscultuur 

Herinneren we ons dat bij het overlijden van Hendrik Tollens en casu quo het afsluiten van zijn 

oeuvre in 1856 zijn dichterschap in het algemeen inhoudelijk hoog wordt gewaardeerd en door een 

krans van bewonderaars als onvergankelijk erfgoed beschouwd. De Gezamenlijke Dichtwerken zijn in 

verschillende uitgaven bereikbaar en enkele succesnummers worden nog afzonderlijk uitgegeven. De 

eerste serieuze kritiek op Tollens is al bijna drie decennia geleden in de ‘jongerentijdschriften’ 

gegeven en deze heeft niet geleid tot een koerswijziging van de dichter of een vermindering van zijn 

populariteit. Als Nicolaas Beets een eerste poging doet om de overschatting van Tollens in proporties 

te zien, hanteert hij een oneigenlijk criterium, namelijk het orthodox-christelijk gehalte van het 

dichtwerk, waarop hij door De Jager wordt aangesproken. Deze discussie is het enige echt gevoerde 

debat over het werk van Tollens. Als Busken Huet in 1874 het dichterschap van Tollens fileert en 

weinig vruchtbaars overhoudt, lokt dat nauwelijks reactie uit en zeker geen apologieën voor de 

voormalige volksdichter. Frederik van Eeden zet hem dan in Cornelis Paradijs’ Grassprietjes bij in een 

kabinet van onnozele, kunsteloze prulpoëten, waarmee op z’n best nog de spot kan worden 

gedreven. Daarmee is de discussie voor lange tijd gesloten. Hoogleraren als De Vooys, Van 

Duinkerken en Stuiveling gaan deze niet meer aan, maar beschouwen Tollens als een historisch 

verschijnsel waarvan zij de positie wel verduidelijken, maar voor wiens kunst zij geen lans meer 

willen breken. Zij kunnen niet zonder diskwalificaties als ‘alledaags’, ‘rijmende praatpias’ en ‘het 

geval Tollens’. Zo bepalen zij het beeld dat uit de literaire ‘discussie’ oprijst – want debat wordt er 

niet gevoerd – voor het grootste deel van de twintigste eeuw. Tegenspel krijgen zij niet, het aantal 

publicaties over Tollens is tussen 1900 en 1980 uiterst gering en daarbij komt dat het werk van 

Tollens op enkele uitgaven van De Overwintering na hoogstens nog in bloemlezingen bereikbaar is. 

Het is niet het biografisch en analytisch werk van dr. G.W. Huygens dat Tollens aan het eind van de 

twintigste eeuw toch weer ter sprake brengt. Daarvoor conformeert Huygens zich teveel aan het 

heersende beeld van die historische dichter waarvan het werk niet meer de moeite van het lezen en 

analyseren waard in – op De Overwintering en Avondmijmering na, waarvan hij een tweemaal 

herdrukte editie verzorgt. Ook brengt hij het verworpen jeugdwerk van Tollens opnieuw onder de 

aandacht. In navolging van De Vooys verklaart Huygens dat hij met zijn heruitgaven en met zijn 

biografie geen herwaardering van de dichter Tollens beoogt. Over de wijze waarop zo de mens en in 

mindere mate de dichter Tollens duidelijker wordt, handelt hoofdstuk 3.2.4. 

De relatieve herwaardering komt vanuit de opbloeiende belangstelling voor de negentiende-eeuwse 

literatuur na 1977. 

Maar ook het recente werk van Marita Mathijsen (literatuurgeschiedenis), Ellen Krol (huiselijke 

poëzie), Piet Blaas en Lotte Jensen (vaderlandsliefde) benadert Tollens niet als schepper van eeuwige 

schoonheid. Mathijsen belijdt dat zij – mogelijk als enige, en tot op heden nog zonder uitleg – met 
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plezier haar Tollens leest, maar verder dragen allen toch voornamelijk bij aan de historiserende visie 

op een dichter uit een ver verleden. Bínnen deze visie verdiepen en verscherpen zij echter het beeld 

van Tollens voor onze tijd en dragen zij bij aan het derde lid van de trits herinneringen: vergood, 

verguisd en niet vergeten. 

 

 
De brochure van Arie de Jager was een verdediging tegen de mening van  

Nicolaas Beets, die Tollens in 1857 niet (meer) tot de eersterangsdichters rekende. 
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Hoofdstuk 2.4 Tollens onderwezen 
 

Inleiding 

Sinds Nederlandse letterkunde een schoolvak en een studierichting binnen het wetenschappelijk 

onderwijs is, zijn er boeken noodzakelijk die als media de kennis van het vak van leermeesters (m/v) 

overdragen aan een volgend geslacht. Een dergelijke overdracht varieert van het instampen van 

feiten tot het opwekken van belangstelling voor de inhoud van literatuur, deze te lezen, te 

verwerken, ervan te genieten (schoonheidservaring) of deze nader te bestuderen. Als zodanig 

functioneert onderwijskundig lesmateriaal als een manier om jongere generaties in kennis te 

brengen met het literaire erfgoed en in ons geval: met Tollens.  

In de eerste decennia na zijn dood behoort zijn nagedachtenis nog tot de communicatieve 

herinnering: hij was immers een tijdgenoot. Naar mate de jaren verstrijken zullen er manieren 

moeten worden gezocht om hem in deze herinnering te bewaren. Er staan immers nieuwe 

generaties dichters op die de aandacht van de jongeren vragen en hoe houd je dan de herinnering 

aan een volksdichter levend wiens dichterschap steeds verder in het verleden komt te liggen? Moet 

hij nog gelezen worden? Moet een jonger geslacht nog weten welke functie hij in de ontwikkeling 

van de literatuur heeft ingenomen? 

Het onderwijs heeft hierbij een dienende taak. In de eerste plaats doordat de kennis van de moderne 

literatuurgeschiedenis zich een plaats in het leerstofaanbod verovert, en in de tweede plaats doordat 

vanaf het derde kwart van de negentiende eeuw steeds meer leerlingen het basis- en het voortgezet 

onderwijs volgen, zodat via de schoolboeken een groot publiek wordt bereikt.  

Dit hoofdstuk gaat over dan ook over boeken die naar hun aard als lesmateriaal dienen, maar ook bij 

andere gelegenheden als informatiebron kunnen worden geraadpleegd. Ik onderscheid daarin drie 

genres, die onderling in verband staan. Eerst komen de handboeken voor Nederlandse 

literatuurgeschiedenis aan de orde: naslag- en leerboeken voor het wetenschappelijk onderwijs en 

vraagbakens voor ieder die voor een aspect van de letterkundige historie belangstelling heeft. In de 

tweede plaats de schoolboeken voor het voortgezet onderwijs: door het verplichte karakter van het 

vak Nederlands de omvangrijkste groep media die kennis over het literaire verleden – en dus over 

Tollens – kunnen overdragen. Een aparte categorie vormt de bloemlezing: deze kan in een 

literatuurmethode zijn geïntegreerd, afzonderlijk uitgegeven voor onderwijskundig en ook voor een 

algemeen doel. De doelstellingen zijn niet altijd te scheiden, daarom maak ik geen onderscheid 

tussen educatieve en algemene bloemlezingen. 

2.4.1 Moderne Handboeken 

Inleiding 

In dit deelhoofdstuk geef ik een overzicht van de bespreking van Tollens in de ‘moderne’ handboeken 

over de geschiedenis van de Nederlandse literatuur, die in 1868 beginnen met het werk van W.J.A. 

Jonckbloet, Geschiedenis de Nederlandsche Letterkunde. Handboeken beogen een stelselmatige 

samenvatting te geven van een tak van wetenschap. Aan de ene kant leggen zij vast wat er in het 

heden aan kennis uit het verleden voorhanden is, aan de andere kant willen zij door hun 

duurzaamheid deze kennis niet alleen aan de lezer uit het heden, maar ook voor de belangstellende 

uit een volgende generatie beschikbaar stellen. Voor de geschiedenis van de Nederlandse literatuur 
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houdt dat in, dat de onderscheiden handboeken voor hun tijd elk een overzicht bieden van 

elementen en schrijvers die toentertijd een bijdrage aan die geschiedenis zouden hebben geleverd, 

onderzocht met criteria uit de eigen tijd. Wij mogen over een schrijver dan in de eerste plaats bio- en 

bibliografische gegevens verwachten, een corpus data dat, behoudens een noodzakelijke correctie 

en wellicht een nieuwe ontdekking, na diens dood grotendeels vastligt. De keuze is dan aan de 

handboekschrijver om aan deze elementen meer of minder aandacht besteden en deze eventueel te 

gebruiken voor de duiding van het literaire werk. Dit zal mede afhankelijk zijn van de plaats die hij de 

dichter in de ontwikkeling van de literatuur toekent en, meer pragmatisch, voor de ruimte die hij in 

zijn geschiedwerk beschikbaar heeft. Maar niet alleen de omvang van het lemma is een grotendeels 

subjectieve keuze, ook zijn waardering van de rol die de schrijver in de ontwikkeling van de literatuur 

heeft gespeeld.  

Een tweede aspect is de doelstelling en het gebruik van een handboek. Door de systematische 

opbouw en de overzichtelijkheid van informatie is het bij uitstek geschikt voor onderwijsdoeleinden. 

Het opschrijven van data en de evaluatie van een schrijver, tijdschrift, stroming et cetera is immers 

niet het enige doel van de auteurs van de handboeken. Op Knuvelder na zijn allen hoogleraar in de 

Nederlandse literatuur (geweest) en de boeken functioneren niet alleen als naslagwerk, maar ook als 

universitair studiemateriaal, waardoor hun keuzen in vorm en inhoud mede de vakkundige bagage 

van studenten en professionele neerlandici bepalen en zo via leerboeken, collegedictaten en lessen 

doordringen tot de algemene ontwikkeling van hen die zich met letterkunde bezighouden en tot 

middelbare scholieren die binnen het vak Nederlands de literatuurgeschiedenis moeten leren.  

Wie geschiedenis, literatuurgeschiedenis, wil schrijven, neemt afstand van zijn onderwerpen. Het 

doel is immers een beeld van het verleden te geven, de consequenties van dat verleden voor het 

heden te presenteren en recente ontwikkelingen te beschrijven die mogelijk nog geen eindpunt 

hebben bereikt. In alle gevallen betekent dat relativering van wat beschreven wordt. Door gegevens 

en oordelen over schrijvers vast te leggen voor anderen die in de ontwikkelingen van de literatuur 

belangstellen, mogen de handboeken literatuurgeschiedenis beschouwd worden als 

herinneringsdragers. 

De reden handboeken in deze studie op te nemen, is de plaats van Hendrik Tollens in de 

literatuurgeschiedenis. Wat Tollens betreft, mogen we dus verwachten dat geschiedschrijving tijdens 

zijn leven verbanden zal leggen met zijn voorgangers en hem zal situeren in de contemporaine 

ontwikkelingen. Het moment dat al zijn dichtwerk is gepubliceerd, is tevens het vertrekpunt hem in 

het verleden te plaatsen en zich af te vragen wat zijn afgesloten corpus heeft bijgedragen aan de 

ontwikkeling van de letterkunde. 

In dit deelhoofdstuk bespreek ik de opeenvolgende handboeken voor de Nederlandse 

literatuurgeschiedenis en de rol die zij vervulden en vervullen in de herinnering aan Hendrik Tollens. 

In de eerste paragraaf geef ik een overzicht van deze handboeken en de uitgangspunten van hun 

samenstellers. Vervolgens ga ik in op wat elk handboek over Tollens te zeggen heeft en trek daarna 

conclusies. 

Het verschijnsel ‘handboek’ vanaf 1868 
 
Met de specialisering van de wetenschap groeit in de eerste decennia van de negentiende eeuw de 

behoefte aan vakmatige geordende overzichten die een synthetisch beeld van het betreffende 

vakgebied geven. Tot 1876 is de studie van de Nederlandse literatuur immers bij een andere 

discipline ondergebracht of onderdeel van een breder concept van neerlandistiek. Niet alleen het vak 
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is nieuw, ook de academische traditie. Jonckbloet wordt in 1877 in Leiden de eerste hoogleraar 

Nederlandse Literatuurgeschiedenis en spreekt over ‘De Oude School’ om aan te geven dat zijn werk, 

dat in 1868 leidt tot het eerste moderne handboek, een ‘nieuwe school’ opent.1 Het is het eerste 

werk dat profiteert van de toenemende kennis van de historische literatuur en van de nieuwe, 

kritische literatuurbenadering zoals deze sinds het werk van Potgieter cum suis in De Gids wordt 

toegepast en opent een reeks handboeken waarvan de laatste in onze tijd verschijnt.  

Dat de diverse handboeken van elkaar verschillen, is evident. In de eerste plaats doordat de tijd 

verstrijkt en de literatuur, de waardering en de literatuurhistorische beschouwing aan verandering 

onderhevig is. Door nieuwe studies over historische onderwerpen is er sprake van voortschrijdend 

inzicht en steeds weer zullen keuzen gemaakt moeten worden welke schrijvers in het curriculum 

worden opgenoemd en hoeveel aandacht aan hen wordt besteed. In de tweede plaats hanteert elke 

handboekschrijver – alleen bij Baur en de vigerende serie onder eindredactie van Gelderblom en 

Musschoot is sprake van meer auteurs – zijn eigen criteria. F. Baur en Gerard Brom bespreken dit 

verschijnsel voor hun eigen tijd.2  

De moderne handboeken zijn alle na Tollens’ dood geschreven, waardoor het mogelijk is hem op te 

nemen in de ontwikkelingsgang van de Nederlandstalige dichtkunst. Achtereenvolgens verschijnen 

de volgende werken of delen waarin Tollens aan de orde komt: Jonckbloet (1872- 1891/92), Ten 

Brink I (1888/89) en II (1897), Kalff (1910/1912), Prinsen (1916-1928), Te Winkel (1925/27), Walch 

(1943, 1946), Haantjes & Smit (1948), De Vooys (1948), Knuvelder (1954-1973) en Van den Berg & 

Couttenier (2009). Ik beschouw Nederlandse Literatuur, een geschiedenis, dat in 1993 onder 

hoofdredactie van M.A. (Riet) Schenkeveld-van der Dussen verschijnt, als een ‘tussenhandboek’, 

omdat het voor studenten in zekere zin de leegte die na Knuvelder groeide, heeft opgevuld.  

Tollens in de handboeken 

W.J.A. Jonckbloet, Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde, 
Eerste druk (twee delen) 1868-1872, vierde en laatste druk (zes delen) 1888-1892 
 

 ‘Een dichter, maar niet van de eerste rang’ 

Met de aanstelling van W.J.A. Jonckbloet (Willem Jozef Andreas, 1817-1885) in 1876 in Leiden krijgt 

de Nederlandse letterkunde een eigen plaats in de wetenschappelijke wereld. Vier jaar eerder was 

het tweede deel van de eerste druk van zijn Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde 

verschenen. Het is het eerste omvangrijke handboek dat een overzicht van de gehele Nederlandse 

literatuur wil geven.3 Bij de zesdelige vierde druk is Jonckbloet overleden en het oorspronkelijke 

tweede deel wordt met grote uitbreidingen en herzieningen door C. Honigh over twee banden 

verdeeld, de delen 5 en 6. In zijn voorwoord noemt Honigh de subjectieve waarnemingen van 

Jonckbloets werk ‘een groot deel van zijne waarde’.4 

                                                           
1
 Eerder was het vak onderdeel van een bredere leerstoel: Matthijs Siegenbeek werd in 1797 in Leiden de 

eerste hoogleraar Nederlandse taal- en letterkunde, welsprekendheid, in 1815 nog uitgebreid met vaderlandse 
geschiedenis.  
2
 Brom (1944) 

3
 Het handboek is in 1870-1872 in het Duits vertaald, Geschichte der Niederländische Literatur, F.C.W. Vogel, 

Leipzig. 
4
 Jonckbloet W.J.A., Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde, deel 1, Groningen, J.B. Wolters, 1888 (4) xi 
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Bij de eerste uitgave is Tollens zestien jaar eerder overleden, maar zijn werk is nog volop te koop in 

de vorm van verzameld werk, bloemlezingen en afzonderlijke uitgaven.5 Jonckbloet heeft echter zo 

zijn reserves en presenteert deze voorzichtig als hij positieve kwalificaties van Bogaers6 en Beets7 

aanhaalt:  

Die eeretitels doen misschien denken aan allesovertreffende dichterlijke verdienste en eene 

onpartijdige studie heeft mij die bij Tollens niet doen vinden. Er behoort wellicht eenige moed 

toe, dit oordeel uit te spreken, dat een man geldt, die wij allen [8] gekend hebben, en die bij 

zijn leven zich in eene populariteit mocht verheugen, bijna zoo groot als die, welke Cats 

eenmaal genoot.’9 10 

Verbaasd over deze grote populariteit, waarvan Jonckbloet overigens al eerder in zijn boek de 

oorzaak bij de gebrekkige ontwikkeling van Tollens’ lezende tijdgenoten legt11, besluit hij te 

onderzoeken wat er dan zoal aan voortreffelijks in het dichtwerk is aan te wijzen. Ergens moet 

immers een verklaring zijn. Jonckbloet vindt deze niet in het sentimentele jeugdwerk, een navolging 

van Feith dat hij een ‘ziekelijkheid’ noemt - die hij overigens wel met de jaren ziet afnemen - of in de 

‘gezwollenheid en dien klinkklank’, zoals we die bij Helmers aantreffen.12 Ook de vaderlandse 

liederen uit de late Franse tijd beschouwt Jonckbloet niet als een verklaring en het volkslied Wien 

Neêrlands Bloed, noemt hij ‘te lang, te algemeen, en doorspekt met hoogdravende uitdrukkingen, die 

het volk niet vat’.13 Evenmin vindt hij in de verhalende gedichten – met uitzondering van de 

Overwintering op Nova Zembla - en in de vertalingen over het algemeen geen verklaring voor Tollens 

populariteit.14  

Jonckbloet verwijst direct naar de drie bundels Gedichten uit 1808-1815, waarin Tollens een driewerf 

beroep op de nationale sympathie doet. Maar hij ziet ook gebreken: de romances tellen teveel 

woorden, de huiselijke stukjes appelleren weliswaar aan herkenbare situaties, maar mede daardoor 

neemt de lezer de gekunstelde vorm voor lief. De filosoferende gedichten over het menselijk leven 

vertonen ten slotte eveneens gebrek aan diepte, een overvloed aan woorden en een uitputtende 

behandeling. Retorisch concludeert Jonckbloet:  

Maar waren die gebreken geen nationale gebreken, drukte zich daarin de volksgeest niet uit, 

en was die trant daardoor vanzelf niet een vereischte om volksdichter te worden?15 

Jonckbloet citeert opnieuw Beets met instemming: het geheim van alle populariteit, dus ook die van 

Tollens, is het vermogen begrepen en geliefd te worden.16 Tollens ‘drukte uitnemend uit, wat ieder 

                                                           
5
 Bijvoorbeeld de bloemlezing door Bisschop (1868), de Gezamenlijke Dichtwerken (volkseditie 1871, luxe editie 

1876), Vaderlandsche Zangen, De Overwintering. 
6
 ‘zijn geliefkoosden volksdichter’, in: Levensberigten, Handelingen der Leidsche Maatschappij 1857, 103 

7
 ‘de lust en de liefde der Nederlandsche natie’ in: Verscheidenheden I, 35 

8
 De herdruk heeft ‘velen onzer’. 

9
 Jonckbloet (1872), 613 en (1891) 390 

10
 De vergelijking met Cats valt ook wel in diens voordeel uit: J.T. Oosterman schrijft in Jacob Cats als 

volksdichter verdedigd, Zierikzee, H. Lakeman, 1877, 51n: ‘Tollens is nooit populair geweest en zal het hoogste 
niet worden ook. Als’t op een vergelijken aankomt, dan moet Cats met een volksdichter vergeleken worden en 
wie weet er een zoodanigen aan te wijzen?’ 
11

 Jonckbloet (1891), 341 
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 Jonckbloet (1872), 617, (1891) 394 
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 Jonckbloet (1872), 618 resp. 394; (1891) heeft ‘te kleurloos’ i.p.v. ‘te algemeen’. 
14

 Jonckbloet (1872), 621 resp. 401 
15

 Jonckbloet (1872), 619; (1891) 398 
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kon denken en gevoelen, vooral niet meer; en hij drukte het beter uit dan iemand ’t vermocht.’17 

Jonckbloet wijt het gebrek aan diepte in Tollens’ poëzie overigens aan diens ‘gebrekkige opleiding’.18  

Jonckbloet overlijdt in 1885 en op verzoek van uitgever Wolters neemt Cornelis Honigh (1845-1896) 

de herziening van het handboek op zich. Wat Tollens betreft, is er inmiddels meer afstand in de tijd 

gegroeid en de bewerker heeft bovendien bij de verzorging van de herdruk kennis kunnen nemen 

van de kritiek van Busken Huet. Op pagina 393 van het vijfde deel gebruikt hij diens omschrijving van 

Tollens’ liberale godsdienstige opvatting om de gemoedelijkheid van de dichter te illustreren en op 

de volgende bladzijden verwijst hij bij een kritische benadering van het volkslied en naar Huet.19 

Elders in zijn bijdrage neemt hij lange gedichten ter illustratie op. Ter Bruiloft van mijn Zoon uit de 

Verstrooide Gedichten moet aantonen ‘hoe innig het gevoel van Tollens bij huiselijke 

omstandigheden was, en hoe gelukkig hij dit soms in zijne verzen heeft uitgestort’.20 Bij de verzen 

over het menselijk leven neemt hij geen voorbeeld uit de Gedichten, die volgens Jonckbloet toch de 

leidraad moeten zijn naar zijn populariteit, maar kiest hij Vogelen uit Laatste Gedichten II.21 Honigh 

wil hiermee Tollens’ gebreken benoemen, maar kiest dit gedicht als ‘geen van de minsten’. 

Op pagina 401 en volgende gaat de bewerker in op de kritiek van Busken Huet op de Overwintering 

door een uitgebreid citaat en de constatering dat de criticus enerzijds de gebreken van het gedicht 

aan de orde stelt, maar niet blind is voor de sterke kanten. Honigh vindt in een volgende toevoeging 

de diskwalificaties door Huet wat al te grof: ‘hem een domper te noemen, of een rijmelaar, gaat niet 

aan’ en hij begrijpt na zulke woorden niet, dat Huet zijn opstel besluit met toch de deur open te laten 

voor enige waardering, althans voor een milder oordeel der lateren.22 Als positief punt bij Tollens 

noemt hij nog diens zelfkritiek en bescheidenheid ten opzichte van zijn talent.  

Ten slotte geeft Honigh nog eens extra aan, dat hij Tollens als een product van zijn tijd beschouwt: hij 

vult Jonckbloets zin aan dat zijn roem zal tanen naar mate de esthetische opvoeding van het volk 

verbetert, met de samenvatting dat Tollens’ gedichten ‘meer nog door hunne gebreken dan door 

hunne deugden, de beste spiegel [zijn] van het tijdperk waarin hij schitterde’.23 In het zesde deel 

herhaalt Honigh dit door opnieuw vast te stellen dat het lezend volk in al de veertig jaren na Tollens’ 

arbeid kunstzinniger is geworden,  

maar dat daarbij de groote meerderheid van de zoogenaamde beschaafde klassen der 

maatschappij in dit alles zeer achterlijk is gebleven, en in ontwikkeling niet hooger staat dan de 

menigte, die in Vader Tollens het hoogste dichtgenie vereerde.24 

Jonckbloet bespreekt Tollens in een apart hoofdstuk, samen met ‘zijn school’.  

Samenvattend zien we, dat Jonckbloet aarzelt de reputatie van Tollens zo snel na zijn dood aan te 

vallen, maar dat hij wel menig zwakke kant aan diens dichtwerk waarneemt. Hij verwijt hem echter 
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 Beets (1858), 88 
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 Jonckbloet (1872), 620; (1891), 400 
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 Jonckbloet (1872), 614; (1891), 392. Tollens was opgeleid voor de handel, volgde als knaap een kostschool in 
Elten en leerde het vak in de praktijk. Hij had geen klassieke achtergrond, waarvoor hij zich in het gezelschap 
van wetenschappers wel eens geneerde, maar kende genoeg moderne vreemde talen om gedichten te kunnen 
vertalen.  
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 Busken Huet (1874), II, 61 
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 Jonckbloet (1891), 396-397 
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 Jonckbloet (1891), 398-399 
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 Jonckbloet (1891), 403 
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 Jonckbloet (1891), 403-404 
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niets, gebruikt nauwelijks negatieve bewoordingen en geeft eerder de tijdgeest en de tijdgenoot de 

schuld van de overheersende, maar gewaardeerde oppervlakkigheid. Honigh wijzigt dit beeld niet en 

uit zijn toevoegingen spreekt sympathie voor dichter, mede doordat hij de scherpe bewoordingen 

van Busken Huet afkeurt. 

J. ten Brink, Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche Letterkunde in de XIXe eeuw 25 
Eerste druk (drie delen), 1888-1889, tweede en laatste druk (drie delen), 1902 

 ‘Geestdrift voor het vaderland kon in 1815 van de gezamenlijke lyrische dichters 

niets beters verkrijgen dan het ‘Wien Neerlandsch bloed’ van Tollens (…)’26 

In dezelfde jaren dat Honighs Jonckbloets werk aanvult, verschijnt een driedelig handboek van Jan 

ten Brink (1834-1901), Geschiedenis der Noord-Nederlandsche Letteren in de XIXe eeuw, dat in de 

titel de begrenzing van het onderzoeksveld aangeeft. In zijn inleiding betoogt Ten Brink dat hij 

Busken Huets onvoltooide wens wil voltooien door over de ‘Romantiek in Nederland’ te publiceren. 

Hij beschouwt het handboek ook als een voorzetting van zijn eigen uitgaven Onze Hedendaagsche 

Letterkundigen die vanaf 1882 waren verschenen.27 In 1902 wordt het handboek herzien en 

herdrukt; Ten Brink overlijdt tijdens de werkzaamheden en het werk wordt voortgezet door Taco H. 

de Beer. 

Ten Brinks handboek verschilt in opzet sterk met dat van Jonckbloet: het bestaat uit een aantal 

opstellen over afzonderlijke schrijvers, met bibliografieën en enkele overzichten. De 

geportretteerden zin (deel I:) Da Costa, Van Lennep, Oltmans, Van Koetsveld, Hasebroek, Beets en 

Bosboom-Toussaint, (deel II): Ten Kate, Ter Haar, Potgieter, Thijm, Hofdijk, Lindo, Mulder, Schimmel, 

Vosmaer, Busken Huet en Cremer, (deel III): Hendrik de Veer, Keller, De Génestet, HaverSchmidt, 

Schaepman, Van Maurik en Arnold Weruméus Buning. Ten Brink wijdt weinig woorden en zeker geen 

hoofdstuk aan Tollens, terwijl hij dus wel aandacht besteedt aan een aantal auteurs van – in onze 

ogen – minder faam. De afstand tot de volksdichter lijkt bij hem al groot te zijn. Waar anderen toch 

bij de vaderlandslievende liederen gelijk aan Tollens denken, merkt Ten Brink op:  

Geestdrift voor het vaderland kon in 1815 van de gezamenlijke lyrische dichters niets beter 

verkrijgen dan het ‘Wien Neêrlands Bloed’ van Tollens (…).  

Wanneer hij spreekt over een dichterskring in 1822 noemt hij hem in een halve zelfcorrectie met 

enkele andere uitgenodigden als ‘verschillende beroemde – destijds beroemde – dichters‘.28 Ten 

Brink noemt verder de voordracht voor het Haagse genootschap ‘Oefening kweekt kennis’ in 1847, 

waar Tollens ‘wien de gave der voordracht onthouden was’ zijn ‘fraai stuk’ De gevels van de huizen 

voorlas.29 

Zonder een apart hoofdstuk aan Tollens te wijden, meldt Ten Brink wel andere dichters die hem 

kunnen waarderen: Nicolaas Beets draagt Ada van Holland aan hem op, aan mevrouw Bosboom-

Toussaint staat hij een gedicht af voor haar verhaal Almagro, Bernard ter Haar dankt Tollens voor 
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diens ‘invloed op de vorming van mijn smaak’, Van Koetsveld eert hem met een postuum lofdicht.30 

Als Ten Brink de voordrachten van Jan Wap bespreekt, laat hij hem voorlezen uit ‘onze 

hoofddichters’, waartoe hij blijkbaar toch Tollens rekent.31 

Samenvattend: Ten Brink I besteedt weinig aandacht aan Tollens, ziet hem als een historische figuur 

in de literatuurgeschiedenis en spreekt geen expliciete oordelen uit. 

J. ten Brink, Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde 
Enige druk (een deel), 1897 

 ‘Zijne duidelijkheid en verstaanbaarheid konden zijn gemis aan degelijkheid niet 

verbloemen.’32 

In zijn boek over de gehele literatuurgeschiedenis schaart Ten Brink Tollens in de ‘voorhoede der 

Romantiek’. Hij geeft een beschrijvende opsomming van bio- en bibliografische bijzonderheden en 

besteedt enige aandacht aan de bekendheid van de Overwintering. 

Het ontbreekt hem aan vernuft, historisch inzicht en beeldende kracht, maar hij gaf het beste 

wat zijn patriottistisch hart in 1819 kon scheppen en overtrof al zijn vroegere scheppingen.33 

Ten Brink vindt de huiselijke poëzie in al haar weelde en smart het beste deel van zijn werk. ’In dit 

opzicht wees hij den weg aan een fijner bewerktuigd dichter van later tijd: P.A. de Génestet’, al wordt 

de dichter ‘al te huiselijk’ in een gedicht als Op den eersten tand… En ook de ‘sociale gedichten’ kan 

Ten Brink waarderen: De Echtscheiding is nog sentimenteel, maar de latere verzen die menselijke 

bekommernis tot onderwerp hebben, zoals De gevels van de huizen, Bedelbrief en De Brand noemt 

hij ‘voortreffelijk’, wat hem tot de vaststelling brengt dat bij het klimmen der jaren ook Tollens’ talent 

rijpt. Ten Brink neemt bij zijn eindoordeel een genuanceerd standpunt in: Tollens is in zijn tijd 

onmiskenbaar populair door duidelijkheid en verstaanbaarheid, doordat hij werk schreef dat 

iedereen kon begrijpen: ‘Hij sprak naar het hart van duizenden bij duizenden’, maar dat had zijn 

keerzijde: ’Overal gluurde de oppervlakkigheid zijner gematigd liberale denkwijze door.’ Ten Brink 

zegt niets over de waarde die Tollens’ gedichten nog voor de tijdgenoot zou kunnen hebben. Wel 

wijst hij op enkele navolgers: Messchert, Bogaers; de laatste ‘staat in vele opzichten boven Tollens, al 

mocht hij zulk eene populariteit als deze niet kunnen winnen’.34 De ‘welluidende’ verzen van Ter 

Haar, voor wie Tollens de ‘meester’ was, ‘behoeven niet voor die van Tollens onder te doen’.35 

Ten Brink plaatst als portret van Tollens de gravure van Wehmeyer. 

Samengevat: Ten Brink II erkent de populariteit van Tollens, maar geeft tevens de zwakke kanten van 

het dichtwerk aan. Over de actuele waardering spreekt hij zich niet uit. 
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G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde 
Enige druk (zeven delen), 1906-1912 

 ‘Met de gevoelens van Tollens voor wie hem het naast aan het hart lagen, zal ieder 

instemmen. (…) maar de stemming, de gedachten-associaties, de kunst, kunnen ons niet 

meer voldoen. Hoogdravend en hare kracht zoekend in zware lijnen en schelle kleuren of 

laag bij den grond en niet zelden zondigend door gemis aan smaak, heeft zijne poëzie 

weinig dat ons nog bekoort.’36 

Als Gerrit Kalff (1856-1923) zijn zevendelige Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde publiceert, 

is er sinds de dood van Tollens meer dan een halve eeuw verstreken. Uitgever Wolters acht de tijd 

rijp voor een opvolger van Jonckbloet omdat ‘de rustelooze voortgang der wetenschap en de 

ontwikkeling onzer denkbeelden over literatuur en geschiedschrijving der literatuur een nieuwe 

geschiedenis onzer letterkunde [dat] wenschelijk, ja noodig, maken.’ Na Jonckbloet en Ten Brink is 

opnieuw de ‘aesthetische beschouwing der letterkundige voortbrengselen’ veranderd.37 

Kalffs lezers van 1910 hebben de Tachtigers meegemaakt, kennen het werk van Boutens en Leopold, 

zijn de tijdgenoten van de debuterende dichters van de generatie-1910 en het bovenstaande citaat 

geeft aan dat Kalff het werk van Tollens achterhaald acht. Als er nog iets van waarde aan diens werk 

is, dan is dat historische waarde. In Tollens’ persoonlijkheid mist Kalff de kracht om iets van zijn 

dichterschap te maken en al in de snelle teloorgang van zijn patriottistisch pathos ziet hij bij hem een 

gebrek aan bezieling, zoals deze bijvoorbeeld wel bij Bilderdijk aanwezig bleef.38 

Meer dan eenig ander auteur van dien tijd vertegenwoordigde Tollens dat deel van het 

Nederlandsche volk, dat ging vreezen voor elke nieuwe vlucht en voortaan de hoogste 

levenswijsheid vond in tevredenheid met het bestaande.39  

Koudwatervrees dus, niet alleen bij Tollens, maar ook en vooral bij het publiek dat zijn vingers niet 

graag opnieuw met fatale gevolgen aan revolutionair vuur wilde branden. Kalff verwijst eerst naar 

Beets, die vond dat Tollens zijn roem en naam als volksdichter aan de bundels Gedichten had te 

danken, ‘aan deze, aan deze alleen’.40 Kalff ziet echter in latere bundels een positieve ontwikkeling in 

het dichterschap, mede doordat de dichter zelf, ondanks zijn roem en het besef dat hij tot de harten 

van het volk bleek te kunnen schrijven, bescheiden bleef.41 Vooral in Dichtlievende Mengelingen 

ontwaart hij in Tollens’ natuurgedichten, huiselijke en beschrijvende poëzie een meer eigen geluid na 

de echo’s van Feith en Helmers en ziet hij een positief gevolg van de omgang met het werk van 

Matthias Claudius, van wie Tollens veel vertaalt.42 Maar tot grote literaire hoogten leidt dit 

vertaalwerk volgens Kalff niet, mede doordat Tollens geen eigen toon weet te vinden:  
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Pogingen om in den geest van een ander dichter te dringen, in de worsteling van taal met taal 

zijn voorbeeld te evenaren, zien wij hier al te zelden; Tollens blijft in deze vertalingen die hij is 

en doorgaans ver van hem dien hij volgt.43 

Kalff ontkent niet dat de gedichten van Tollens de harten van diens tijdgenoten raakten:  

Poëzie als deze [huiselijk] gemoedelijk, begrijpelijk, dankbaar, vroom, sprak rechtstreeks tot de 

harten van hooger en lager ontwikkelden, daar zij de snaren van het algemeen menschelijke 

deed trillen, (…).44 

maar noemt hen ‘beperkt in gevoel voor grootschen denkbeelden en gevoelens, vol ‘laag bij de 

grondsche gemoedelijkheid, voortrollend op gladde maat’.45  

Kalff acht de natuurgedichten het hoogtepunt in Tollens’ poëzie. Fraaie natuurschildering komt hij 

weinig tegen, maar in dit genre is hij toch uniek, op werk van Feith en Staring na.46 Kalff wijst verder 

op het gevoelsmatige in Tollens’ werk. Romanticus is hij niet en zijn sentimentalisme is kunstmatig, 

maar hij acht hem samen met Feith en Staring wel een wegbereider van de Romantiek in 

Nederland.47  

In deel 7 van zijn handboek beschrijft Kalff de tijd na 1830, maar hij besteedt hier ook aandacht aan 

het succes van de Overwintering, dat hij een voorbeeld noemt van het effect op de lezers: ordelijk 

opsommend, ‘helder samenvattend, aanschouwelijk beschrijvend brengt hij de lotgevallen dier 

eenvoudige dapperen nader tot zijn lezers.’48 Tollens’ populariteit blijkt ook zijn valkuil: anders dan 

Staring blijkt hij niet bestand tegen de wisselingen van smaak. En, zo vraagt Kalff zich retorisch af: 

waarom zou een dichter met zó’n populariteit nog verder streven dan naar wat hij al bereikt heeft? 

Het volk bleef om drukken en herdrukken vragen, Willem III draagt hem in 1849 persoonlijk op een 

gedicht op het sterven van diens vader te schrijven en verzoekt hem de Hollandsche Natie van 

Helmers aan te vullen tot het einde van de Franse tijd.49 Tollens zelf lijkt zich van zijn grenzen bewust: 

Kalff citeert de voorrede van Laatste Gedichten II, waarin hij aan Bogaers verzucht dat zijn vele 

middelmatige verzen het weinige goede dat hij heeft geschreven, overwoekert.50  

Kalff somt de eerbewijzen op die Tollens in zijn laatste jaren ten deel vallen: het verzoek van de 

koning, zijn borstbeeld en het commandeurskruis bij zijn zeventigste verjaardag, een fonds op naam, 

de opbrengsten van zijn liefdadigheidsuitgaven.51 De laatste verhogen de populariteit nog van wie al 

zo populair was52 en wie zou dan nog aan zichzelf twijfelen?53  

Kalff bespreekt Tollens in deel 6 samen met Hajo Spandaw, die echter veel minder aandacht krijgt. Zij 

maken onderdeel uit van een groter geheel, de ‘vertegenwoordigers van het patriottisme en de 

verlichting’, waartoe hij ook Loots, Van Hall en Van Lennep sr. rekent. In deel 7 maakt Tollens 

afzonderlijk deel uit van een hoofdstuk over oudere of reeds overleden dichters. 
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Samenvattend: Kalff toont begrip voor de populariteit die Tollens tijdens zijn leven geniet, maar hij 

vindt weinig elementen van blijvende waarde:  

Wat is er nu nog van hem over dan zijn naam, zijn standbeeld, zijn krachteloos volkslied, en 

een paar stukken die getuigen zijn van zijn dichterlijke aanleg? In de geschiedenis onzer 

letterkunde zal hij een auteur van beteekenis blijven, omdat hij vijftig jaar lang ‘de lust en de 

liefde der nederlandsche natie is geweest’. Maar ons heeft hij niets meer te zeggen (…).54 

J. Prinsen J.L.zn., Handboek tot de Nederlandsche Letterkundige Geschiedenis 
Drie drukken (één deel), 1916, 1920, 1928 

‘Op die vunze lauweren is de voos-geestdriftige Tollens langzaam ingedommeld’.55 

Jan Prinsen J. Lzn. (1866-1935) is vrijwel een tijdgenoot van Kalff en publiceert slechts enkele jaren na 

deze later zijn Handboek tot de Nederlandsche Letterkundige Geschiedenis (1916), dat niet zo 

omvangrijk is, maar krachtens de titel wel als ‘handboek’ bedoeld is. In 1920 en 1928 wordt het boek 

herdrukt, de paragraaf over Tollens blijft ongewijzigd. Prinsen is een adept van de Tachtigers en we 

mogen dus weinig medegevoel met de volksdichter verwachten. 

Inderdaad neemt hij in de eerste zinnen van zijn paragraaf over Tollens afstand van diens werk, ‘dat 

thans terecht geheel vergeten is.’56 In hoofdzaak is Tollens een voortzetter van de dichtkunst van 

Feith, Helmers en Loots, ‘weekelijk, gevoelig, valsch verheven, opgeschroefd vaderlandslievend’ en 

de opsomming van kritische adjectieven en adverbia zet Prinsen voort als hij verband legt met de 

volksgeest rond 1815: ‘die weeke zelfvoldaanheid, die slappe tevredenheid, dit rommelig 

enthousiasme, die zoet verzonnen aandoenlijkheid’.57 Prinsen geeft toe dat in later werk 

voorbeelden aan te wijzen zijn die van talent getuigen (zoals de Bedelbrief, Winter, De Brand, 

dezelfde titels als in Ten Brink II) maar wijst na een uitvoerig citaat uit Schotels biografie naar het 

publiek, dat het allemaal mooi vond en aan de basis stond van Tollens’ tijdelijke roem en waarvoor 

hij geen goed woord over heeft:  

Dit eene [het citaat] is wel genoeg om de leege, sputterende zelfverheerlijking, het gemis aan 

alle besef van volkskracht en energie bij dit in een suffe doezel verkeerend publiek aan de kaak 

te stellen.  

Niet zonder ironie vermeldt Prinsen de ‘mallen flater’ van uitgerekend Bakhuizen van den Brink, die 

aan Tollens’ graf in Rijswijk een lovende toespraak hield. Van een Gids-man van de nieuwe generatie 

had hij anders verwacht. Prinsen verwijst ter afsluiting naar het kritische artikel van Busken Huet en 

naar Gerard Kellers weergave van de knorrige Tollens die optrad in Het Servetje. 

Veel woorden maakt Prinsen verder niet aan Tollens vuil, maar de bespreking van enkele navolgers 

geeft hem de gelegenheid zich negatief over diens invloed uit te laten: Spandaw is ‘als Tollens de 

complete uiting van de oppervlakkige zelfgenoegzaamheid der natie’, op Van Zeggelen kun je het 

etiket ‘Tollens’ plakken als ‘idool der pietluttige Hollandsche blijgeestigen’.58 Over Bogaers en Ter 

Haar is Prinsen wat positiever, al vindt hij het een nadeel dat hun werk van Tollens’ geest is 

doordrongen.  
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Maar Tollens’ tijd is dus voorbij en Prinsen constateert met genoegen dat zijn eigen generatie 

inmiddels door kunst en kritiek is opgevoed en ’oneindig veel beter tot meevoelen en meebegrijpen 

in staat is, oneindig veel meer welbewuste belangstelling en meeleven in zich heeft, dan de 

Hoogvliets, Tollensen en Cremers ooit om zich heen hebben gekend’.59 

Prinsen bespreekt Tollens samen met Staring in een afzonderlijk hoofdstuk. Aan het eind ervan 

noemt hij kort nog enkele navolgers. 

Samenvattend kunnen we stellen dat Prinsen, net als Kalff, Tollens vanuit zijn eigen tijd bekijkt en 

vaststelt dat de tijd de dichter heeft ingehaald. Er klinken verwijten aan het lezerspubliek, dat niet 

beter wist en Tollens tot grote hoogte van populariteit juichte. 

J. te Winkel, Ontwikkelingsgang der Nederlandsche Letterkunde 
Eerste druk (vijf delen, onvoltooid) 1908-1921, tweede en laatste druk (zeven delen), 1922-1927 

 ‘Hij wilde boven alles zich zelf zijn, geen navolger. Hij verheugde zich erin, dat, wanneer 

het nageslacht nog eens zijne zangen zou vermelden, het dan zijne dichtkunst naar zijn 

eigen naam zou noemen, en dat behoort het nageslacht ook te doen.’60 

Van Te Winkels handboek verschijnen de delen over de negentiende eeuw in tweede druk in 1925 

(deel 6) en 1927 (deel 7).61 

Jan te Winkel (1847-1927) is ouder dan Kalff en Prinsen en verschilt met hen en met Jonckbloet 

duidelijk van visie op literaire geschiedschrijving:  

Te Winkel liet zich bij zijn literairhistorisch werk leiden door het uitgangspunt dat eigen of 

eigentijdse esthetische waardering der kunstwerken, als te veranderlijk en niet 

wetenschappelijk te funderen, niet ter zake deden. Hij zette zich met deze opvatting af tegen 

W.J.A. Jonckbloet, schrijver van het eerste wetenschappelijke handboek over de Geschiedenis 

der Nederlandsche letterkunde (Groningen, 1868-1872. 2 dl.; 4e dr. 1888-1892. 6 dl.), die 

uitging van een vooropgesteld esthetisch normenstelsel, en, later, tegen G. Kalff, die in zijn 

Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde (Groningen, 1906-1912. 7 dl.) persoonlijke 

esthetisch-kritische voorkeuren liet meespreken. De geschiedschrijver der letterkunde diende, 

aldus Te Winkel, wel inlevingsvermogen voor literaire kunst te bezitten, maar moest zich 

verder beperken tot een onpartijdige, objectieve, exact-feitelijke beschrijving, vergelijking en 

klassificering der literaire werken, hun verband met tijd en plaats van ontstaan, de verklaring 

van hun onderlinge samenhang en de ontwikkeling van het een uit het ander, zoals een 

natuurkundige de verschijnselen en hun causale samenhang, een bioloog de evolutie der 

levende wezens trachtte te achterhalen.62 

Bij Te Winkel lezen we dan ook niet de persoonlijk-emotionele benadering van zijn voorgangers, 

maar wel een poging Tollens en diens werk in zijn tijd te begrijpen. Waar vooral Kalff en Prinsen 

verwijten richting de tijdgenoten uiten, kiest Te Winkel juist het perspectief van de dichter: in zijn 

bespreking van Wien Neêrlands Bloed schrijft hij: 
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Tollens, die toonde hoe goed hij in den geest van zijn volk was doorgedrongen en in staat was 

uitdrukking te geven aan hetgeen er toen in het hart van het volk omging. 

Als hij met verwijzing naar Busken Huet constateert dat de roem van eertijds in de loop de jaren wel 

wat is gedaald, is de Overwintering ‘dat in zeldzame mate lang een geheel volk in verrukking heeft 

kunnen brengen’ voor hem een bewijs voor Tollens’ grote verdiensten voor de letterkunde.63 

Maar ook voor andere delen van het oeuvre ziet Te Winkel meer positieve aspecten dan zijn 

collega’s. Zo is hij mild over het vertaalwerk in de Romancen en Balladen, want Tollens ‘wist de toon 

van het oorspronkelijke goed te vatten, het best wanneer die schalksch of naïef is’ en kon zich meten 

met Matthias Claudius, want ‘zacht gevoel, eenvoudigheid van uitdrukking en guitigheid van 

opmerking waren beiden eigen.’ Wel tekent hij aan dat Tollens als vertaler minder goed overweg kan 

met gedichten die overhellen naar het geheimzinnig-mystieke, dat niet zou stroken met zijn 

realistische natuur.64 Helaas geeft Te Winkel ons geen voorbeeld ter toelichting, waar hij dit bij 

positieve kwalificaties juist wel doet: zo noemt hij Op de oogen van mijn zoontje een ‘meesterstukje 

in eenvoudig-gevoeligen trant’ en draagt De echtscheiding door zijn humaniteit bij aan zijn 

populariteit.65 Te Winkel gaat in op Tollens medemenselijkheid, die voortkwam uit zijn tolerant 

geloof. Avondmijmering is een voorbeeld van zijn vroomheid en Winteravondliedje een voorbeeld 

hoe dankbaarheid tot medeleven kan leiden.66 

Voor Te Winkel schuilt de kracht van Tollens’ dichterschap juist in zijn persoonlijkheid. Tollens acht 

zichzelf geen wereldburger, maar hecht zich aan wat nabij is. Dat verklaart voor Te Winkel het succes 

van zijn huiselijke stukjes en zijn geringe ambitie boven het dichterlijk maaiveld uit te groeien, is de 

verklaring dat hij zich als gevierd dichter kan handhaven, al streeft hij dergelijke eenvoud soms wel te 

nadrukkelijk na.67 Te Winkel laat zich positief uit over Tollens’ natuurpoëzie en over de vaderlandse 

zangen: ‘boeiende taferelen, die met elkaar een beeld geven van de grootheid onzer voorvaderen in 

hunne kloeke eenvoudigheid’.68 In de weldadigheidspoëzie als de Bedelbrief en De Pleegzuster ziet hij 

voorbereidend werk voor de meedogende kant van het socialisme: 

Dat het gevoel bij de opkomst van het socialisme, althans hier te lande, eene groote en op zich 

waardeerbare rol heeft gespeeld en dat vooral mannen als Tollens en zijne geestverwanten 

dat meegevoel voor armoede en ellende hebben gewekt of versterkt (…) werd later te weinig 

erkend (…). 

Dit aspect zou reden moeten zijn hem te herwaarderen: 

voor wie Tollens goed begrijpt, spreekt eerbied voor de armoede bij herhaling uit dienst 

gedichten, men zou haast zeggen nog meer dan voor de rijkdom, dien de arme waarlijk niet 

aan ieder meergegoede te benijden heeft. Dat geluk niet van geldbezit afhankelijk is, behoort 

tot zijne meest geliefde stellingen, en zijn gedicht dat aanvangt met de vermaning ‘Acht naar 

de gevels van de huizen ’t geluk daarbinnen niet altijd’, werkt die stelling overtuigend uit en is 

dan ook een der populairste van zijne gedichten geworden.69 
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Te Winkel weet weinig in Tollens’ nadeel te noemen. De plechtigheden rond zijn overlijden en zijn 

standbeeld sluiten het leven af van een man van ‘eerbiedwekkende vermaardheid’.70 Te Winkel 

erkent dat die vermaardheid achteraf van tijdelijke aard bleek. Schuldig hieraan acht hij niet zozeer 

de verouderde taal, waartegen Beets al bedenkingen had, maar de ‘kapitalistische bourgeoisie’ van 

het midden der negentiende eeuw, het nieuwe regentendom dat alles verwierp wat naar het door 

Tollens geliefde persoonlijke bestuur van de koning zweemde. Te Winkel ziet kansen voor 

herwaardering in werkelijk democratische tijden, ‘waarin de sociale nooden weer even diep gevoeld 

worden, als door hem (=Tollens) en vaderlandsliefde weer wordt gerekend tot de maatschappelijke 

deugden’.71 

Te Winkel bespreekt Tollens in deel 6 samen met zijn kring in een apart hoofdstuk. Het vervolg erop 

heet in het volgende deel Toenadering tot de school van Tollens. Hier noemt hij jongere dichters die 

elementen van Tollens’ dichtwerk overnemen, zoals Potgieter en Beets. Tollens zelf komt nauwelijks 

meer ter sprake.  

Samengevat: Te Winkel probeert door te dringen tot de beweegredenen van de dichter Tollens en 

toont daarvoor grote waardering. Zijn natuurpoëzie volgt de vogels na en hij opent zijn lezers het oog 

voor de noden van hen die het minder hebben dan zij. Na de Nieuwe Gedichten slaat hij geen nieuwe 

wegen meer in, ‘ofschoon hij in de beheersching van taal en versbouw zich telkens weer grooter 

meester toonde.’72 Door een ander perspectief te hanteren dan Jonckbloet, Kalff, Prinsen komt Te 

Winkel tot een positief oordeel over de dichter, wiens werk rond 1925 niet meer verkrijgbaar is en 

wiens volkslied zijn laatste jaren beleeft. Zijn lezers herinneren zich daardoor Tollens als een positief 

gedreven mens, die misschien geen groot werk heeft geschreven, maar vanuit een groot en goed 

hart. 

 

Frans Bastiaanse, Overzicht der ontwikkeling der Nederlandsche Letterkunde 
Enige druk (vier delen), Tollens in het derde deel, 1925 

Is dit een handboek of een naslagwerk? Voor beide valt iets te zeggen: het is omvangrijk en volledig, 

maar doet door de telegramstijl denken aan de opsommende handboeken van het begin van de 

negentiende eeuw. Het werk is bestemd voor de ‘Wereldbibliotheek’ en beoogt een breed publiek. 

De schrijver is kort over de betekenis van Tollens: zijn populaire verstrant was ooit zijn sterke, maar 

werd later zijn zwakke kant. Op de discussie gaat Bastiaanse verder niet in. Dat Tollens met zijn 

moralistische gedichten ‘volksopvoeder’ was, vindt Bastiaanse in hem te prijzen. Hij eindigt met een 

anekdote over de onmogelijke lengte van de toespraak die Jan van Schaffelaar tijdens zijn sprong van 

de toren van Barneveld hield.  
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J.L. Walch, Nieuw Handboek der Nederlandsche Letterkundige Geschiedenis73 
Eerste druk (een deel), 1943, tweede en laatste druk (een deel), 1947 

 ‘Zoo deunt hij over ’t algemeen genoeglijk voort op het rhythme van de gemoedelijke 

tevredenheid, met een enkele geestigheid en een tikje sentimentaliteit.’74 

Jan L. Walch (1879-1946) beoogt met zijn Nieuw Handboek tot de Letterkundige Geschiedenis een 

voor alle belangstellenden leesbare, beknopte literatuurgeschiedenis te schrijven, een boek dat de 

eveneens beknopte Prinsen zou kunnen vervangen. De tweede druk verschilt wat de bespreking van 

Tollens betreft, tekstueel niet van de eerste, wel verschilt de paginering. Walch noemt hem een 

‘fireside dichter’, vrij vertaald: een dichter voor bij de open haard.75 De term staat overigens al bij Ten 

Brink.76  

Het bovenstaande citaat toont aan hoe Walch Tollens benadert: kenwoorden als ‘deunt’ (en dus niet: 

‘dreunt’…) ‘genoeglijk’, ‘gemoedelijk’, ‘tevreden’ zeggen genoeg. Elders combineert hij oorzaak en 

gevolg: ‘eenvoudig en natuurlijk, maar niet erg verheffend‘.77 Walch ziet Tollens als een product van 

zijn tijd – en breekt daar niet de staf over. De Overwintering acht hij nog zeer leesbaar en hij citeert 

enkele versregels die tot in zijn tijd bekend zijn gebleven.78 Overigens nam hij dat werk op in zijn 

bundel Boeken die men niet meer leest uit 1930. De roem die Tollens met het dichtstuk en met ander 

werk uit die tijd vergaarde, stond volgens Walch zijn verdere ontwikkeling in de weg. Over de 35 jaar 

dat Tollens na zijn heldenstuk nog actief was, spreekt hij overigens nauwelijks en de kritiek van 

Busken Huet en anderen doet hij in een voetnoot af met een verwijzing.  

Walch besteedt geen apart hoofdstuk aan Tollens, maar noemt hem alleen in zijn inleidende 

paragraaf tot de negentiende eeuw. 

Samengevat: veel ruimte kan Walch in zijn beknopt handboek niet aan Tollens besteden. Hij geeft 

geen diskwalificaties, al vindt hij wel dat het gesmade Op den eersten tand van mijn zoontje als een 

parodie aandoet. Walch noemt kort de invloed van Feith op Tollens en de invloed van Tollens zelf op 

enkele navolgers. 

Dr. J. Haantjes en Prof. Dr. W.A.P. Smit, Panorama der Nederlandse Letterkunde 
Enige druk (één deel), 1948 

‘Het klonk warm, maar is het ook erg bewogen?’ 

Evenals Walch is dit handboek - zoals de auteurs het zelf in het voorwoord noemen – een overzicht in 

één kloek deel. Zij bespreken Tollens in het hoofdstuk over Lof van Holland en gaan vooral in op de 

gezinsmetaforiek. ‘Voor alles man en vader’ en deze prioriteit inspireert de volksdichter in zijn 

verhouding tot God en in zijn vaderlandslievende, nationale poëzie.79 In het bovenstaande citaat 

zetten Haantjes en Smit een voorzichtig vraagteken bij het wezen van Tollens’ werk: warm (voor de 
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lezers), maar niet bewogen (door innerlijke drift). Deze relativering vinden we ook bij hun oordeel 

over De Overwintering: ‘een verheven geest’ zou er méér van hebben gemaakt. 

De schrijvers schetsen een vriendelijk beeld van Tollens, zonder veel literair-historische diepgang. 

 

F. Baur (red.), Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden. Enige druk (acht delen, onvoltooid), 
1939-1948; deel 7 (1948), waarin Tollens voorkomt, is verzorgd door C.G.N. de Vooys 

 ‘… de overschatte dichter, die niet vrij van ijdelheid was…’80 

Na Te Winkel begint Frank Baur (1887-1969) aan zijn meerdelige Geschiedenis van de Letterkunde der 

Nederlanden, een langdurig en niet afgemaakt project, waarin Cornelis G.N. de Vooys (1873-1955, 

hoogleraar te Utrecht) in 1948 het deel over de negentiende eeuw schrijft. Baur is hoofdredacteur, 

de delen zijn aan specialisten toebedeeld.81 Er is nu ruim 90 jaar voorbijgegaan sinds de dood van 

Tollens, Forum heeft nieuwe criteria voor de tijdgenoten geformuleerd: de vent Tollens zou het 

moeten winnen van de vorm. 

In de uitgebreide en gedocumenteerde inleiding tot het eerste deel beschouwt Baur het als zijn taak 

onderscheid te maken tussen wat literair blijvend en wat ‘mislukt’ is en hij ziet de literaire kritiek 

hierbij als een dankbaar hulpmiddel. In de loop der tijd (der handboeken) is een canon ontstaan, 

waar Baur in zijn te bespreken stof wel uitbreiding aan wil geven door de invloed van Nederlandse 

schrijvers in een vreemde taal en door ‘toegepaste kunst van het literaire’ te bespreken. Uiteindelijk 

komt hij tot een definitie van literatuur: ‘het complex van die taaldocumenten welke, te eeniger tijd, 

door een ruimer of geringer deel der cultuurbewusten, werden aanvaarden als schenkende 

esthetisch genot.’82 Baur veroordeelt zijn voorgangers die literair werk niet plaatsen in een 

voortgaande ontwikkeling en/of sterk persoonlijke criteria hanteren:  

Wel heeft men in het verleden kunnen bemerken, dat juist die kunstgeschiedenissen, c.q. 

literatuurgeschiedenissen, het vlugst verouderden, wier schrijvers de werken van een ver 

verleden hadden gevonnist op grond van het esthetisch dogma van een bepaalden tijdssmaak; 

of, nog erger, van voorbijgaande en verwisselbare persoonlijke indrukken.83  

Voor hem zijn er drie pijlers onder elke literatuurgeschiedenis: studie van het werk, van de 

dichterlijke persoonlijkheid en die van het letterkundig publiek en zo verbreedt Baur het 

onderzoeksterrein tot een ruime context.84  

Elders in zijn voorrede bespreekt hij zijn voorgangers: Jonckbloet is te eenzijdig en niet consequent 

met eerder geformuleerde opvattingen, Ten Brink teveel gericht op de grote publiek, Te Winkels 

‘meest volledigen en meest geleerden arbeid’ behoudt ondanks tekortkomingen zijn monumentaal 

karakter, Kalff neemt terecht stelling tegen de verguizing der Nederlandse letterkunde door 
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Jonckbloet en Busken Huet, Prinsens doel is vooral de vergelijkende literatuurwetenschap. 85 Baurs 

voornemen de literatuurgeschiedenis in negen delen te beschrijven, zal niet worden waargemaakt.  

De Vooys besteedt in het handboek vrij veel aandacht aan Tollens’ biografie en aan diens plaats in de 

literatuurgeschiedenis. Als dichter acht hij hem niet hoog en daarvoor geeft hij verschillende 

verklaringen: in de eerste plaats de dichter zelf, aan wie het niet alleen aan tijd, scholing en opleiding 

ontbrak,86 maar ook, met verwijzing naar Beets, aan voldoende geest en inzicht.87 Verder zat het hem 

in zijn beginjaren als dichter niet mee: de bloemrijke stijl en woordkeus van Helmers is niet het goede 

voorbeeld, grootheden als Feith en Bilderdijk overschatten hem en dit streelt zijn ijdelheid.88 In de 

gezaghebbende Muzen-almanak van zijn uitgever Immerzeel neemt hij in 1821 na Feith en Bilderdijk 

samen met Loots de derde plaats in de reeks portretten in, terwijl Staring en Kinker pas later worden 

vermeld en Da Costa helemaal niet.89  

Tollens legt het echter af in De Vooys’ vergelijking met Staring. Beiden mogen geen romanticus 

heten, vooral Tollens’ verstandelijk aangelegde geest krijgt, geen vat op ‘erkende buitenlandse 

romantici’, ook niet in zijn vertalingen. De Vooys acht de geest en de liefde van Tollens en Staring 

voor het buitenleven niet identiek aan het pantheïstisch-gekleurde romantische levensgevoel. Ook 

Staring schrijft huiselijke poëzie, maar beperkt zich in dezen in zijn publicatiedrift.90 In de loop der 

jaren zou het publiek hem hoger gaan waarderen dan de mateloos bewonderde Tollens en ook bij 

Busken Huet valt de vergelijking van hun artistieke waarde in Starings voordeel uit: ‘het verschil 

tussen eenvoud en eenvoud is dan duidelijk’.91 Gaandeweg ziet Tollens in, dat zijn eigen kracht, zijn 

eigen oorspronkelijkheid in eenvoud en natuurlijkheid ligt en hij beroemt zich daarop, maar dan 

verwijst De Vooys naar Beets, volgens wie Tollens te veel heeft gelezen en vertaald om nog 

oorspronkelijk te kunnen zijn.92  

De Vooys besteedt aandacht aan Tollens’ roem, maar ook - als eerste handboek - aan de kritiek die al 

tijdens zijn leven op zijn dichterschap wordt uitgeoefend door Van der Hoop en Wap in de 

verschillende opeenvolgende tijdschriften, zoals Argus, de Nederlandsche Mercurius en De Vriend der 

Waarheid. Hij citeert de scherpe kritiek van Van der Hoop op Tollens en zijn lezers in het laatste 

tijdschrift: eentonigheid, plompe eenvoud en liefhebbers die blind voor gebreken zijn. De Vooys 

proeft hier, ondanks Van der Hoops vooringenomenheid, ‘een heilzame kern van waarheid’.93 Naast 

de bekende navolgers als Ter Haar en Beets noemt De Vooys ook de invloed op Potgieter, wiens 

jeugdwerk toch in Tollens’ trant is94, maar toont elders aan dat beiden toch een geheel verschillende 

perceptie hebben van sociale misstanden:  
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Anders dan Tollens, die in de armoede een welkome gelegenheid tot uitoefening van 

weldadigheid zag, beschouwde Potgieter het pauperisme als een onduldbare smaad voor een 

ontwikkelde maatschappij.95  

Volgens De Vooys grijpt Cremer in zijn schetsen juist terug op de sociale tegenstellingen die Tollens in 

zijn geëngageerde gedichten laat zien, zonder dat hij overigens directe invloed suggereert.96 

De Vooys geeft in twee besproken perioden elk een hoofdstuk aan Tollens binnen een groter geheel 

over de hoofdpersonen uit die tijd. 

Samengevat: De Vooys spreekt geen literair-historisch oordeel over Tollens uit, maar plaatst hem wel 

in het literair-historische debat. Zijn capaciteiten én de tijdgeest maakten hem tot een groot dichter, 

een typerende vertegenwoordiger van de tijd van koning Willem I.97 De roem beklijfde niet: latere 

generaties toonden meer waardering voor Tollens’ tijdgenoten, zoals Kinker en Staring, dan voor 

hem zelf. Zijn lezers herinneren zich Tollens vooral een historisch figuur, met belang voor het 

verleden, maar zonder waarde voor de actualiteit. 

G.P.M. Knuvelder, Handboek tot de Geschiedenis der Nederlandse Letterkunde 
Eerste druk (vier delen), 1948-1953, vijfde en laatste druk (vier delen), 1970-1976 

 ‘En deze middelmatigheid vertolkte op middelmatige wijze de gedachten, gevoelens en 

verlangens van zijn middelmatige tijdgenoten. (…) Banaal, onbeduidend, kinderachtig, 

schijnheilig, dat zijn zo de gedachten die ons door het hoofd spelen, als wij zien, hoe Tollens 

zijn onderwerp beschouwt.98 

Gerard(us) P.M. Knuvelder (1902-1982) is de laatste auteur die in zijn Handboek tot de geschiedenis 

van de Nederlandse Letterkunde vanuit één hand (en dus vanuit één visie) de literatuurgeschiedenis 

beschrijft. De eerste druk van het derde deel verschijnt in 1950, in 1973 gevolgd door de vijfde, 

herziene druk. Hij zet zich af tegen de puur literair-historische beschrijving zoals Prinsen en de 

medewerkers van Baur deze voorstonden en zoekt in verwantschap met Kalff naar onderlinge 

samenhang in historisch perspectief die moet resulteren in een waardeoordeel. In de vijfde druk 

brengt de schrijver herzieningen aan en voor vele neerlandici is ‘de Knuvelder’ 50 jaar lang het meest 

actuele handboek geweest. Tollens komt in het derde deel aan de orde. 

In het bovenstaande citaat zien we, dat hij de diskwalificaties niet schuwt. Als we Knuvelders oordeel 

in één woord mogen citeren, is dat met de term ‘zouteloos’, waarmee hij achtereenvolgens het rijm, 

de natuurlijkheid en ten slotte de alledaagsheid van Tollens’ werk aanduidt.99 Zijn ‘deugdzaam, 

letterlievend leven’ wordt ‘door braafheidsgevoelens overspoeld’.100 Er is wisselwerking tussen 

Tollens en de tijdgeest en Knuvelder tekent een vicieuze cirkel als hij diens invloed op de 

negentiende-eeuwer afwijst:  
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Jammer genoeg heeft hij de negentiende eeuw in zoverre ongunstig beïnvloed, dat zijn gevoel 

en visie in wezen niet natuurlijk en gevoelig waren, maar sentimenteel en oppervlakkig, en dat 

zijn bewonderaars dit ook navolgden.101  

Impliciet beschouwt Knuvelder hem hier als een blokkade tegen de romantiek en dus een tegenpool 

van Bilderdijk. Bij het ontbreken van alle artistieke vormkracht ziet Knuvelder bij Tollens slechts één 

lichtpuntje, namelijk zijn eenvoudige taal waarmee hij zich onderscheidt van de zware classicistische 

retoriek van zijn voorgangers en tijdgenoten. Het past bij zijn onderwerpen: ‘Aan de simpelheid van 

de stof, gedachten en gevoelens beantwoordde een simpele uiterlijke vorm.’ In de laatste druk is 

deze zin vervangen door een iets positiever formulering: ‘een meer ongedwongen, ‘natuurlijk’ 

hanteren van taal- en dichtvormen. Met direct de toevoeging: ‘Maar daar bleef het (…) dan ook 

bij’.102 Elders constateert hij dat Tollens hier in gunstige zin verschilt met de jonge Potgieter, die 

immers juist geïnspireerd werd door de zeventiende eeuw die de voedingsbodem van het classicisme 

zou worden.103  

In de behandeling van de Overwintering brengt Knuvelder in de latere druk een kleine verandering 

aan. Aanvankelijk spreekt hij de waardering voor het werk als vertelling uit, later verwerkt hij in zijn 

bespreking ook de analyse van Asselbergs, waarin deze in het dichtstuk een strofische opbouw 

herkent.104 Opvallend is dat Knuvelder in 1973 nog steeds aanneemt dat het Scheepsjournaal van 

Gerrit de Veer Tollens tot bron diende. Huygens had echter in 1964 al aangetoond dat er te veel 

verschillen tussen beide reisbeschrijvingen bestaan en dat Tollens het dagboek waarschijnlijk niet 

kende.105 

Als Knuvelder Tollens in de literatuurgeschiedenis plaatst, noemt hij de kritische geluiden van de 

kleine tijdschriften die aan De Gids vooraf gaan en scherpt hij de tegenstelling met Potgieter als 

vertegenwoordiger van de jonge generatie aan.106 Hij verwijst naar de kritische opstelling van Busken 

Huet en Pierson. Aan Tollens’ navolgers wijdt Knuvelder weinig woorden: ze zijn ‘nóg tevredener, nóg 

deugdzamer en nóg zelfvoldaner (…) dan hun grote voorganger’.107 Wel onderscheidt Bogaers zich in 

positieve zin, ook van zijn leermeester. De dominee-dichters nemen Tollens’ eenvoudige taal over, 

maar alleen De Génestet verheft zich boven de burgerlijkheid en de bekrompen gevoelens van de 

burgerij die Knuvelder associeert met ‘nogal wat schrijvers’.108 

Knuvelder geeft Tollens een eigen klein hoofdstuk in de periode 1805-1825; elders noemt hij wel 

enkele navolgers bij Stichtelijke en huiselijke dichtkunst: ‘Zij zijn als evenzovele muggen die om de 

kaarsvlam Tollens hebben gevlogen; een verblindend licht kan men de brave Rotterdammer moeilijk 

noemen; adelaars in de hemelen der schoonheid zijn de dichters van onze huiselijke poëzie bepaald 

niet geweest.’109 

Samengevat: Knuvelder beschouwt Tollens als een storend element in de ontwikkeling van de 

negentiende-eeuwse Nederlandse literatuur. Het doet ons denken aan de ‘domper’ van Busken Huet. 
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Tollens was niet alleen een product van zijn tijd, hij voedde de tijdgeest ook met wat de tijdgenoot 

wilde horen. Dat hij de dichterlijke taal onttakelde van haar retoriek, neemt niet weg dat hij niet in 

staat was de inhoud boven het alledaagse te verheffen. In een vergelijking met Beets, spreekt hij van 

een ‘tekort aan persoonlijk dichterschap’.110 Knuvelders lezers krijgen de indruk dat Tollens een 

historisch figuur is geweest, die van weinig waarde was voor de literatuurgeschiedenis, met eerder 

een negatieve dan een positieve invloed. 

Knuvelder bracht van zijn handboek in 1961 en 1965 in één deel een beknopte editie uit; de 

informatie over Tollens wijkt inhoudelijk niet van het origineel af.111 

‘Nederlandse Literatuur, een geschiedenis’ als ‘tussenhandboek’, 1993 

Hoofdredacteur Riet Schenkeveld-van der Dussen (geb. 1937, hoogleraar letterkunde in Utrecht) 

motiveert de publicatie van deze literatuurgeschiedenis met een beroep op de generaties 

handboeken en het uitblijven van een nieuw boek sinds de laatste uitgave van Knuvelder. Zij noemt 

in haar voorwoord diens handboek ‘ondanks aanpassingen in latere drukken, inhoudelijk verouderd 

en spiegelt te zeer de waarden en inzichten uit de jaren vijftig dan dat het nu nog bruikbaar kan 

zijn’.112 

In de praktijk heeft dit boek dan ook in de academische wereld gediend als een ‘tussenhandboek’ en 

dat is de reden de bespreking ervan in dit hoofdstuk te plaatsen en niet bij het literaire debat in 

hoofdstuk 2.3. Aan een moderne literatuurgeschiedenis worden hogere eisen gesteld en mede 

daarom heeft de redactie van dit boek 109 gespecialiseerde auteurs uitgenodigd een bijdrage over 

150 onderwerpen uit het brede literaire bedrijf te schrijven. De opstellen dragen alle een verwijzing 

naar een eeuw, een jaartal of een datum. Het boek is dan ook geen doorlopend verhaal, maar geeft 

in die 150 hoofdstukken steeds taferelen – om met Tollens te spreken – uit de literatuurgeschiedenis. 

Tollens komt zelf aan de orde in hoofdstuk 76, van de hand van Marita Mathijsen. Zij kiest de 

begrafenis van Johannes Nierstrasz op 2 augustus 1828 als startpunt voor haar bijdrage met als 

ondertitel De botsing van twee typisch negentiende-eeuwse literatuuropvattingen.113 

Tollens is in 1828 de toonaangevende dichter van Nederland als vertegenwoordiger van de utilitaire 

poëzie in dienst van vorst, gezin en vaderland. Hij maakt school, tot ergernis van een tweede groep 

dichters, die in navolging van Bilderdijk zich juist niet tot het volk richten, maar hun kunst 

beschouwen als een edele roeping uit hoger sferen. Tot de laatste groep behoren Jan Wap en 

Adriaan van der Hoop, die in hun Nieskruid de poëzie van Nierstrasz – en daarmee die van de school 

van Tollens – en de afwezigheid van gedegen literaire kritiek tot onderwerp van spot en afkeuring 

hadden gekozen. Mathijsen plaatst Nieskruid aan het begin van een literaire ontwikkeling, die via de 
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tijdschriften Apollo, Argus, De Nederlandsche Mercurius, De Vriend der Waarheid en De Muzen leidt 

tot de oprichting van De Gids in 1837: 

De strijd van voor serieuze kritiek en voor erkenning van de ideeën van de Romantiek was al 

aangegaan door de kleine voorlopers. De slachtoffers van De Gids waren in de voorgaande 

jaren door een aantal bedreven beulsknechten al vakkundig gekneveld.114 

In dit opstel maakt Mathijsen duidelijk dat de populariteit van Tollens en zijn navolgers al rond 1830 

niet het gehele literaire veld beheerst. Vanaf de overzijde rukt een kleine groep ten strijde, die 

langzaam maar zeker terrein verovert, zonder de tegenstander overigens van de mat te vegen. Maar 

wie de geschiedenis kent en de lijn van De Gids doortrekt naar Busken Huet, weet, dat de harde 

krachten van Wap en Van der Hoop uiteindelijk toch de overwinning op Tollens zullen behalen. 

Mathijsen bespreekt deze strijd zonder diskwalificaties door beide opvattingen naast elkaar te 

plaatsen en bepaalt zo op neutrale wijze de plaats die Tollens in de literatuurhistorie inneemt: een 

uiteindelijk doodlopende weg, maar ook een stimulans voor tegenkrachten, die een meer 

romantischer, individueler en elitairder dichterschap voorstaan. 

Tollens wordt elders in het boek nog twee keer genoemd en niet nader besproken: in het hoofdstuk 

over Staring door Johanna Stouten over diens verzameling van 150 citaten van Tollens met slechte 

beeldspraak en in dat over Helmers door J.J. Kloek als verzetsdichter tegen de Franse overheersing.115 

Gelderblom en Musschoot, Geschiedenis van de Nederlandse Literatuur, 
Tot nu toe zeven delen, vanaf 2006; Het deel waarin Tollens besproken wordt, ’Alles is taal 
geworden’, is verzorgd door Willem van den Berg, met Piet Couttenier de auteur van dit 
handboekdeel. 

 ‘Tollens zelf mag in een aantal gedichten (…) in overspannen verzen het dichterschap 

verheerlijkt hebben, hij was, alle eigentijdse bewieroking ten spijt, zich terdege bewust van 

de beperktheid van zijn eigen talent, dat slechts toereikend was voor de ‘zachte toon’ 

(…).116 

Na Knuvelder moet de neerlandistiek het ruim drie decennia zonder een actueel handboek doen, 

hetgeen inhoudt dat nieuwe inzichten uit al die jaren in toenemende mate niet in een samenvattend 

overzicht te raadplegen zijn – met uitzondering van Nederlandse Literatuur.  

In het nog niet afgesloten project van de Geschiedenis van der Nederlandse Literatuur is in 2009 het 

deel over de negentiende eeuw verschenen: Alles is taal geworden, van de auteurs Willem van den 

Berg en Piet Couttenier. Eerstgenoemde (geb. 1934, hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde 

in Amsterdam) is verantwoordelijk voor de Noord-Nederlandse schrijvers en dichters, en dus voor de 

bespreking van Tollens. Een hoofdredactie en een gespecialiseerde raad van advies accentueren dat 

de tijd van Kalffs en Knuvelders, die in hun eentje een niet van subjectiviteit ontblote totale 

literatuurgeschiedenis konden schrijven, voorgoed voorbij is. 

In het Voorwoord formuleren de auteurs, dat zij de literatuur van de negentiende eeuw zoveel 

mogelijk vanuit het perspectief van die tijd willen beschrijven en evalueren.  
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Die opstelling houdt in dat we ons distantiëren van de gebruikelijke neerbuigende houding die 

lezers en onderzoekers tot in zeer recente overzichten hebben aangenomen ten opzichte van 

de toenmalige literaire cultuur en smaak.117  

Van den Berg is inderdaad wat Tollens betreft niet scheutig met welke kwalificaties dan ook. Meer 

oog heeft hij voor diens plaats in de ontwikkeling van de literatuur, in de eerste plaats als onderwerp 

van discussie door de tijdschriften die aan De Gids vooraf gingen. De paragraaf over Tollens, 

‘volksdichter’, begint met een beschrijving van zijn roem aan het eind van zijn leven: de huldigingen, 

de beelden, de hoge ridderorde. Dan volgt een overzicht van zijn dichtersloopbaan. Het jeugdwerk 

kon zelfs de kritiekloze biograaf Schotel niet bekoren. Ook Van den Berg ziet de bundels Gedichten 

als de fundamenten van zijn beroemdheid.  

Zijn verzen brachten bij zijn lezers en lezeressen een kleine schok van herkenning teweeg, 

omdat hij vertrouwde thema’s aansneed die in de ‘zachte toon’ het hele scala van hun eigen 

ervaringen (…) behandelden.118  

Daarbij sluit de eenvoudigheid van deze gedichten aan bij de tendens zich af te zetten tegen de 

Franse romantiek. Een tweede positief aspect van Tollens’ dichtkunst is volgens Van den Berg vooral 

te vinden in de Overwintering: de schilderende poëzie, die een paar decennia later ruimer verbreid 

zou worden.119 Met genoegen ziet Tollens in 1822 de goedkope editie van de Gedichten verschijnen, 

die zijn gedichten ook voor minder kapitaalkrachtigen verkrijgbaar maken, waardoor zijn populariteit 

nog toeneemt.  

Van den Berg beaamt dat Busken Huet deze reputatie voorgoed knakt en ondanks de milde poging 

van Huygens tot een neutraler, maar geen kritiekloze vastlegging van Tollens’ leven en werk stelt hij 

vast: ‘Een rehabilitatie zou niet meer volgen.’120 De bewonderaars en navolgers gunt hij geen 

bespreking: ‘Hun namen zijn in de vergetelheid weggezakt en verdienen ook geen revival’.121 Als enig 

handboek wijst Van den Berg op de parodieën op de huiselijke poëzie door Cornelis Paradijs (Frederik 

van Eeden) in Grassprietjes van 1885. 

Tollens heeft in dit handboek een eigen hoofdstuk in het deel De poëzie in Nederland [1800-1830] 

Samengevat: Van den Berg plaatst Tollens in zijn tijd en in de fase van de ontwikkeling van de 

Nederlandse literatuur en stelt dat na de verguizing geen eerherstel is gevolgd. 

Tollens’ drama en proza in de handboeken 

Tollens schrijft in zijn jonge jaren ook enkele verhalen en een aantal, al dan niet vertaalde 

toneelstukken. Beide genres krijgen geen plaats in latere uitgaven en evenmin in de Gezamenlijke 

Dichtwerken, waarover de dichter zelf nog de supervisie had. Tollens publiceert véél, te veel volgens 

vele critici én volgens de dichter zelf, maar hij is niet zonder zelfkritiek, getuige de vele veranderingen 

die hij in de loop van de publicaties in zijn gedichten en in de opbouw van enkele bundels heeft 

aangebracht. Zo elimineert hij vrijwel dit gehele jeugdwerk en wijzigt wat zijn toets uiteindelijk toch 

kan doorstaan. De Nieuwe Verhalen en de toneelstukken behoren tot dat jeugdwerk waarvan de 
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dichter uiteindelijk afstand heeft genomen. De handboeken van Jonckbloet, Ten Brink, Te Winkel, 

Walch en Haantjes/Smit noemen deze genres dan ook niet en Van den Berg besteedt een halve zin 

aan Tollens ‘quasihistorisch’ dramawerk.122 

Kalff, De Vooys en Knuvelder wijden wel enige aandacht aan de minder bekende genres. Zo wijst 

Kalff op de autobiografische kenmerken van Bodyn uit de Nieuwe Verhalen en waardeert hij Tollens’ 

dramatische pogingen tot oorspronkelijkheid en herstel van de goede smaak van het publiek als 

buffer tegen wat hij als nadelige Franse en Duitse invloed beschouwt.123 Hij verklaart Tollens’ 

aanvankelijke liefde voor het drama uit de wens ‘zedelijke invloed’ te kunnen uitoefenen, maar vindt 

de vertaalde toneelwerken uiteindelijk niet meer dan springplanken voor eigen toneelstukken.124 

De Vooys begint zijn paragraaf over Tollens met de mededeling dat hij zijn treurspelen geen herdruk 

waardig achtte en wijdt er verder geen woorden aan, evenmin aan de verhalen, hoewel hij ook de 

duiding van Bodyn geeft.125 

Eenzelfde boodschap lezen we bij Knuvelder: hij geeft een samenvatting van het dramatische werk 

en stelt dat het weinig bevredigende resultaat van Lukretia en De Hoekschen en Kabeljaauwschen 

voldoende was voor een definitief afscheid van het toneel.126  

Samenvattend: het fictionele proza en de toneelstukken van Tollens worden in de handboeken 

slechts zijdelings genoemd: een oninteressant onderdeel van zijn schrijverschap, dat terecht door de 

auteur zelf is verworpen en mede daardoor in de vergetelheid geraakt. 

Het eerste ‘handboek’ over het toneel in Nederland dat Tollens noemt, is dat van J.A. Worp: in 1907 

verschijnt het tweede deel van Geschiedenis van het Drama en het Toneel in Nederland. Hij is weinig 

positief over het toneelwerk van Tollens. De blijspelen staan slechts in een noot vermeld:  

De stukjes van Tollens zijn erg onbeduidend; ‘De Bruiloft’ (1799) heeft een onmogelijke 

verwikkeling (…), ‘Gierigheid en praatzucht’ (1802) is zeer onbeteekenend.127  

Over de treurspelen oordeelt hij al weinig gunstiger. Lukretia of de verlossing van Rome (1805) werd 

weliswaar in opdracht van de befaamde actrice mevrouw Wattier geschreven, maar de 

Amsterdamsche Schouwburg weigert het stuk omdat er te weinig actie in zit. Worp treft in De 

Hoekschen en Kabeljaauwschen uit het volgende jaar tenminste nog een paar vechtpartijen aan.128 

Tollens’ toneeldebuut Konstantyn, dat hij als zestienjarige schrijft en dat in 1800 verschijnt, 

beschouwt Worp als ‘echt jongenswerk’.129 Hij schrijft het niet, maar Worp zal Tollens’ beslissing deze 

werken niet meer te laten verschijnen, zeker gewaardeerd hebben. 

Ben Albach besteedt in zijn monografie Helden. Draken en Comedianten uit 1956 over het toneel in 

de Franse tijd ook weinig woorden aan Tollens: hij noemt Lukretia en De Hoekschen en de 

Kabeljaauwschen en zegt verder dat de schrijver met zijn stukken weinig succes had.130 
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Ze zijn in elk geval door redacteur R.L. Erenstein geen plaats waardig geacht in het vuistdikke 

standaardwerk over tien eeuwen Nederlandse en Vlaamse theatergeschiedenis uit 1996. Tollens 

wordt daarin niet genoemd.131 

Vergelijking van de handboeken  

Vóór 1870 is er nauwelijks sprake van wetenschappelijk verantwoorde studie van de Nederlandse 

letterkunde in de moderne zin des begrips. Wanneer deze met de aanstelling van Jonckbloet tot 

hoogleraar in Leiden enige gestalte krijgt, is de herinnering aan Hendrik Tollens, overleden in 1856, 

nog vers en levend. Bovendien gaat veel aandacht uit naar literatuur uit eerder eeuwen. Vooral de 

herontdekking van Middelnederlandse teksten, de studie en de bezorging ervan vergt de nodige 

aandacht. De ‘handboeken’ van de ‘Oude School’ waren opsommingen van feiten, zonder verhaal. 

Dit verhaal moet in de nieuwe opvattingen wel worden geschreven, opdat de historische 

ontwikkeling van de letterkunde duidelijk wordt. De ontwaakte literaire kritiek, die in het derde 

kwart van de negentiende eeuw door scherpe geesten als Potgieter, Van Vloten en Busken Huet een 

niet te vermijden stempel op de waardering van de literatuur probeert te drukken, kan niet 

genegeerd worden. In dit kader is het interessant de statuur van Tollens als expliciet ambassadeur 

van de geest van de eerste kwarten van de eeuw te verkennen, een geest die na 1850 in het 

algemeen inferieur wordt beschouwd aan wat Nederland ooit voorstelde en aan wat Nederland 

opnieuw zou moeten uitstralen. Naar mate de jaren verstrijken, de afstand tot Tollens en zijn tijd 

toeneemt, dringt zich de vraag op: hoe kijk je tegen een in zijn tijd mateloos bewierookt dichter aan 

die representatief wordt geacht voor een periode die je het liefst zo snel en ver als mogelijk is achter 

je wilt laten? Kies je een absolute benadering en beschouw je hem in de eerste plaats als exponent 

van een vergane tijd en onderzoek je vervolgens of daarvan nog een waardevols voor de 

ontwikkeling van de literatuur is overgebleven? Of is de eigentijdse norm het vertrekpunt voor een – 

mede daardoor per definitie subjectieve – latere waarneming en validering? 

Vergelijken we de handboeken wat Tollens betreft op de volgende onderwerpen: waarde voor de 

tijdgenoot, waarde voor de contemporaine lezer, waarde voor de ontwikkeling van de Nederlandse 

letterkunde, kwaliteiten en diskwalificaties, een negatief, neutraal of positief oordeel. Ten Brink I laat 

zich over deze punten nauwelijks uit en blijft derhalve buiten beschouwing. 

Eerst moet iets worden gezegd over de ruimte die een handboekschrijver aan Tollens besteedt. 

Jonckbloet, Kalff, Te Winkel, De Vooys, Knuvelder en Van den Berg schrijven een omvangrijk 

handboek en kunnen in theorie dus veel aandacht aan de individuele schrijvers en dichters besteden. 

Ten Brink I mag ook tot deze categorie worden gerekend, omdat zijn onderwerp weliswaar beperkt is 

– de negentiende eeuw – maar dat deze in drie delen toch uitgebreid wordt beschreven. Ten Brink II, 

Prinsen en Walch schrijven een beknopter werk en het is duidelijk dat de omvang van de 

besprekingen kleiner is dan die van hun meerdelige collega-handboeken. Het is zinloos een 

vergelijking te maken van de ruimte die zij aan Tollens besteden, niet alleen vanwege het gebruikte 

lettertype of de omvang van het notenapparaat, maar ook omdat de ene schrijver ruimhartiger 

strooit met citaten om de uitspraken over Tollens nader te illustreren dan de andere.  

Baur/De Vooys is het enige handboek dat relatief veel aandacht besteedt aan de biografie van de 

dichter. Hij legt verband tussen Tollens’ dichterlijke productie en enkele mijlpalen in diens leven, 
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zoals zijn persoonlijke betrokkenheid bij de Belgische opstand –zijn oudste zoon was immers onder 

de wapenen - en de verhuizing van de drukke verfhandel naar het rustige Rijswijk.132 Ook noemt hij in 

navolging van Kalff de neerslag van Tollens’ turbulente vrijersjaren in het verhaal Bodyn.133 De Vooys 

besteedt ook meer woorden dan anderen aan de plaats van Tollens in de literatuurgeschiedenis door 

hem vrij uitgebreid te vergelijken met Staring, door ruim aandacht te besteden aan de eerste 

kritische geluiden in de tijdschriftjes die aan De Gids voorafgaan en door na te gaan wat zijn invloed 

was op Potgieter, Cremer, Beets, De Génestet. Maar een handboek literatuurgeschiedenis is geen 

biografisch woordenboek. Het geeft immers im- of expliciet een visie weer die tot doel heeft een al 

dan niet breed publiek te informeren over een dichter, in casu Tollens, die ooit aan de top stond en 

wiens positie in de loop der jaren lager bij de grond terecht kwam. 

Waardering door Tollens’ tijdgenoten 

Geen der handboeken ontkent de enorme populariteit die Tollens tijdens zijn leven bij het publiek 

geniet. Deze valt ook niet te ontkennen, gezien de oplagen van zijn werken en de lof die hem in 

diverse vormen is toegezwaaid. Vrijwel alle zien hem als een ‘product van zijn tijd’ en zij wijzen ook 

op het omgekeerde verband: dichters als Tollens bevestigen de tijdgenoot in zijn gevoelens van… en 

dan kiezen de handboekschrijver vervolgens elk hun eigen typering.134 Volgens Kalff wordt Tollens 

door deze wisselwerking juist verlamd: hij raakt verstrikt in wat men van hem verwacht– en kan ook 

niet veel méér dan dat.135 Volgens Knuvelder heeft hij een ‘ongunstige invloed’ op de negentiende 

eeuw en hij echoot daarmee de Gidskring, die de eerste helft van de eeuw inderdaad als een 

remmende factor voor nieuwe, en internationaal al aangeslagen ontwikkelingen zag.136 

Maar er klinkt ook waardering voor Tollens’ vermogen hoe dan ook de snaren van zijn tijdgenoten te 

raken door de keuze van zijn onderwerpen en de aansprekende taal, die zich overigens wel in de loop 

van zijn werk vanuit de retoriek uit het begin van de negentiende eeuw naar verstaanbaarheid voor 

het grote publiek ontwikkelt. Jonckbloet waardeert dit vermogen en Knuvelder sluit zich bij hem aan 

met positieve woorden over Tollens’ natuurlijke taal.137 Kalff signaleert dat zijn toneelwerk, hoe 

onbetekenend ook, bijdraagt aan de goede smaak waaraan rond 1800 na Franse en Duitse invloeden 

behoefte bestaat en toont ook waardering voor het effect dat de Overwintering door ordelijkheid en 

helderheid oogst.138 Van den Berg noemt ook de aanschouwelijkheid in het gedicht.139 Te Winkel 

begrijpt de lof voor Tollens: ‘hoe goed hij in de geest van zijn volk was doordrongen en in staat was 

uitdrukking te geven aan hetgeen er toen in het hart van het volk omging.’ Ook is hij ervan onder de 
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indruk dat de Overwintering ‘in zeldzame mate lang een geheel volk in verrukking heeft kunnen 

brengen’.140  

Uiteraard spreekt elk handboek impliciet zijn lezers aan, vormt het daardoor hun kennis en oordeel 

en bepaalt het mede de herinneringscultuur van zijn onderwerpen. Een enkele maal richt de 

handboekschrijver zich wat Tollens betreft rechtstreeks tot de lezer-tijdgenoot door de eerste 

persoon te gebruiken. Kalff is daarin het duidelijkst: ‘poëzie die ons niet meer bekoort’, ‘ons heeft hij 

niets meer te zeggen’. Kennelijk is Tollens voor hem alleen de moeite van het lezen waard voor hen 

die zich willen verdiepen in het voorgeslacht. Ook Knuvelder maakt de lezer medeverantwoordelijk 

door ‘ons’ medeplichtig te maken: ‘Banaal, onbeduidend, kinderachtig, schijnheilig, dat zijn zo de 

gedachten die ons door het hoofd spelen, als wij zien hoe Tollens zijn onderwerp beschouwt.’141  

Ook voorwaar geen uitnodiging de Gezamenlijke Dichtwerken nog eens ter hand te nemen.  

Te Winkel spreekt zich veel milder uit over het dichtwerk van Tollens; met Kalff en Knuvelder is hij 

een handboekschrijver die bij uitstek ruimte geeft aan zijn subjectiviteit. Bij Jonckbloet kan de lezer 

nog mee-overwegen of de populariteit van Tollens terecht is (was), Ten Brink, Walch, De Vooys en 

Van den Berg zwijgen op dit punt of stellen zich objectief op en Prinsen laat het aan de lezer over of 

hij Tollens’ werk uit zijn dommel wil laten ontwaken. 

Een ander aspect is de plaatsing van Tollens tussen de opeenvolgende literaire generaties. Hoe 

verhoudt de (jonge) Tollens zich tot zijn voorgangers? 

Jonckbloet wijst op de invloed van Feith: ‘van hem had hij zeker die op- en overdrijving van gevoel, 

die de grenzen van het natuurlijke te buiten gaat, en bij den navolger [Tollens] zelfs wel eens in 

gemaniëreerde sentimentaliteit overslaat.’142 Ook Prinsen ziet in hem een voortzetter van Feith (ook 

van Helmers en Loots).143 In zekere zin is de jong overleden Helmers ook inhoudelijk een voorganger: 

enkele jaren vóór Tollens’ Overwintering behandelt hij immers dezelfde stof in de vierde zang van De 

Hollandsche Natie (1812). Kalff wijst er al op dat Tollens hieraan schatplichtig is, maar De Vooys vindt 

dit nauwelijks een voordeel, ondanks de bekoring die van Helmers (en Feith, Bilderdijk, Loots) 

uitging.144 Knuvelder vindt juist dat Helmers Tollens ‘omhoog’ trok en signaleert dat diens werk 

enerzijds gekenmerkt wordt door de huiselijke poëzie, maar anderzijds bij elk voorval pathetische, 

hoogdravende lyriek en epiek opleverde.145  

Ten Brink gaat niet op het voorgeslacht in, maar beschouwt hem wel als een voorloper van de 

romantiek. Te Winkel rekent hem niet tot een ‘school’, al wijst hij er wel op dat Bilderdijk Tollens – 

met vele anderen – tot de ‘voortreffelijkste dichters van zijn tijd’ rekent.146 Van den Berg beschouwt 

Tollens als een vertegenwoordiger van het indertijd toonaangevende tijdschrift Vaderlandsche 

Letteroefeningen, dat door De Gids later tot exponent van een weinig inspirerend tijdvak wordt 

beschouwd.147 

Over het algemeen tekenen de handboekschrijvers Tollens niet als een vernieuwer. Zelf beschouwt 

hij zich overigens wel degelijk als een zelfstandig en oorspronkelijk dichter – wat overigens geen 
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garantie is voor vernieuwend dichterschap. Jonckbloet geeft van Tollens’ eigen ideeën hierover 

enkele voorbeelden uit de gedichten.148  

Kalff en De Vooys noemen Beets’ mening dat Tollens juist níet oorspronkelijk is en Prinsen signaleert 

een ontwikkeling naar een oorspronkelijk dichterschap dat Tollens in Gedichten I bereikt zou hebben. 

De Vooys sluit hierop aan door erop te wijzen dat de dichter steeds meer beseft, dat ‘zijn eigen 

kracht, zijn oorspronkelijk talent, ligt in eenvoud en natuurlijkheid’.149 Knuvelder en Van den Berg 

gaan niet op dit onderwerp in. 

Een gedeelte van Tollens’ dichtwerk – we zien dus even af van de toneelstukken - bestaat uit 

‘vertalingen’, de latere bundels Romancen en Balladen en Liedjes van Matthias Claudius bestaan zelfs 

geheel uit vertaalwerk. Enkele handboekschrijvers gaan hierop in. Kalff proeft hier al iets van een 

eigen toon en herkent de toekomstige Tollens: liefde tot de natuur, huiselijke en beschrijvende 

poëzie, maar vindt de vertaalde gedichten ver beneden het peil van de originelen, op de gedichten 

van Claudius na.150 Voor Te Winkel zijn de vertalingen elementen voor de algemene positieve 

beoordeling van Tollens: in Romancen ‘wist [Tollens] de toon van het oorspronkelijke goed te vatten, 

het best wanneer die schalksch of naïef is’ en in de Liedjes manifesteert de vertaler ‘zacht gevoel, 

eenvoudigheid van uitdrukking en guitigheid van opmerking.’ Minder goed is Tollens volgens hem als 

er ‘echte’ romantiek aan te pas komt: deze strookt niet met zijn realistische natuur.151 De Vooys legt 

hier verband met de oorspronkelijkheid die Tollens zou prefereren boven onderzoekingen in het 

romantische.152 

Tollens mag dan volgens Te Winkel niet tot een school behoren, hij stond zelf wel voor de klas. Kalff 

en De Vooys gaan het meest uitgebreid op de navolgers in. Van den Berg is duidelijk over deze 

leerlingen: ‘Hun namen zijn in de vergetelheid weggezakt en verdienen ook geen revival.’ Hij noemt 

overigens als enige de parodieën op Tollens’ werk in Grassprietjes van Cornelis Paradijs (= Frederik 

van Eeden).153 

Oudere handboekschrijvers zien echter wel positieve gevolgen. Sommigen noemen Bogaers, Ter Haar 

Messchert en Warnsinck in positieve zin, anderen spreken in dezen gunstig over het dichtwerk van 

Potgieter, die in zijn jonge jaren Tollens wel kon waarderen.154 

Prinsen signaleert dat Beets de nieuwe Tollens wordt na diens dood – en dat is niet positief    

bedoeld.155 De Vooys ziet in de sociale novellen van Cremer de invloed van Tollens en vindt Bogaers 

is de enige directe navolger die hij het waard acht genoemd te worden. In Beets ziet hij dezelfde 

ontwikkeling als bij Tollens: stilstand nadat de naam is gemaakt. Bij De Génestet treft hij 

verwantschap aan, maar ook de ontworsteling aan de al te intieme gezinspoëzie.156  

Kwalificerende termen zijn aan verandering van inhoud en interpretatie onderhevig, bovendien zijn 

ze vaak subjectief, zowel vanuit het perspectief van de auteur als vanuit de perceptie van de lezers. 
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Als Te Winkel stelt dat de Overwintering is, ‘een der heerlijkste gedichten, die ooit door een 

Nederlander waren gemaakt’, als Jonckbloet in het latere werk ‘nu en dan even iets uitmuntends’ 

ontdekt, zegt dat evenveel over de respectieve handboekschrijver, als over het dichterschap van 

Tollens.157 

Soms zijn er woorden die tot tweeërlei interpretatie kunnen leiden: is ‘eenvoudigheid’ een deugd, is 

‘simpelheid’ een ondeugd? Hier moeten we de termen in de context lezen en ontkomen we als lezer 

niet aan de eigen indruk van de handboekschrijver. Knuvelder is wat dat betreft duidelijk: zijn 

oordeel ‘simpelheid’, laat hij direct volgen door ‘op het onnozele af ‘– en dan weten we waar we aan 

toe zijn. ‘Gemoedelijkheid’ kan een plezierige eigenschap zijn, maar als Kalff deze adjectivisch ‘laag 

bij de grondsch’ en ‘week’ noemt, is zijn mening duidelijk. ‘Aandoening’ is zeker aanwezig in het 

sentimentalisme – Tollens’ jeugdfase – plezierig, maar als Kalff deze ‘opgeschroefd’ noemt, krijgt ze 

ineens een andere lading.158  

Er zijn echter ook termen die voor alle lezers eenduidig een positieve connotatie kennen. Jonckbloet 

noemt het werk van Tollens een ‘verademing’ na de zware lyriek van zijn voorgangers. Kalff gebruikt 

in de bespreking van de Overwintering termen als ‘ordelijk’, ‘helder’, ‘aanschouwelijk’ en als hij 

constateert dat Tollens ondanks alles ‘naar het hoogere’ blijft streven, klinkt dat niet negatief-

ambitieus, maar positief-gedreven.159 Te Winkel oordeelt vrijwel overal gunstig en als hij vaststelt dat 

Tollens in vertaalwerk de romantiek niet begrepen heeft, leidt dat niet tot slechte, maar tot ‘minder 

goede’ vertalingen.  

Naast positieve kwalificaties zijn er ook – en in meerderheid – diskwalificaties; deze zijn te verdelen 

in neutrale termen, als ‘eenzijdigheid’, ‘oppervlakkigheid’, die bijvoorbeeld Jonckbloet gebruikt 160 en 

emotioneel gelaten woorden van de handboekenschrijvers die zich bijna boos maken: Prinsens 

pagina 559 staat er vol mee: ‘Vals verheven’, ‘weke zelfvoldaanheid, ‘slappe tevredenheid’, 

‘rommelig enthousiasme’, ‘zoet verzonnen aandoenlijkheid’. Hij vindt Tollens’ werk ‘terecht 

vergeten’. Knuvelder zal zich daar zeker in herkend hebben. Hij waardeert Tollens’ taal, maar vorm 

en inhoud spreken hem niet aan, wat hem tot spot drijft: ‘door wateren van braafheidsgevoelens 

overspoeld’, een ‘incarnatie van middelmatigheid, van sentiment, van denkvermogen [etc.]’ Zijn rijm 

is ‘lam, laf en zouteloos’, hij is een ‘groot’ man, sic tussen aanhalingstekens, hij kenmerkt zich door 

‘welbewuste geborneerdheid’ en roept op tot ‘opzettelijke inactiviteit’.161 

Ten Brink I heeft zo zijn eigen wijze van diskwalificeren door bijvoorbeeld de zelfcorrectie ‘beroemde 

– destijds beroemde - dichters’ waarmee hij onder andere Tollens bedoelt.162 Ten Brink II stelt dat 

Tollens om verstaanbaar, duidelijk te zijn voor zijn groot publiek ten koste gaat van de degelijkheid.  

Het is duidelijk dat de handboekschrijvers hoe dan ook een oordeel vellen over de dichter Tollens. Nu 

is een literatuurgeschiedenis geen bloemlezing, maar we kunnen vaststellen dat zij verschillen in 

toelichtende voorbeelden bij hun uitspraken. Jonckbloet (althans Honigh), Kalff, Te Winkel en De 

Vooys citeren en/of verwijzen ruimhartig,  
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Ten Brink I en II, Prinsen en Walch nemen geen voorbeelden op en dat heeft ongetwijfeld te maken 

met de omvang van hun handboek. Ook Knuvelder beperkt zich tot niet nader toegelichte uitspraken. 

Van den Berg geeft een enkel voorbeeld. 

Conclusie: moderne handboeken en de herinneringscultuur 

Handboeken hebben twee functies: enerzijds vatten zij bij hun verschijnen de stand van zaken in de 

literatuurgeschiedenis samen, anderzijds functioneren zij ook, en niet in de laatste plaats, als 

referentie- en studiemateriaal voor latere letterkundigen. Schenkeveld merkt op, dat de 

houdbaarheid van een handboek dertig jaar is.163 

In de eerste functie zouden zij een weergave moeten zijn van de literaire discussie die in de jaren 

ervoor over een bepaald onderwerp is gevoerd. Bij het dichterschap van Tollens hebben we in 

hoofdstuk 2.3 gezien dat deze omstreeks 1880 stilvalt en dat het beeld, door Beets voorbereid en 

door Busken Huet afgemaakt, een eeuw lang geen verandering ondergaat. In die tijd is alleen de 

eerste druk van Jonckbloet (1872) voorhanden: deze gaat voorzichtig met Tollens’ reputatie om, 

maar conformeert zich wat de status ervan betreft aan Beets. De tweede druk en alle andere 

handboeken kunnen gebruikmaken van Huets opstel en dat doen de meeste ook. Honigh, die de 

tweede druk van Jonckbloet redigeert (1891-1892) richt zich eerder tegen Huets scherpe taal dan 

tegen het beeld dat deze van Tollens schetst. Op Te Winkel na zien de volgende vooroorlogse 

handboekschrijvers Ten Brink, Prinsen en Kalff hem in het gunstigste geval als een historisch figuur, 

die voor de contemporaine lezer niet meer van belang is. Met name Prinsen laat zich 

diskwalificerend uit. Te Winkel vormt in deze reeks een uitzondering doordat hij redeneert vanuit 

een historisch, en niet vanuit een contemporain perspectief. De overheersende visie op Tollens is 

toch dat hij als dichter vanuit het latere perspectief achterhaald is en van geen belang voor de 

ontwikkeling van de literatuurgeschiedenis. 

De Vooys en Knuvelder bevestigen na de oorlog dit beeld, waarbij de eerste zich neutraler en meer 

verklarend opstelt dan de laatste, die vooral wijst op het verschijnsel dat Tollens eigenlijk de 

ontwikkeling van de literatuur blokkeerde. In navolging van Te Winkel besteedt Van den Berg meer 

aandacht aan de functie van Tollens’ dichterschap voor zijn tijdgenoten als vertrekpunt voor 

waardering. Dit jongste handboek roept bij de lezer anno 2009 geen gevoelens van afstand of 

afwijzing van de voormalige volksdichter op.  

Zo scheppen de handboeken een herinneringscultuur, die niet zozeer bepaald wordt door het 

verstrijken van de tijd, maar eerder van de bereidheid van de schrijver Tollens te waarderen als 

element van zijn tijd. Die bereidheid vinden we met name bij Te Winkel en Van den Berg. Alle andere 

laten hem herinneren als een historisch figuur, wiens bijdragen aan de cultuur soms positief, maar 

meestal negatief worden beoordeeld.  

Dit is van belang voor de tweede functie van de handboeken: ze zijn bepalend en gezaghebbend voor 

de neerlandici die ze om reden van studie of als naslagwerk gebruiken. Wat de student leert, 

verwerkt hij later in een publicatie of in lessen voor de klas, hij toetst zijn oordeel alleen als hij zelf 

onderzoek verricht of een nieuw handboek raadpleegt. Handboeken zijn zo eind- en beginpunt voor 

het algemene beeld van de herinnering aan Tollens. Diverse generaties zijn daardoor ‘opgevoed’ met 

een negatieve herinnering aan Tollens, of in het gunstigste geval een neutrale. Na Te Winkel 

halverwege de jaren twintig is het pas in 2009 dat dat beeld niet zozeer wordt bijgesteld, maar wel 

opnieuw bekeken en beschreven. 
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2.4.2 Tollens en de schoolboeken 

Inleiding 

Wie zich Tollens en zijn werk herinnert, moet ooit met hem of zijn gedichten in aanraking zijn 

gekomen. Het middelbaar (later: voortgezet) onderwijs is bij uitstek een plaats waar de basis van het 

collectief geheugen kan worden gelegd en waar het de Nederlandse literatuur betreft, wordt deze 

gevonden in het leesonderwijs en in de kennis van de literatuurgeschiedenis. Gelezen wordt er al op 

de lagere school/de basisschool. Tot in de twintigste eeuw is dit voor velen eindonderwijs en het 

vervolgonderwijs, wordt dat in toenemende mate.164  

In het kielzog van de ontwikkelingen aan de universiteiten moet in de tweede helft van de 

negentiende eeuw op middelbare scholen het vakonderdeel literatuurgeschiedenis nog groeien, juist 

in de tijd dat de herinnering aan de volksdichter Tollens nog vers is. De leerplannen omschrijven de 

eisen voor het vak in algemene bewoordingen en nergens staat wat de leerlingen precies van Tollens 

moeten weten. Dit is afhankelijk van de gekozen leermethode en van de invulling van het vak door 

de docent. Uiteindelijk zouden de eisen pas aan het eind van de twintigste eeuw opnieuw worden 

geformuleerd door de invoering van de Tweede Fase (1995-1996). Dan is het Voortgezet Onderwijs 

inmiddels voor weinigen nog het eindonderwijs, maar het is niet te verwachten dat de letterkunde in 

vervolgopleidingen nog aan bod komt, tenzij de studierichting eraan verwant is. Het is dus de moeite 

waard te onderzoeken hoe - en of - de herinnering aan Tollens door lees- en geschiedonderwijs op 

middelbare scholen wordt aangebracht. Daartoe staan ons talloze leer- en leesboeken ten dienste, 

waarvan sommige een drukgeschiedenis van enkele decennia kennen, al dan niet herzien of opnieuw 

bewerkt voor een nieuwe generatie. Wat hoorden middelbare scholieren over Tollens? Wat lazen ze 

over hem en van hem?  

Ik maak hier enkele voorbehouden: het aantal schoolboeken is groot. Mijn keuze is voor de 

negentiende eeuw voornamelijk gebaseerd op Dit moet u niet onverschillig wezen! van Gert-Jan 

Johannes uit 2006 en voor de twintigste eeuw op edities die een groot aantal drukken kennen en dus 

vrij algemeen zijn gebruikt. In de tweede plaats betreft dit onderzoek de plaats van Tollens in de 

leermethoden literatuurgeschiedenis en het richt zich daarom op het middelbaar/voortgezet 

onderwijs. In het lager onderwijs werd echter wel De Overwintering gelezen. 

De Overwintering en het Lager Onderwijs 

In het hoofdstuk over De Overwintering (2.6) zal ik aangeven dat van het dichtstuk vrijwel 

onmiddellijk een schooleditie is uitgebracht (1822). Een dergelijk boekje is niet alleen een 

leesoefening, want het verhaal draagt onder andere ook bij tot de kennis van de geschiedenis, 

althans van Tollens’ weergave daarvan. Diverse generaties groeien daarmee op en zullen daardoor 

een gemankeerd historisch beeld leren kennen. Later in de eeuw wordt immers duidelijk dat hij de 

kern van de pooltocht van Heemskerck en Barentsz weliswaar intact laat, maar de historie verder 

naar eigen goeddunken modelleert. Toch blijven de edities komen, na 1900 zijn er nog twee 
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schooluitgaven uitgebracht.165 De Overwintering is ook stof voor het lager onderwijs en komt in 

fragment voor in Leesboek voor de volksschool van L. Leopold.166 Blijkbaar werd De Overwintering 

geschikt geacht voor jongere leerlingen: Johannes geeft het Leidse gymnasium als voorbeeld waar 

het dichtstuk in 1861-1862 op de lesrooster voor de eerste klas staat.167  

De Overwintering als oefening168 

Hoofdinspecteur H. Wijnberg bezoekt op 18 juni 1836 een ‘schoolonderwijzersgezelschap’ in het 

Groningse Middelbert. Na een visitatie volgt een bespreking en daarna een soort thematische 

bijeenkomst: 

 Deze werkzaamheid werd door verscheidene andere gevolgd, zooals het voorlezen van eene 

 verhandeling over eene opgegeven stof, van de overwintering op Nova-Zembla door Tollens; 

 dit laatste niet alleen tot oefening in eenen gepasten leestoon, maar ook tot regt verstand van 

 menige niet bekende woorden, gezegden en zaken in dit dichtstuk voorkomende, hetgeen 

 geschiedde door het beantwoorden van daarop betrekkelijke vragen. Voorts had ieder lid op 

 een stukje papier eenige vragen geschreven. Die vragen werden in eenen hoed 

 dooreengeschud. Een ieder trok blindelings een papiertje daaruit en moest de vraag, die hij 

 getrokken had, voor de vuist beantwoorden. Bij ieder antwoord vroeg men, wie de vraag had 

 opgegeven en werd dan den zoodanigen verzocht zijne bedenkingen, zoo hij die had, op het 

 antwoord mede te deelen. Bij ieder antwoord werd dezelfde vrage aan de overige leden 

 gedaan. 

Tollens als oefenstof. Maar de oefening zal zeker betrekking hebben op de lespraktijk van de 

onderwijzers. Op die dag komt hij nogmaals aan de orde: de vergadering wordt gesloten met het 

driestemmig zingen van Tollens’ Volkslied, ‘staande en plegtig; dit maakte te meer indruk, daar het 

juist den 18 Junij was’. [Waterloodag, de toenmalige Nationale Feestdag]. 

Het Voortgezet Onderwijs  

Interessanter is het Voortgezet Onderwijs, aangezien letterkunde hier niet alleen gelezen, maar ook 

geleerd moet worden.169 Van recente data zijn twee studies over dit onderwerp in de negentiende 

eeuw: In Dit moet u niet onverschillig wezen bespreekt Gert-Jan Johannes de plaats van de 

vaderlandse literatuur in het onderwijs tussen 1800 en 1900, waarbij hij overigens direct een 

voorbehoud maakt door te wijzen op de mogelijkheid dat ‘de belangrijkste literaire vorming in veel 

gevallen niet binnen, maar buiten het eigenlijke literatuuronderwijs plaatsvond’, bijvoorbeeld in 

rederijkerskamers, leesclubs en in de informele sfeer.170 Bram Noot specialiseert zich in zijn 

proefschrift Lezen met een roomse bril in het katholieke onderwijs tussen 1868 en 1924, toetst welke 
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keuzen katholieke lees- en leerstofschrijvers voor hun methoden maken en vergelijkt deze met het 

neutrale en protestantse onderwijs.171 

‘Nederlands’ is in de negentiende eeuw een groeivak: tot 1850 is de vaderlandse literatuur 

voornamelijk voorbehouden aan de oudste leerlingen van de hoogste schooltypen. In lagere klassen 

worden Nederlandse auteurs wel gelezen, maar pas later leren de leerlingen het overzicht der 

ontwikkelingen.172 Officieel wordt het vak ‘Nederlandse taal- en letterkunde’ pas ingesteld door de 

‘Wet op het Middelbaar Onderwijs’ (1863) en voor het gymnasium nader gereguleerd in de ‘Wet op 

het Hooger Onderwijs’ (1876). Deze wetten zouden een eeuw lang de structuur van het voortgezet 

onderwijs bepalen: het gymnasium behoudt zijn klassieke vorming zonder een louter klassieke 

opleiding te zijn, de Hogere Burgerschool (HBS) leidt in een drie- en vijfjarige variant leerlingen op 

voor hogere, niet-wetenschappelijke beroepen, er komt een apart schooltype voor meisjes, de 

Middelbare Meisjesschool (MMS). Het lager onderwijs krijgt vervolgopleidingen in het Meer 

Uitgebreid L.O. (MULO). Ook de opleidingen worden gerenoveerd: naast docenten met een 

universitaire graad is het nu mogelijk lesbevoegdheden te behalen door de M.O.-akten, waarvan 

verschillende graden bestaan. Onderwijzers krijgen hun opleiding aan de normaalschool, later 

kweekschool genoemd. Alleen voor het behalen van hoofdakten was ‘eenige bekendheid’ met liefst 

recente letterkundige werken een vereiste.173 

Dit alles betekent dat van scholieren van gymnasia, vijfjarige HBS’en, MMS’en en kweekscholen 

(hoofdakte) kennis van de Nederlandse literatuur en haar voortbrengers wordt verwacht. De talloze 

leermethoden en bloemlezingen zijn vanuit de praktijk gegroeid en veel auteurs en samenstellers zijn 

dan ook zelf werkzaam in het onderwijs, wat zij tot bewijs van hun ervaring vaak op de titelpagina na 

hun naam vermelden. De Wet op het Hooger Onderwijs stelt overigens aan de universiteiten in 1876 

voor het eerst een studie ‘Nederlandse taal- en letterkunde’ in. 

 

Soorten boeken  

Gedurende de looptijd van deze onderwijsstructuur (1853-1966) kunnen we in de methoden drie 

genres onderscheiden: het leerboek, de bloemlezing en de geïntegreerde versie. Bloemlezingen 

kunnen wel gelieerd zijn aan een leermethode: Nederlandsche Dicht- en Prozawerken (1893) van 

George Penon kan gebruikt worden bij het handboek van Jonckbloet, Enneus Rijpma’s Bloemlezing 

uit de Nederlandsche Letterkunde (1922-1974) staat naast zijn Beknopte Geschiedenis der 

Nederlandsche letteren (1917-1928) en L. Leopold, W.L.M.E. van Leeuwen en H.J.M.F. Lodewick zijn 

auteurs van meerdere boeken, die een zekere samenhang suggereren. Johannes wijst erop dat in de 

tweede helft van de negentiende eeuw de tekstbehandeling nog verschillende doelen dient: lezen, 

memoriseren, taalkennis, stijlkennis, maar ook dienstbaar is aan andere vakken zoals geschiedenis 

(historische vertellingen) en aardrijkskunde (reisverhalen) en aan geestelijke vorming.174 Wat Tollens 

betreft kunnen wij ons voorstellen dat De Overwintering daarvoor een dankbare tekst is: dappere 

Hollandse voorvaderen uit de Gouden Eeuw die de natuurkrachten trotseren (geschiedenis), 

navigatie, natuurverschijnselen als kou, ijsberen en de poolnacht (aardrijkskunde) en het 
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godsvertrouwen dat de overwinteraars in hun grootste ellende overeind houdt (godsdienst).175 Dat 

verklaart mede de populariteit van het dichtstuk gedurende een groot aantal jaren als verplichte 

lectuur, in zijn geheel of als fragment, in het Lager en in het Voortgezet Onderwijs.  

Tot de schoolboeken kunnen we ook rekenen de negentiende-eeuwse series uitgaven van literaire 

meesterwerken, met annotaties, die voor het onderwijs waren bestemd. J.J. Kloek schrijft in een 

artikel:  

Ook worden in die jaren de eerste reeksen van goedkope geannoteerde tekstedities 

gelanceerd. De oudste en bekendste daarvan is het Klassiek Letterkundig Pantheon, dat van 

start ging in 1851 en haar bestaan zou weten te rekken tot 1977. Voor het zelfs toen 

bescheiden bedrag van dertig cent konden leerlingen en liefhebbers kennismaken met de 

werken van coryfeeën als Vondel, Hooft, Cats, Huygens, Poot, Bilderdijk, enzovoorts, in een 

toegankelijke en handzame vorm.176 

Vanaf 1890 heeft het Pantheon een concurrent in de Zwolsche Herdrukken. Kennismaking met werk 

van het coryfee Tollens was in deze series echter niet mogelijk. Blijkbaar is een werk als De 

Overwintering niet interessant voor een becommentarieerd schoolgebruik. Huygens’ editie van het 

dichtstuk verschijnt pas in 1964, in de serie Klassieken uit de Nederlandse Letterkunde. 

De eerste moderne schoolboeken 

Hofdijk, Zeegers en Van Vloten 

Vóór 1850 is er nauwelijks sprake van een verhalende vorm van literatuurgeschiedenis: leerlingen 

ontlenen hun kennis aan overzichten met een sterk tabellarisch karakter, waarvan voorbeelden staan 

in hoofdstuk 2.1. Áls deze kennis al wordt gevraagd: ‘Nederlands’ is immers officieel geen vak is op 

de gymnasia, Latijnse en Franse scholen, maar er bestaan volgens Johannes toch verrassend veel 

leer- en leesboeken, wat hem tot de conclusie brengt dat de introductie van het vak bij wet van 1853 

eerder een bevestiging van een bestaande situatie is dan een revolutionaire ontwikkeling.177 De 

eerste schoolboeken van na 1853 worden geschreven in de periode kort na Tollens’ dood, in de tijd 

waarin de kritiek nog niet met hem heeft afgerekend. Dit zijn ook de jaren waarin het Voortgezet 

Onderwijs zijn moderne structuur krijgt en de HBS behoefte heeft aan nieuwe leermiddelen voor het 

nieuwe vak Nederlands. 

W.J. Hofdijk (Willem Jacobsz.,1816-1888, leraar aan het gymnasium in Amsterdam) publiceert in 

1857 zijn Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde, een methode bedoeld ‘voor gymnasieën en 

zelfonderricht’, een werk dat tot 1886 zesmaal wordt herdrukt. Johannes geeft met enkele citaten 

het gezag van Hofdijk aan: ‘de eenige gids’, ‘zijne uitspraken waren orakelen’, ‘een krachtvol en fraai 

lichaam’.178  

Hofdijk vergelijkt de ‘zangerigen leeuwerik’ Tollens met de ‘fiere stroomzwaan’ Bilderdijk en stelt 

vast dat beiden niet te vergelijken zijn, behalve in het ‘verhollandschen’ van buitenlands werk. 

Tollens mist de ‘stoutheid’ van Bilderdijk, is ‘naïever’ – zonder de denigrerende gevoelswaarde van 

deze kwalificatie. Met ere draagt hij de titel ‘volksdichter’: 
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Dichter van den huiselijken haard, ademen zijne vaerzen het volkomen levensgenot; hetzij hy 

de huiselijke gebeurtenissen viert, of een liefdegeval verhaalt; het zij hy den boezem voelt 

zwellen by den roem der vaderen, of dat hy de godsdienstige en staatkundige 

verdraagzaamheid aanbeveelt - steeds deelt hy moed, troost en geluk meê.179 

Zijn lezers en toehoorders herkennen in zijn werk de emoties en ervaringen, die zij zelf niet onder 

woorden kunnen brengen: 

Tollens sprak het uit, en by die allen was dat als het woord van hun eigen hart, de uiting van 

hun innig leven, en zy begroetten het met vrolijke verrassing, en zy namen het met warmte 

weder zij zich op. Dáarom is hy, de tong van den huiselijken zin by uitnemendheid, ook by 

uitnemendheid de Volksdichter van Nederland.180 

En hij zal samen met Cats deze titel ‘blijven voeren en behouden, door alle eeuwen heen’, waarmee 

Hofdijk de onsterfelijkheid van Tollens uitspreekt. De Overwintering is een ‘meesterstuk’, het 

Volkslied is ‘ondanks eene te groote lengte door de sympathie des volks tot een volkslied verheven 

(…)’. Hofdijks biografische informatie eindigt met de emotie van een rouwende nabestaande: 

Het vaderland verloor in hem een zijner grootste zangers; en by het naslaan - neen, het 

genieten zijner schoone en diep ontwelde zangen (…), gewijd aan God en Zijne dienst, aan de 

Deugd, aan het Goede en Schoone, aan het Vaderland - mogen wy, kinderen van de eeuw der 

Ontkenning, wel voller, maar ook treurender harte uitroepen: ‘een held is aan de 

krijgsgelederen der waarheid ontvallen!’181 

Dit is het beeld dat Hofdijks lezers en leerlingen ten slotte meekrijgen: een held die de waarheid 

onder woorden bracht. Van enige wanklank of kritiek is geen spoor, of het zou de lengte van het 

volkslied moeten zijn. Hofdijk doet Tollens’ navolgers in enkele zinnen af.  

Ook L.Th. Zeegers (Laurentius Theodorus, 1818-1844, kostschoolhouder in Amsterdam) mengt zich 

nog in het koor van bewonderaars in zijn Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde uit 1859, 

waarvan tot 1879 vijf drukken worden uitgebracht. 

Bij het vernemen van Tollens’ naam maakt zich een zoet-weemoedig gevoel van ons meester, 

als bij de herinnering aan een kortelings afgestorven, dierbare vriend, die in alle 

omstandigheden des levens met ons deelde, ons bemoedigde en raad gaf voor de toekomst. 

Want zóó was Hendrik Tollens Cornelisz [sic] voor ons allen: hij was in waarheid een vriend 

voor armen en voor rijken en daardoor bij uitnemendheid de Nederlandsche volksdichter van 

den tegenwoordigen tijd.182 

Naast de inhoud waardeert Zeegers de taal van Tollens en diens ‘leiderschap’ als ‘opvoeder’, 

waardoor hij terecht de naam ‘vader’ kreeg. 

Een ander, veel gebruikt leerboek is geschreven door Johannes van Vloten (1818-1883) in 1865: een 

‘lees- en handboek voor Hoogere Burger en andere scholen en alle verdere belangstellenden’. Gert-

Jan Johannes constateert naar aanleiding van de laatste doelgroep, dat voor Van Vloten kennis van 
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de literatuur blijkbaar tot de gewenste algemene ontwikkeling behoort.183 Potgieter en de zijnen 

hadden wat hem betreft niet tegen dovemansoren gesproken: hij herkent en benoemt de 

jansaliegeest van Tollens’ generatie en acht de dichter ‘volkomen berekend dezen in zijn zwakheden 

en deugden te begeleiden en te streelen’. Maar Van Vloten waardeert hem in zijn verdediging van de 

Nederlandse waarden in de Franse tijd. 

Hij gaf toen zijn algemeen bekende roerende toespraak Aan een Gevallen Meisje uit, waarmeê 

hij den voet zette op dat gebied der gemoedelijke huiselijke poëzy, dat hem steeds zijn 

schoonste en rijkste lauweren zou doen oogsten, en, met enkele vaderlandsche 

geschiedromancen, als den Nederlandschen volksdichter zijner dagen zou stempelen.184 

‘Zijner dagen’ zijn niet de ‘onzen’: voor Van Vloten en daarmee voor zijn leerlingen is dat 

volksdichterschap in 1865 blijkbaar wel voorbij. Het boek wordt in 1871 herdrukt. De distantie tot de 

eerste helft van zijn eeuw lezen we bij hem ook in een volgend werk van enkele jaren later (1876): 

‘Als huiselijk lievelingsdichter van ’t nederlandschen volk mag de – waar hij niet in den galmtoon 

vervalt – bevallige en eenvoudige, doch wat oppervlakkige Tollens gelden (…)’.185 Sterker dan Hofdijk 

plaatst Van Vloten de volksdichter in zijn tijd.  

Zoals hieronder genoemd, is het Van Vloten niet gegund gedichten van Tollens in een bloemlezing op 

te nemen. Deze situatie verandert blijkbaar als Hugo Suringar in 1874 het bedrijf van zijn vader 

overneemt. J.P. de Keyser put namelijk ruimhartig uit Tollens’ verzameld werk als hij in 1877 in twee 

delen zijn brede en uitgebreide keuze uit de negentiende-eeuwse poëzie uitbrengt. Een tweede druk 

in drie delen volgt in 1882.186 De Keysers werk wordt ook in het onderwijs gebruikt, zodat leerlingen 

nu voor het eerst in een leesboek van Tollens’ werken uitgebreid kennis kunnen nemen.187 Na een 

korte inleiding, biografie en de opsomming van eerbewijzen aan Tollens verleend, volgen negen 

gedichten, die alle aan het fonds van de uitgever zijn ontleend.188 Johannes verbindt dit boek met het 

aankweken van liefde voor de taal: ‘Als vorm van vaderlandsliefde behoorde die liefde voor de taal 

zelf tot de burgerdeugden waarin het onderwijs geacht werd de leerlingen te scholen’.189 Ook 

adepten van Tollens, zoals Messchert, Bogaers en Nierstrasz krijgen van De Keyser ruime aandacht.  

Het werk van L. Leopold 

‘Leopold’ is een begrip sinds de uitgave van Nederlandsche Letterkunde in 1867, dan nog met co-

auteurs D. de Groot en R.R. Rijkens, aanvankelijk bedoeld door ‘jonge onderwijzers’, maar allengs 

uitgebreid tot een boek voor de hoogste klassen van het voortgezet onderwijs. Met een vijftal 

uitgaven in verschillende drukken is hij ruim een eeuw in het Voortgezet Onderwijs aanwezig, al 

wordt zijn werk na zijn dood uiteraard door anderen voortgezet. Lubbertus Leopold (Bertus, 1839-

1913) is leraar aan de Groningse kweekschool en vernieuwer van het letterkundeonderwijs. Zijn neef 

J.A. Leopold over hem: 
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L. is een der eersten geweest, die poëzie bracht in de school; die het leerboek passend 

illustreerde; die de fantasie – ‘ook een kracht in den mensch’- haar recht gaf; die schoone taal 

voor kinderen vroeg; die het leerboek wel leerend wilde laten zijn, in zoo verre het kennis 

aanbracht die belangstelling wekte, maar geen eigenlijke reëele kennis wilde; die de zedelijke 

strekking meer in het voorbeeld, dan in de leering zocht. Dat hij bij dat alles de eerste geweest 

is, is en blijft zijn niet te miskennen verdienste voor het lager onderwijs.190 

Deze opvattingen klinken ook door in zijn boeken voor het Voortgezet Onderwijs. Hij en zijn collega’s 

tonen zich in 1867 bewonderaars van Tollens, van wie zij drie gedichten opnemen en deze voorzien 

zij van annotaties en woordverklaringen. Deze keuze volgt op een korte biografie, waarin Tollens ‘bij 

uitnemendheid’ de volksdichter is, een dichter met ‘fikschen en vloeienden rijmtrant’. De 

Overwintering is volgens hen ‘een stuk, zoo kloek van opvatting, zoo aanschouwelijk van schildering, 

zoo vol gevoel, en waaruit u de groote en goede geest van het Holland der zeventienden eeuw van 

elke bladzijde zoo weldadig toeademt’.191 Positieve citaten van Beets en Bogaers ondersteunen hun 

mening, de kritiek van de eerste laten zij buiten beschouwing. In de eerste druk die Leopold alleen 

verzorgt, is de inleiding tot Tollens’ werk niet veranderd, wel is er een gedicht toegevoegd.192 In de 

twaalfde druk uit 1923, bewerkt door W. Pik en G. Kalff, staat een korte biografie, een neutrale 

bespreking van zijn bundels en een secundaire bibliografie die naar alle handboeken verwijst. Primair 

wordt naast Gezamenlijke Dichtwerken ook verwezen naar de bloemlezing door Bisschop. De 

bewerkers kiezen andere gedichten.193 De volgende editeurs, G.S. Overdiep en W.L. Brandsma, geven 

in 1940 een beknopter levensloop van Tollens, met alleen zijn jeugdjaren en zijn ouderdom en 

bieden weer drie andere gedichten.194 De laatste bewerkers, Brandsma en C.A. Zaalberg, handhaven 

in de laatste, 21e druk uit 1969 de inleiding en geven geen nieuwe voorbeelden.195  

Opvallend is, dat de opeenvolgende redacteuren van ‘Leopold’ zich niet mengen in de discussies over 

de populariteit van Tollens in zijn eigen en in later jaren. Daarmee worden de gebruikers, leerlingen 

dus, niet ‘gestuurd’ in hun mening. Waar Van Vloten wel aanzetten geeft tot een kritischer 

benadering, ontwijken Leopold en zijn opvolgers de literaire discussie, maar de eerste is dan ook 

volop actief in het literaire leven en Leopold is een schoolmeester wiens vizier alleen op onderwijs is 

gericht. Wel wisselen in de loop der edities de gebloemleesde gedichten steeds, maar de opvolgers 

van Leopold bieden geen verrassende keuzen.  

Naast het leerboek publiceert Leopold, soms samen met zijn broer Martinus (1830-1905), in de loop 

der jaren verschillende bloemlezingen, die elk tot doel hebben een leemte in de letterkundige 

ontwikkeling van middelbare scholieren op te vullen: Een Sleutel (1874), Oud en Nieuw (1886), 

Hoofdpersonen uit de geschiedenis der Nederlandse letterkunde (1878) en Nederlandsche Schrijvers 

der vier laatste eeuwen (1891). In het laatste boek staat van Tollens alleen een korte biografie, maar 
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geen werk van de dichter, in de eerdere uitgaven is hij wel met enkele gedichten aanwezig.196 Wie 

deze reeks heeft doorlopen, is optimaal toegerust voor het leerboek Nederlandsche Letterkunde, dat 

in 1867 in eerste druk was verschenen en in 1886 in de zesde druk was herzien.197 Het 

schoolmeesterschap van beide broers blijkt uit hun doelstelling die zij in Een Sleutel formuleren: zij 

wijzen op ‘slaapverwekkenden’ lessen, op ‘onverschilligheid’ en ‘onrijpheid’. Hun bundels moeten 

een schakel vormen tussen schoolwerk en zelfstandig lezen en daarom kiezen zij werk met een in 

toenemende mate ‘pittigen inhoud en aangenamen, licht bevattelijken toon’.  

In de loop van de vele decennia die ‘Leopold’ omspant, verandert de status waarmee de schrijvers 

hun lezers Tollens willen laten herinneren: tot 1923 is de toonzetting bewonderend en positief, maar 

vanaf de twaalfde druk en de bewerking door Pik en Kalff wordt de toon neutraal, tot Overdiep en 

Brandsma in 1940 de informatie minimaliseren. Geen der editeurs mengt zich in het waardendebat, 

zodat geen der gebruikers van Leopolds met een negatief beeld van Tollens wordt geconfronteerd.  

Tollens’ verdiensten nog erkend 

In de loop van de tijd gaat een andere toon klinken waarmee de schoolboekauteurs over Tollens 

schrijven. Twee andere methoden noemen nog de verdienstelijkheden van zijn dichtwerk. 

Willem Everts verwerkt in zijn Geschiedenis der Nederlandsche Letteren, een ‘handboek voor 

gymnasiën en hoogere burgerscholen’ (zeven drukken tussen 1868 en 1914), de mening van Beets 

dat Tollens geen eersterangs dichter is:  

Zijn geest had meer vatbaarheid dan omvang. Hij mist zoowel die diepte als dien scherpen blik, 

die vernunften van den eerste rang kenmerken.198  

Maar dat is voor Everts nog voldoende om de volksdichter positief te herdenken:  

Zijn gansche dichterlijke waarde, en die is groot, kan men in twee woorden samenvatten: 

Tollens is de beminnelijkste zanger van het gemoedsleven, de meest nationale en boeiende 

onzer balladendichters.199 

Hij is in Everts’ visie echter wel de mindere van Da Costa: 

Met heel wat meer adel, van geest en bloed, met veel meer wetenschappelijke vorming en 

veel hoogeren – haast Oosterschen – gloed bedeeld [dan Tollens] was Isaac da Costa. 

Als rooms-katholiek schrijver voor leerlingen van eigen parochie laat hij het niet na Tollens’ overstap 

naar de protestantse kerk als ‘ontrouw’ te betitelen. Everts overlijdt in 1900 en een jaar later 

redigeert A. Geurts de zesde druk van het leerboek. Deze volgt zijn voorganger vrijwel geheel, maar 

brengt wel enkele nuances aan die een veranderend oordeel laten zien: zo is Op den eerste tand… 

geen ‘verrukkende triomfzang’ meer, maar een gedicht ‘waar geheel de ziel des vaders trilt’; Wien 
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Neêrlands Bloed is nu ‘geen waar volkslied’ en De Overwintering is afgewaardeerd van ‘meesterstuk’ 

tot ‘verdienstelijk’.200 De tekst over Tollens verandert in de opeenvolgende drukken nauwelijks. 

Ook in het leerboek van W.J. Wendel uit 1871 (vier drukken tot 1896), Schets van de geschiedenis der 

Nederlandsche Letteren, klinkt over Tollens niet meer de overspannen bewondering van de eerste 

jaren na zijn dood.  

Een zoogenaamde hoogvlieger was Tollens niet, maar hij was, wat de kern onzes volks zelve 

zoo gaarne is: eenvoudig, degelijk, waar. Men leest zijne verzen, zonder dan men 

woordenboeken, glossariën of encyclopedieën behoeft op te slaan; men verstaat ze, want wat 

de dichter gedroomd, gedacht en gevoeld heeft, dat heeft men zelf ook gedacht, gedroomd en 

gevoeld, althans men maakt zich sterk het te kunnen. En daarin ligt het geheim, waardoor 

Tollens zich eene plaats op het boekenrek in de huiskamer heeft verworven.201 

In één zin legt Wendel hier zijn leerlingen uit wat het betekent een Nederlands volksdichter te zijn.  

Ook in de eerste decennia van de twintigste eeuw laat een aantal leerboekschrijvers zich relativerend 

over Tollens uit: hij had ooit zijn verdiensten, maar is nu achterhaald. J. Appeldoorn en W.F. van Vliet 

schrijven een methode uit de actuele vrees dat de literatuurgeschiedenis als onderdeel van het vak 

wordt afgeschaft (Korte geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde, vier drukken tussen 1899 en 

1910, ook een vertaling in het Afrikaans). Tollens is voor hen geen groot dichter, maar hij schrijft 

poëzie ‘hetwelk een snaar in ons binnenste doet trillen; ze zijn uit het hart geweld en vinden daarom 

toegang tot het hart’, blijkbaar ook nog tot de harten van de generatie rond 1900. In het hoofdstuk 

Tollens en zijn school komen ook Bogaers en – kort – Messchert en Immerzeel aan de orde.202 

Inhoudelijk lijkt het boek van J. Ph. Duijser (Beknopt overzicht van de Geschiedenis der Nederlandsche 

Letterkunde, één druk, 1900) op dat van de vorigen. De Overwintering heeft ‘fraaie schilderingen’, 

maar ‘is niet vrij te pleiten van een zekere oppervlakkigheid’.203 Van der Valk (één druk, 1910) 

benadrukt zijn vroegere populariteit, maar vindt sommige gedichten ‘al te huiselijk’. In de 

bloemlezing neemt hij zeven gedichten op.204 J.A.N. Knuttel (één druk, twee delen, 1914 en 1915) 

voegt zich in deze rij door in de toelichting op de gebloemleesde gedichten van Tollens te wijzen dat 

zijn werk geen grote betekenis heeft, alledaags is, maar dat hij als meest gelezen dichter van zijn tijd 

niet kan worden overgeslagen. Hij kiest vier gedichten van hem, minder dan van Bilderdijk (6) en 

Staring (12), maar meer dan van Da Costa (2).205 Rengers Hora Siccama en Poort publiceren een 

bloemlezing met inleiding tot de literaire kunst (één druk, 1915), waarin zij in algemene termen over 

de dichtkunst tijd van Tollens spreken, samengevat een tijd van ‘onechte poëzie’. Als opdracht laten 

zij de leerlingen tien lenteverzen vergelijken, waaronder Meizang van Tollens.206 De meeste van de 

methoden uit deze groep worden niet herdrukt.  
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Dat laatste kan niet gezegd worden van de boeken van W. van Schothorst: Leer- en Leesboek ten 

gebruike bij het onderwijs […] (twaalf drukken tussen 1907 en 1949). Tollens zou zijn populariteit te 

danken hebben aan zijn ‘burgerdeugd’, die ‘ons volk’ een eerste vereiste voor een kunstenaar zou 

vinden. Hij noemt daarbij Hondentrouw en De echtscheiding als voorbeelden, beide behandelen 

inderdaad de trouw als deugd. Tollens is een ‘bourgeois satisfait’:  

Hij is het type van de zelfvoldane, tevreden, God-, deugd- en vaderlandsminnende burger, die 

dankbaar alles aanvaardt, wat Gods gunst hem schenkt, zijn hoofd nooit breekt met de 

oplossing van de vraag naar het ‘waarom’ der dingen, op zijn tijd een tikje sentimenteel is en 

uit alles een praktisch zedelesje weet te halen. 

Van Schothorst geeft verder bij elk genre van Tollens een voorbeeld: Winteravondliedje (moraal), Op 

den eersten tand… (huiselijk), Jan van Schaffelaar (vaderland), ’s Levens kaartspel (allegorie) en ook 

een fragment van De Overwintering.207 De methode van Van Schothorst is populair en wordt elf maal 

herdrukt. De laatste druk is een bewerking door J.G.M. Moorman. We zien dan na ruim veertig jaar 

een verscherpte benadering van Tollens, wiens burgerdeugd nu aanleiding is tot kritiek: 

Geen wonder echter ook, dat met het verdwijnen van dat type in de ernstiger jaren van de 2e 

helft der negentiende eeuw, en na gezonde critieken van Potgieter en Huet, zijn populariteit 

ras was verdwenen en men hem nu slechts als type bestudeert, niet meer als dichter 

bewondert.208  

Daarmee plaatst Moorman hem duidelijker in de literair-historische ontwikkelingen dan Van 

Schothorst. 

In de bovenstaande methoden, voor het eerste uitgegeven tussen ongeveer 1870 en 1910, lijken de 

oordelen van Beets en Busken Huet verwerkt, al sturen de schrijvers hun leerlingen niet door een 

negatieve instelling ten opzichte van de besproken volksdichter. De correctie van Moorman op Van 

Schothorst wordt lang na deze periode geschreven. Inderdaad is de mening dan veranderd. 

Het krediet verspeeld, methoden uit het interbellum 

Want het oordeel van Moorman staat niet op zichzelf: drie grote leermethoden over de 

literatuurgeschiedenis die tussen 1920 en 1940 worden uitgebracht, slaan over de voormalige 

volksdichter een kritischer toon aan. Enneus Rijpma vindt hem op z’n best in de huiselijke gedichten 

waarmee hij zijn tijdgenoten in hun zelfvoldaanheid een geïdealiseerd spiegelbeeld gaf en hij spot 

met Tollens’ vaderlandse zangen, waarin deze ‘geweldig van leer trekt tegen Spanjolen, verwaten 

Britten, wufte Gallen en ontzinde Belgen.’ Zijn boek Beknopte Geschiedenis der Nederlandsche 

Letteren heeft tussen 1917 en 1928 vijf drukken. Hij geeft voorbeelden van voorheen veelgelezen 

gedichten ‘waarin wel eenige verdienste zit’.209 Rijpma erkent echter wel het dichterlijk talent van 

Tollens, dat hij mist bij navolgers als Ter Haar en Beets. Bogaers komt er gunstiger af. 

In dezelfde tijd (1920) brengen K.H. de Raaf en J.J. Griss een leerboek uit waarin zij de leerlingen 

willen leren dat literatuur ‘leven in een schoonen vorm’ is.210 Over Tollens hebben ze weinig goeds te 
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melden: in De Overwintering doet hij geen recht aan de karakters van Barentsz’ bemanning en heel 

zijn vaderlandslievend werk is clichématig vormgegeven. De eerste helft van de negentiende eeuw is 

een tijd waarover we ons moeten schamen en impliciet daarmee ook over Tollens: 

De letterkunde, altijd de weerspiegeling van wat er omgaat in het gemoed, kan ons in zoo’n 

tijd niet veel moois bieden. Tollens was tot het midden van de eeuw die gevierde dichter, 

Tollens, die wel enkele aardige huiselijke tafereeltjes kon teekenen en wel eens een 

welluidend, gevoelig gedichtje heeft geschreven, maar wiens braafheid en 

zelfgenoegzaamheid ons tegenwoordig kregel maakt. Lees b.v. dat Winteravondliedje (…). ’t Is 

alsof ze den man hooren zeggen ‘Wel, wel, wat zijn we toch braaf; zulke goede Christenen als 

wij zijn er niet veel, hoor!’ Hoe is het mogelijk, dat Tollens niet gevoeld heeft, dat zoo iets 

zelfverheerlijking en schijnheiligheid leert. En zóó als dit gedichtje was het meeste wat 

geschreven werd en natuurlijk bij de menigte zeer in de smaak viel. Cornelis Paradijs heeft 

later in zijn Grassprietjes die soort van futlooze huiselijke poëzie allervermakelijkst 

geparodiëerd.211 

In deze beschrijving missen we alle empathie met de tijd van Tollens: de samenstellers vinden het 

werk eigenlijk niet eens vermakelijk, zij raken geïrriteerd. Elders in het boek gaan zij toch dieper op 

de dichter in en verklaren zijn succes door de eenvoud van taal en zijn aansprekende onderwerpen, 

maar het gebruik van aanhalingstekens en verkleinwoorden (‘treffende’ tafereeltjes, ‘interessante’ 

gevallen en gevalletjes) geven toch aan dat De Raaf en Griss hem nauwelijks serieus nemen. Hun 

eindoordeel is dan ook kritisch: 

Tollens blijft in zijn werk zelden op dezelfde hoogte. Al te dikwijls wordt hij plat of flauw, waar 

hij eenvoudig, en deftig, sentimenteel of opgeschroefd waar hij gevoelig zou moeten zijn. Hoe 

zot hij uit de toon kan vallen, zien we uit zijn Winteravondliedje, waar de dichter tegen wil en 

dank komiek wordt.212 

Dat zij het gedicht in hun bloemlezing Een Nieuwe Bundel opnemen, heeft dus kennelijk als reden dat 

zij willen laten zien hoe ‘zot’ en ‘komiek’ Tollens kan zijn.  

Voor W.L.M.E. van Leeuwen (Dichterschap en werkelijkheid, ‘ook voor de geïnteresseerde leek’, drie 

drukken tussen 1938 en 1951) heeft Tollens afgedaan als vertegenwoordiger van een volk, dat - met 

een verwijzing naar Huet - niet meer wist dat dichters mannentaal behoren te spreken. Die taal 

ontbreekt bij Tollens en zijn bekrompenheid geldt ook voor de onderwerpen waarmee de dichter 

zich bezighield: een ‘beangstigend kleine schaal’ met als voorbeeld de gedichten over zijn gezin en 

eenvoud die ‘onnozelheid’ wordt, zoals in De vogelen.213 Van Leeuwen is sceptisch over het Volkslied, 

dat alleen vanwege een gevierde zanger populair kon worden en benadrukt de historische 

onjuistheden in De Overwintering. In de derde druk zijn een portret van Tollens en de afbeelding van 

de titelplaat Liedjes van Matthias Claudius weggelaten. 

Bovengenoemde schrijvers zijn ook verantwoordelijk voor gezaghebbende bloemlezingen voor het 

onderwijs, die ongetwijfeld naast de leerboeken gebruikt konden worden. Rijpma’s Bloemlezing uit 

de Nederlandse letteren heeft tussen 1922 en 1974 achttien drukken. Het enige gedicht van Tollens is 

Herman de Ruiter. Een andere langlopende uitgave is de al genoemde Een Nieuwe Bundel van De 
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Raaf en Griss, waarvan het (vierde) deel over de negentiende eeuw in zeven drukken verschijnt 

tussen 1915 en 1958 met vijf gedichten van Tollens.214 

In het tweedelig thematisch leesboek dat Van Leeuwen met F.G.H. Stemvers verzorgt, komen 

bekende thema’s van Tollens voor (verhalen, natuur, jaargetijden, eigen land en gezin), maar geen 

gedichten van de dichter zelf. Van dezelfde auteurs is een bloemlezing voor hogere klassen, waarvan 

minstens zes drukken worden uitgebracht. Hierin staan een fragment uit De Overwintering en ook 

Wiegeliedje, met de aantekening dat het laatste vers zonder het laatste couplet door Cornelis 

Paradijs in zijn parodiërende Grassprietjes is overgenomen.215 

Ook in boeken van geringer verspreiding zien we een negatief oordeel over Tollens. D. Wouters 

beschrijft in Neerlandia uit 1915 zijn dichtwerk als ‘een glad gerijmel over algemeen gehuldigde 

waarheden’. Het Volkslied is ‘kunst’ tussen aanhalingstekens.216 J.L. Horsten bespreekt hem in zijn 

methode Stemmen van verre en dichtebij bij de literatuur vóór 1830: ‘zijn dagen zijn onherroeplik 

voorbij’, ‘Het tans levende geslacht (…) stelt in z’n gedichten nog maar weinig belang’. Bram Noot 

herkent in Horstens oordeel waar deze de eenvoud van Tollens’ werk afwijst wel verwantschap met 

dat der Tachtigers.217 Horsten is een overtuigd katholiek en verdedigt de inmiddels verouderde 

gedichten van de roomse voorman H.J.A.M. Schaepman door erop te wijzen dat deze de aandacht 

verdient zolang men zich nog met Tollens bezighoudt.218 Desondanks bloemleest Horsten vijf 

gedichten van de volksdichter en tekent bij De Geuzenvrouw van Gouda wat zuur aan dat ’s hemels 

zaak hier met marteling, moord en wraak wordt bepleit en dat ‘tekent wel de mentaliteit van een 

man die eens katholiek gedoopt werd’.219 

Leerlingen die met de boeken uit deze groep hebben gewerkt, zijn niet geconfronteerd met positieve 

herinneringen aan Tollens: dat hij een figuur uit een ver literair verleden is, wordt beargumenteerd 

met woorden als ‘schijnheilig’, ‘futloos’ (De Raaf en Griss), ‘onnozel’ (Van Leeuwen), ‘glad gerijmel’ 

(Wouters) en ‘van weinig belang’ (Horsten). Positief is dat De Raaf & Griss en Horsten enkele van zijn 

gedichten voor de bloemlezingen kiezen, maar het is wel de vraag welk doel hun hierbij voor ogen 

staat. 

Zelfstandige bloemlezingen voor het onderwijs 

In de loop der tijd worden ook zelfstandige bloemlezingen als leesmethoden in het onderwijs 

geïntroduceerd. Johannes ziet rond 1850 een kantelpunt in dergelijke bundels: ooit bouwstoffen 

voor het lees-, spreek- en stijlonderwijs wordt hun nieuwe taak de leerlingen bewust te maken van 

het esthetisch genot.220 Dat vergt van de samenstellers een andere manier van kiezen, die meer 

plaats biedt aan hun persoonlijke voorkeur. De gehanteerde criteria in dezen worden soms in een 

voorwoord in algemene termen genoemd, maar meestal niet geëxpliciteerd, zeker niet op het niveau 

van het afzonderlijke gedicht. Zo moeten we doorgaans raden naar de beweegredenen een bepaalde 
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dichter of tekst op te nemen of weg te laten. Dat geldt ook voor bloemlezingen die volgens de 

ondertitel voor een specifieke categorie leerlingen is bedoeld. Zo vindt Albert Labberton in 1886 dat 

de bestaande verzamelingen te weinig geschikt zijn voor de mulo’s en publiceert zijn eigen keuze in 

Voor nu en later. Anderen richten zich op de lagere klassen van het voortgezet onderwijs zoals P.H. 

van Moerkerken in zijn Nederlandsch Leesboek (1890) of juist op de hogere leerjaren, waar immers 

naast leesvaardigheid ook kennis van de literatuur en haar geschiedenis is vereist. F. Buitenrust 

Hettema heeft in Analecta (vanaf 1892) een eigen doelstelling: als ‘Dr.B.’ constateert hij bij de 

leerlingen ‘verveling en weerzin’ tegen de traditionele literatuurlessen omdat de te lezen teksten niet 

aansluiten bij hun belevingswereld. Deze moeten juist ongekunsteld en niet hoogdravend zijn en 

daarom kiest hij wat leerlingen ‘aantrekkelijk’ vinden.221  

Met name in de tijd tot 1940 zijn talloze bloemlezingen samengesteld die specifiek voor het 

onderwijs zijn bedoeld en los staan van een leermethode literatuurgeschiedenis. Elke bezorger heeft 

zijn eigen doelgroep en past zijn keuze van teksten hieraan aan. A.S. Kok bestemt zijn Goede 

Kennissen nog alleen ‘voor jongelieden’ (drie drukken tussen 1871-1883) en zij krijgen Bedelbrief te 

lezen.222 Labberton bedient in 1886 (één druk) het Uitgebreid Lager Onderwijs, maar onderscheidt 

zich in zijn keuze van zeven gedichten van Tollens niet van anderen.223 Van Moerkerken benadrukt in 

1890 de declamatie van teksten in de lagere klassen van het middelbaar onderwijs omdat hardop 

lezen gevoel voor schoonheid aankweekt en vindt hiervoor vier vertellende verzen van Tollens 

geschikt.224 J.C. Matthes selecteert ‘Uit onze beste schrijvers’ (drie drukken tussen 1881 en 1900) 

naast het Volkslied één gedicht van Tollens en datzelfde geldt voor de bloemlezingen van J. Heeringa 

(1895), A. Ruyten en H. Bartels (drie drukken, de laatste in 1897).225  

Tussen 1890 en 1920 neemt de frequentie van gekozen gedichten van Tollens af: hij ontbreekt in de 

bloemlezingen van George Penon, F.J. Heeris en W. Toose, en in het vaak herdrukte leesboek 

Analecta.226 De laatste samensteller zoekt vooral naar teksten die ‘de jongens’ aantrekkelijk vinden 

en Tollens hoort daar, in tegenstelling tot Staring en De Génestet, blijkbaar niet bij. Johannes merkt 

op dat rond 1900 door toedoen van de Tachtigers een ‘bloedzuiverende’ scheiding is ontstaan tussen 

wat als literatuur beschouwd mag worden en wat als ‘leesvoer’ voor de ‘massa’. Tollens’ werk 

beantwoordt niet aan Kloos’ criterium dat literatuur kunst is van weinigen voor weinigen, wat 

impliceert dat de waardering ervan slechts positief kan zijn als het in zijn historische context wordt 

geplaatst.227  

Mag rond 1920 de belangstelling voor Tollens in de leerboeken vooral negatief zijn, toch komt zijn 

werk in enkele bloemlezingen uit die tijd voor: D.C. Tinbergen en C.G.N. de Vooys stellen in 1923 een 
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Letterkundig Leesboek samen waar zij vijf gedichten van zijn hand plaatsen en in de tweede druk 

verband leggen tussen het gekozen fragment van De Overwintering en het originele verhaal van 

Gerrit de Veer. Ook plaatsen zij bij Op den eersten tand… het originele vers van Matthias Claudius. 

Daardoor zetten de bloemlezers deze teksten in hun context, zonder nadere bespreking overigens. Zij 

hebben een brede keus: uit de school van Tollens kiezen zij ook werk van de ‘almanakpoëten’ W.H. 

Warnsinck en C.P.E. Robidé van der Aa.228 In dezelfde tijd schrijft E.F. van de Bilt zijn Letterkundig 

Leesboek, waarvan tussen 1918 en 1957 twaalf drukken worden uitgebracht met vier gedichten van 

Tollens. 

Al kunnen we hem als dichter niet meer zoo hoog waardeeren als zijn tijdgenoten, toch blijkt 

uit de vele navolgers dat hij de Nederlanders in het hart had getroffen.229 

Elders in het boek citeert Van de Bilt de uitspraak van Busken Huet over De Overwintering, waar hij 

het vers ‘in vele opzigten fraai’ noemt.230 Een derde bloemlezing die Tollens niet veronachtzaamt, is 

die van C. Apeldoorn en J. Dijkstra (1933) met zeven teksten.231 Stemvers negeert hem echter enkele 

jaren later in Verskunst en in zijn met Van Leeuwen samengestelde Verhalen en Liederen. De laatste 

bundel is thematisch opgezet en ondanks de bij Tollens vertrouwde onderwerpen ‘verhalen’, 

‘natuur’, ‘eigen land’, ‘gezin’(alle in deel 1) en ‘jaargetijden’ (deel 2) ontbreekt elk gedicht van 

hem.232 Beide auteurs verzorgen ook de schoolbloemlezing Meesterwerken der Nederlandse 

letterkunde (6 drukken, 1958-1967) waarvoor zij langere teksten uit de gehele literatuurgeschiedenis 

kiezen. Ook hier geen Tollens, wel Marco van Staring en Fantasio van De Génestet.233 

Opvallend is dus, dat de leermethoden tussen 1920 en 1940 Tollens alleen negatief benaderen, 

terwijl in diverse bloemlezingen zijn werk nog vrij ruim voorhanden is dan in de eerdere decennia. De 

samenstellers geven hiervan geen verantwoording. Van De Vooys kan nog gezegd worden dat hij in 

1939 door zijn heruitgave van de gehele Overwintering ook het werk onder de aandacht van zijn 

tijdgenoten brengt. 

‘Lodewick’ 

De boeken van H.J.M.F. Lodewick (Fernand, 1905-1995) zijn een begrip voor de generaties 

middelbare scholieren tussen 1955 en 1990: 47 drukken Literaire Kunst, 36 resp. 34 drukken van de 

delen Literatuur. Geschiedenis en Bloemlezing, 14 drukken Literaire teksten. Uitgever Malmberg schat 

dat er meer dan een miljoen exemplaren van zijn methoden zijn verkocht. Ze overleven moeiteloos 

de invoering van de Mammoetwet, die in 1966 de schooltypen HBS en MMS vervangt door 

atheneum en havo, zonder de inhoud van het subvak Nederlandse literatuur wezenlijk aan te 
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tasten.234 ‘Lodewick’ wordt een soortnaam. De naamgever kiest voor een geïntegreerde opzet van 

zijn literatuurgeschiedenis: ‘Dus het verhaal van de geschiedenis geïllustreerd door 

bloemlezingfragmenten en die fragmenten weer verhelderd doordat ze geplaatst worden in de 

tijd’.235 Hij plaatst Tollens in de paragraaf Vaderlandsliefde en huiselijkheid en zijn kenschets kan 

samengevat worden in het woord ‘gezapigheid’: gezapige burgerlijke zelfgenoegzaamheid, ‘de grote 

historische onderwerpen die hij bezong haalde hij omlaag tot het peil van de gezapige burgerman’. Al 

toont Lodewick wel waardering voor de taal en de moraal van de dichter, zijn negatief oordeel velt 

hij door drie citaten uit het kritische opstel van Busken Huet te geven: de melodieën der eeuwigheid 

op het draaiorgel, de sterke geest van snoeverij en de vaderlandsliefde als een verhitte 

marketentster laten geen twijfel bestaan aan Lodewicks diskwalificatie van de dichter Tollens. Hij 

citeert een gedeelte uit De Overwintering en plaatst aanhalingstekens als hij het dichtstuk Tollens 

‘beroemdste’ werkstuk noemt. Ook hier verwijst hij naar het negatieve oordeel van Huet.236 

Lodewick noemt Tollens in het inleidende hoofdstuk van Literaire Kunst over het wezen van kunst 

met verwijzing naar Busken Huet alleen als voorbeeld van een dichter die in zijn tijd beroemd was en 

later ‘en terecht’ vergeten. Hij besteedt wel enige aandacht aan hem in Literaire Teksten, waar hij 

ingaat op de verschillen tussen de zestiende en achttiende eeuw. Hij plaatst fragmenten uit het 

scheepsjournaal van De Veer en uit De Overwintering bij elkaar, in beide gevallen de scène waarin de 

dood en de begrafenis van Barentsz worden verteld. Opnieuw haalt hij Huet aan in zijn verwijzing 

naar de vele ijsberen in De Overwintering.237 

In 1985 herzien P.J.J. Coenen en Ton Smulders Literatuur ingrijpend. Lodewick bemoeit zich zelf niet 

meer met deze 36e en laatste druk. Ook de bewerkers noemen het oordeel van Huet, maar zetten er 

meer positieve kanten van Tollens tegenover: 

Toch bezit zijn biedermeierromantische poëzie kwaliteiten, zowel van ethische als van 

esthetische aard. Tollens bevordert de natuurlijkheid en eenvoud in het taalgebruik, hij geeft 

knap de weersomstandigheden en de natuurlijke omgeving weer. Met zijn ongecompliceerde 

teksten boeit hij een grote lezerskring, bestaande uit allerlei bevolkingslagen, terwijl zijn 

sociale bewogenheid hem stempelt tot een man met verdiensten voor de opkomst van 

maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef.238 

Volgens hen ligt de oorzaak van Huets irritatie niet alleen bij Tollens en zijn dichtwerk: door deze ook 

te verbinden met de grenzeloze bewondering door zijn ‘school’ en de hagiografische 

levensbeschrijving van Schotel relativeren Coenen en Smulders de rol van Tollens’ eigen dichterschap 

bij Huets oordeel. Als positieve kant ervan noemen zij de weldadigheidspoëzie, die in deze druk meer 

aandacht krijgt dan in de vorige Lodewicks. Winteravondliedje, dat in de vorige drukken ook 

voorkwam, wordt nu een voorbeeld van een vers waarin Tollens ’inspireert tot gulheid’. Ook 

preluderen zij op de latere herwaardering van Tollens als verzetspoëet door Courantadvertentie te 

citeren, het spotvers op Napoleon dat Tollens wijselijk in portefeuille hield. De bewerkers vinden 

Avondmijmering ‘wellicht zijn beste gedicht’. Zo leren Coenen en Smulders hun leerlingen dat het 

dichterschap van Tollens een product van zijn tijd was en door verschillende positieve kanten ervan 
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te noemen, ontdoen zij hem van de grauwsluier die oudere Lodewicks en andere methoden over 

hem hadden laten neerdalen. Mogelijk hopen zij dat de leerlingen nieuwsgierig zijn geworden en hun 

leessuggestie volgen: de editie-Huygens van De Overwintering. In elk geval krijgen oudere generaties 

leerlingen uit hun Lodewick geen positief beeld van Tollens. Eén van de laatste editeurs, Ton 

Smulders, zal in de tijd erna de enige blijken die hem nog aandacht geeft. 

Na Lodewick 

Andere uitgevers zien ook hun kans op de leermiddelenmarkt: Meulenhoff en Thieme gaan de strijd 

aan met Lodewicks uitgeverij Malmberg en weten hun aandeel te bemachtigen. F.P. Huygens en 

B.W.E. Veurman publiceren hun Letterkundige Geschiedenis en bloemlezing, die tweemaal wordt 

herdrukt. Tollens beantwoordt voor hen aan de eigenschappen die volgens hen kenmerkend zijn 

voor het Nederland van zijn tijd: ‘zelfgenoegzaamheid, tevredenheid en oppervlakkige 

vaderlandsliefde’. Dat zij dit negatief duiden, blijkt uit hun mening over het Volkslied waarvan zij de 

tekst integraal opnemen: 

Op het ogenblik kennen alleen de ouderen nog zijn tegelijkertijd tamme en hooghartige 

‘Volkslied’. Door een wereld wordt het gescheiden van het nu gelukkig als officieel volkslied 

erkende Wilhelmus, dat niet uit rust en tevredenheid, maar uit verbeten strijd geboren 

werd.239 

In Tollens’ voordeel werkt dan weer zijn wijze van spreken: de eenvoudige natuurlijke taal, zijn 

pakkende onderwerpen en zijn vermogen zijn lezers te ontroeren. 

Langduriger invloed heeft Letterkundig kontakt dat tussen 1965 en 1984 elf drukken telt. In het 

voorwoord leggen de auteurs, W.A. Ornée en N.C.H. Wijngaards, hun uitgangspunt uit: ‘de response 

van tijdgenoten is belangrijk, omdat daardoor een visie wordt verkregen op opvattingen en 

meningen, maar evenzeer op de smaak en het literaire gevoel van een tijd.’ Wat Tollens betreft 

wekken zij hierdoor verwachtingen omtrent de interactie tussen de dichter en zijn bewonderaars, 

maar deze worden niet waargemaakt. Hij maakt ‘nogal naam’ met De Overwintering en oefent 

daarmee invloed uit op de Zuid-Nederlandse romantici. Verdere uitleg ontbreekt, zijn populariteit 

wordt niet genoemd en evenmin stellen zij Tollens voor als een icoon van zijn tijd.240 Gedurende de 

drukgeschiedenis verandert de tekst over Tollens niet. Parallel aan dit leerboek stellen de auteurs, de 

Letterkundige bloemlezing samen, met Vaderlandsliefde als voorbeeld van zijn dichtwerk.241  

 

Rond 1970 is de formule van boeken als die van Lodewick en anderen aan vernieuwing toe. De tijd 

van boeken zonder illustraties is voorbij en vormgevers gaan mede het uiterlijk, en daarmee de 

aantrekkelijkheid van een leerboek bepalen. In de tweede plaats werken andere manieren van 

literatuurbenadering door. De school van de close reading verwerpt alle verband tussen werk en 

schrijver: de methode van dr. W. Drop cum suis (Indringend Lezen) stapt af van de historisch-

biografische benadering die vanaf de invoering van het onderwijs in de literatuurgeschiedenis 

gebruikelijk is en beperkt zich bovendien tot de letteren na 1880. Zijn ‘kleine 

literatuurgeschiedenis’n(Raamwerk) spreekt wel over de ‘historische verbeelding’ in de negentiende 

eeuw, maar beperkt zich qua voorbeelden tot Staring en de ‘profetische gaven’ van Bilderdijk. Tollens 
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wordt niet genoemd. Dat geldt overigens in het algemeen voor de methoden die na ongeveer 1970 

nieuw op de markt komen. Piet Calis en de zijnen bouwen Het Spel en de knikkers rond thema’s en 

typeren in het Kernboek van hun methode in het hoofdstuk Ontplooiing van de Romantiek Tollens’ 

tijdgeest zonder hem te noemen een ‘tijdperk van ontgoocheling’, ‘een periode van nationale 

slaperigheid’: 

Typerend is dat de meeste Nederlandse schrijvers in de eerste helft van de negentiende eeuw 

geleefd hebben als keurige burgers: eerder als kalme voortbrengers van hun kinderen dan als 

erotische avonturiers, eerder als regelmatige kerkgangers dan als vertwijfelden van geest, 

eerder als notabelen dan als opstandigen en rebellen.242  

Uitzonderingen zijn volgens Calis Bilderdijk en Multatuli; aan Staring besteedt hij twee bladzijden. In 

een vervolguitgave (Onze literatuur tot 1916) noemt Calis de populariteit van Tollens’ Volkslied alleen 

bij zijn bespreking van het Wilhelmus.243 Ook J.A. Dautzenberg vermeldt in zijn methode Nederlandse 

Literatuur Tollens niet; hij besteedt wel aandacht aan Staring en vat de tijd na 1830 in enkele zinnen 

samen: 

De niet-humoristische poëzie uit de periode na 1830 is van weinig of geen belang. Het is 

allemaal godsvrucht, vaderlandsliefde en huiselijkheid wat de klok sloeg. (…) Men schreef er 

echter over omdat deze onderwerpen tot de dichterlijke canon waren gaan behoren, niet 

omdat men er werkelijk iets over te zeggen had.244 

Twee beknopter methoden besteden evenmin aandacht aan Tollens: Optiek van E. van Wijk mag dan 

als ondertitel ‘Een brede kijk op Nederlands’ dragen, de auteur heeft nauwelijks aandacht voor 

negentiende-eeuwse dichters. Tollens, Bilderdijk, Staring en Beets behoren blijkbaar niet tot zijn 

‘brede visie’. De methode van M. Adriaensen-Busch e.a. biedt de gehele literatuurgeschiedenis in 40 

lessen aan. Van Betje Wolff en Aagje Deken nemen de auteurs een grote stap naar de ‘echte 

romantici’ zoals Staring, Beets en HaverSchmidt.245 Jan Croes en zijn co-auteurs (Fraaie historie) 

geven geen afzonderlijke bespreking van Tollens, maar laten hem wel aansluiten bij de burgerlijke 

smaak van zijn tijd: ‘Daarom werd hij later verschrikkelijk afgekraakt door iedereen die zich 

daarboven verheven voelde’. Deze zin staat ook in de uitgave Literatuur Nu 2010-2011. Noch in het 

boek, nog in laatstgenoemde publicatie wordt het verband tussen Tollens en de smaak, tussen de 

smaak en het afkraken uitgelegd en gezegd wie de afkrakers waren. Ter illustratie is bij Croes de 

reclameprent van Tollens te midden van zijn creaties opgenomen.246 

In de periode tussen Lodewick en de Tweede Fase besteedt slechts één leermethode wat ruimer 

aandacht aan Tollens: Script, van Ton Smulders uit 1987. Hij legt het begrip ‘biedermeier’ uit 

(‘gematigde romantiek van huiselijke aard’) en noemt het standbeeld als bewijs van waardering door 

Tollens’ tijdgenoten. Andere genres zijn de weldadigheidsgedichten, met als voorbeeld 

Winteravondliedje en de ‘venijnige puntdichten’, zoals Courantadvertentie over Napoleon. Het 
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verband tussen Script en de laatste Lodewick is duidelijk. Smulders stelt aan het eind van het 

hoofdstuk de leerlingen twee vragen over Tollens: waarom helden na een bezetting zo populair zijn 

en waarom hij het puntdicht in portefeuille zou hebben gehouden. 

De Tweede Fase en verder 

In 1998 vindt de eerste grote herziening van het voortgezet onderwijs na de Mammoetwet plaats.247 

Structureel worden de vakkenpakketten in het havo en vwo vervangen door vier profielen, waarin 

voor alle Nederlands een verplicht vak is. Inhoudelijk worden er wat de historische literatuur betreft 

andere eisen gesteld: in het havo verdwijnt het onderdeel geheel, in het vwo wordt het beperkt. Het 

aantal verplicht te lezen boeken wordt teruggebracht tot acht in het havo en twaalf in het vwo, 

waaronder ten minste drie historische werken. De nieuwe constructie van de middelbare scholen 

verloopt parallel aan een andere attitude ten opzichte van alle leerstof: het aanleren van 

vaardigheden prevaleert boven het verwerven van kennis en reflectie op de stof vervangt het 

reproduceren van feiten en andermans meningen. De docent krijgt de taak leerlingen in die 

processen te begeleiden en behoeft zijn kennis niet meer over te dragen.248 ‘Tekstbehandeling’ 

wordt ‘tekstervaring’: leerlingen beantwoorden bij toetsen en schoolonderzoeken niet meer de 

obligate vragen over een schrijver of een literair werk, maar presenteren de ontwikkeling van hun 

‘literaire competentie’ in een ‘leesdossier’, dat als middel beschouwd wordt om die ontwikkeling te 

‘meten’. Het dossier moet dan ook idealiter aansluitingen op de verwerking van kinder- en 

jeugdliteratuur in de jongere jaren. ‘Balansverslagen’ kunnen daarbij als overgang van de 

verschillende leesfasen gelden.249 In het vwo moet de leerling zijn gelezen boeken wel kunnen 

plaatsen in de literatuurgeschiedenis. In dezen blijft dus de historische achtergrond wel noodzakelijk. 

Dit alles brengt Cyrille Offermans tot de verzuchting dat literatuur in 1998 wellicht voor alle 

leerlingen eenvoudig te moeilijk is.250 Joop Dirksen ziet echter een positief effect: 

Literatuuronderwijs dat dicht bij de leerling staat, basiskennis aanbrengt, maar vooral ruimte 

schept voor het opdoen en verdiepen van ervaringen via inspirerende, verrassende teksten, via 

het stellen van indringende, ethische, morele vragen, via het aan het wankelen brengen van 

zekerheden, het omverwerpen van vanzelfsprekendheden, zulk literatuuronderwijs is voor 

leraar en leerling boeiend, leerzaam en steeds weer nieuw.251 [orig.onderstr.] 

Als zodanig ziet hij dat literatuurgeschiedenis voor de leerlingen nuttig is als deze voor hen 

‘blikverruimend’ werkt, in casu aansluit bij hun belevingswereld. Hubert Slings sluit hierbij aan door 

de wijzen op de mediale functie van historische werken: 

Via kennismaking met literaire werken die vanuit een heel ander wereldbeeld tot stand zijn 

gekomen, kunnen ze kritisch leren staan ten opzichte van het heden en daardoor leren de 

eigen cultuur, hun eigen positie en identiteit te relativeren. 

                                                           
247

 Scholen kregen toestemming de invoering van de Tweede Fase tot 1999 uit te stellen. 
248

 Een contemporaine samenvatting van deze omslag geeft dr. P.R.J. Simons in zijn bijdrage Leren denken, 
denkend leren op een symposium uit 1992, zie 
http://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/6911/5858.pdf?sequence=2 (3 mei 2014) 
249

 Kortstondig heeft een vak ‘Literatuur’ bestaan, een poging tot integratie van literatuuronderwijs in het 
Nederlands, Frans, Duits en Engels.  
250

 citaat in Dorleijn & Van Rees (2006), 237 
251

 Dirksen (2007) 

http://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/6911/5858.pdf?sequence=2


Literaire herinneringsdragers 
2.4 Tollens onderwezen 

 

169 
 

In zijn artikel wijst hij op vier fundamentele functies: cultuuroverdracht (‘wie op school geen 

kennismaakt met literaire teksten als Van den Vos Reinaerde, Lucifer en Camera Obscura, loopt geen 

grote kans om er op latere leeftijd nog mee in aanraking te komen’), literaire en esthetische vorming, 

individuele ontplooiing en wereldoriëntatie.252 Hij doet een aantal voorstellen voor een geschikte 

presentatie van dergelijke historische teksten (Tekst in Context), een mengsel van leerlinggericht en 

thematisch onderwijs. Vragen en opdrachten ontbreken hierbij niet. Dit is een groot verschil met het 

onderwijs van oudere tijden: een moderne leermethode zal niet alleen met schrijvers en teksten, 

maar ook, en liefst in zo gevarieerd mogelijke vorm, met de lezer/leerling rekening houden. Dirksen 

voorspelt daarom ook het einde van de gedrukte schoolboeken ten gunste van een site als 

www.literatuurgeschiedenis.nl, waar leerlingen naar hartenlust kunnen grasduinen in een grote 

hoeveelheid gegevens, al dan niet volgens door hun docenten opgegeven ‘zoekinstructies’.253 Ook 

Hubert Slings noemt deze site en wijst eveneens op het modulaire karakter van deze methode. In 

2007 heeft de wetgever de ruimte voor literatuuronderwijs in zowel het havo als het vwo vergroot. 

Samen met het concept van Tekst in Context kan de site, die inmiddels omvangrijker is dan de 

fameuze ‘Lodewick’ een goede basis voor het vakonderdeel vormen. 

Het is duidelijk dat de positie van Tollens door de onderwijskunde opvattingen van de Tweede Fase 

verder bedreigd is: in het havo géén, in het vwo minder historische letterkunde. In de methode 

Eldorado, speciaal voor de nieuwe bovenbouw geschreven, komt de negentiende eeuw in het 

havodeel dan ook niet aan de orde. In de editie voor het vwo noemen de schrijvers het literaire werk 

in de eerste helft van de eeuw ‘vaak nogal overdreven en nationalistisch’, maar Tollens krijgt een 

korte, positieve kwalificatie: ‘Hendrik Tollens (…) heeft zich in gunstige zin onderscheiden (…) door 

natuurlijkheid in taal en oprecht gevoel.’ De Overwintering wordt genoemd zonder nadere 

toelichting.254 Bij de methode hoort een uitwerkingenboek, maar hierin wordt Tollens niet vermeld. 

In een andere gedrukte methode, Laagland, waarin in het havodeel de aandacht voor de 

literatuurgeschiedenis is hersteld, staan wel enkele samenvattende zinnen over Tollens’ tijd, maar de 

dichter zelf krijgt geen aandacht.255 C. Bregman noemt hem als ‘biedermeierauteur’ in zijn boek 

Klankbord, vanuit een christelijke visie geschreven, maar in de korte pericoop staan twee fouten, 

waaruit blijkt dat de schrijver zich slordig in de biografie van de dichter heeft verdiept.256 Een latere 

methode, werkend vanuit een reformatorisch uitgangspunt, wijst wel op de vaderlandse liederen uit 

de negentiende eeuw, maar verwijst hierbij niet naar Tollens.257 Het Basisboek Literatuur is een 

naslagwerk voor de lerarenopleiding, dat Tollens alleen noemt als dichter van De Overwintering, dat 

de samenstellers als voorbeeld van vermengde feiten en fictie vermelden.258 
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Hierboven is al gewezen op de site www.literatuurgeschiedenis.nl. De hoofdpagina geeft de 

negentiende eeuw als één van de vijf keuzemogelijkheden. Daarbij staat als illustratie de litho van 

C.W. Mieling, voorstellend het kerkplein van Rijswijk, met links huize Ottoburg, waar Tollens woonde 

in de tijd dat de litho is vervaardigd, omstreeks 1850.259 Doorklikken levert ten eerste vijftien 

hoofdstukken over de eeuw op: bij het eerste hoofdstuk, Literatuur als politiek, wordt Tollens als 

verzetsdichter niet genoemd. In hoofdstuk 2, Iedereen dichter, geïllustreerd met de het portret van 

Tollens (de gravure van Caspari en Velijn, uit de Muzen-Almanak), wordt de dichter aangehaald als 

voorbeeld van de huiselijke poëzie en weldadigheidsgedichten, met uitleg en met enkele strofen als 

toelichting. Aan Tollens’ populariteit wordt wel gerefereerd, aan de diskwalificaties van zijn werk 

niet. Het hoofdstuk Gemor aan de marge legt de aanval van Van der Hoop op Tollens uit als een 

poging het peil van de literaire kritiek te verhogen. Ten tweede kun je klikken op ‘teksten’, ‘schrijvers’ 

en ‘thema’s’. In de eerste categorie is geen tekst van Tollens opgenomen, bij de laatste wordt onder 

het kopje ‘Nationalisme’ wel De Overwintering genoemd als voorbeeld wat literatuur vermag om het 

gemeenschappelijke en heldhaftige verleden te boekstaven. Tollens heeft een eigen schrijverspagina, 

geflankeerd door het portret van Sluyter, het hierboven genoemde dorpsgezicht en een illustratie uit 

de luxe-uitgave van De Overwintering. Zijn biografie is kort en vermeldt de hoofdzaken: jeugd, 

beroep, laatste jaren. Hier wordt hij wél in de vroeg-negentiende-eeuwse vaderlandse discussie 

geplaatst met Volkslied en De Overwintering als voorbeelden en zijn populariteit wordt 

toegeschreven aan de herkenbare huiselijke poëzie.’ Zo werd Tollens de eerste echt nationale 

dichter: hij dichtte voor en over de burger en hij dichtte voor en over de natie’. Ook op deze bladzijde 

staat geen woord over de latere kritiek op zijn werk. De geïnteresseerde leerling kan gebruik maken 

van een actueel lijstje secundaire literatuur. 

Toch is deze vrij uitgebreide vermelding van Tollens op deze site geen garantie dat de leerlingen anno 

2013 met hem en zijn werk in aanraking komen. Het is aan de docent hun een leidraad door de grote 

hoeveelheid gegevens te bieden, ofte wel een keuze te maken wat zij van de negentiende-eeuwse 

literatuur moeten weten. Dat kan een klassikale eis zijn, maar ook een individuele aanwijzing. De site 

biedt immers genoeg mogelijkheden voor een eigen traject door de geschiedenis van onze 

letterkunde. Dit kan een voordeel zijn: literatuur op maat voor de belangstellende leerlingen; 

anderzijds schuilt er ook een zekere vrijblijvendheid in dit concept, waarbij de docent een grote 

verantwoordelijkheid heeft. Wie Tollens aankaart, zal bijdragen aan de individuele herinnering aan 

de dichters, maar van een bijdrage aan het collectieve geheugen is geen sprake. Het is echter de 

vraag of dat eerder wel het geval was. Veel literatuurmethoden zijn omvangrijk, waardoor de docent 

zich genoopt ziet selectie aan te brengen in te behandelen dichters of in de voorhanden zijnde 

informatie over hen. Wat dat betreft zijn de gebruikers van www.literatuurgeschiedenis.nl in het 

voordeel: de site bevat méér informatie over Tollens dan alle schoolboeken sinds de laatste druk van 

Lodewick uit 1985, maar ze komt dan ook voort uit de kring rond de werkgroep ‘De negentiende 

eeuw’. 

Samengevat zijn de vaardigheden in omgang met informatiebronnen in het onderwijs van de laatste 

decennia belangrijker geworden dan het werken met parate kennis. De aandrift van leerlingen iets 

over Tollens te leren, ligt dan ook niet meer in het verplichte curriculum voor het vakonderdeel 

literatuurgeschiedenis, maar in de mogelijkheden informatie over hem te vinden als dat gewenst is. 
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Maar geen leerling zal hiertoe gemotiveerd zijn als hem of haar de suggestie niet is aangereikt. In 

dezen is wat het onderwijs betreft de rol van de leraar essentieel.  

Dat laatste is niet nieuw: de meeste leerboeken zijn omvangrijk, laveren tussen de Scylla van 

oppervlakkige feitenkennis en de Charybdis van een poging tot volledigheid, maar bieden doorgaans 

zoveel stof, dat een docent keuzen moet maken. In de eerste plaats zullen hierover door de 

vaksecties per school wel afspraken zijn gemaakt, alleen al om uniform en gelijkwaardig te kunnen 

toetsen. In de tweede plaats zal een bekwame docent binnen of buiten deze marge een eigen 

invulling geven aan wat hij of zij zelf aantrekkelijk vindt voor zijn leerlingen. Of dat Tollens was en is, 

valt te bezien. Ook de docent zal binnen de vrije ruimte die hij op zijn school krijgt (?) van eigen voor- 

en afkeuren willen uitgaan en in het algemeen is de kans groot, dat hij of zij daarbij schatplichtig is 

aan de eigen opleiding. Creatieve leerkrachten zullen eigen materiaal maken en de vele literaire 

wegen wijzen die www.literatuurgeschiedenis.nl voor hun leerlingen open staan. 

In 2008 kijken Helge Bonset en Martine Braaksma terug op de ontwikkelingen van Het Schoolvak 

Nederlands in de periode 1997 en 2007 en refereren hierbij aan een vorig onderzoek dat de periode 

1969-1997 bestrijkt.260 Uit het oudere onderzoek blijkt dat docenten met hun literatuuronderwijs 

diverse doelstellingen hanteren, die voortvloeien uit even zovele opvattingen van het belang van 

lezen en literatuur en tevens dat de praktijk van cultuuroverdracht conservatief is.261 In 2008 stellen 

zij vast dat het aanbod door literatuurmethoden docenten nog steeds de mogelijkheid biedt naar 

eigen inzicht met de teksten uit verleden en heden om te gaan, waarbij zij wel een voorkeur hebben 

voor een beperkt aantal boeken, dat vrijwel overal aan de orde komt.262 Verder verwijzen zij naar een 

onderzoek waaruit blijkt, dat sinds 1955 de leesfrequentie van middelbare scholieren sterk is 

afgenomen, wat niet verbaast doordat de ruimte voor lees- en literatuuronderwijs mede door de 

Tweede Fase is beperkt.263 

Conclusie: schoolboeken en de herinneringscultuur 

Het middelbaar, voortgezet onderwijs is te beschouwen als het tweede echelon na de universiteiten. 

Studenten zijn wetenschappelijk en dus gespecialiseerd werkzaam, maar het voortgezet onderwijs is 

te beschouwen als de eindfase van algemene educatieve vorming voor een in de tijd toenemend 

aantal leerlingen. Toegepast op het vakonderdeel van de Nederlandse literatuurgeschiedenis 

betekent dit, met verwijzing naar Slings, dat het voor velen de laatste kans is om via onderwijs in 

aanraking te komen met de historische literatuur, en dus met het dichtwerk van Hendrik Tollens. 

Naast het onderscheid tussen hoger en middelbaar onderwijs staat navenant dat tussen de 

leermiddelen: de wetenschappelijke handboeken en de leer- en leesboeken die voor de hogere 

klassen van gymnasium, HBS, MMS en andere vormen van voortgezet onderwijs.  

Uit de vorige paragrafen blijkt, dat bij de eerste soort leermiddelen, het leerboek, al dan niet met 

bloemlezing, een grove ontwikkeling valt te constateren van bewondering via erkenning van 

verdiensten naar diskwalificatie en negatie, met uitzonderingen. Zo nemen de opeenvolgende edities 

van ‘Leopold’ (1867-1967) geen stelling in het debat over de uiteindelijke waarde van Tollens’ 
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dichtwerk, doorbreekt Ton Smulders rond 1985 de negatieve toonzetting en biedt de recente site 

www.literatuurgeschiedenis.nl méér materiaal dan welke voorganger dan ook. Toch moeten we in 

het algemeen vaststellen dat de meeste middelbare scholieren na 1920 ofwel een negatief beeld van 

Tollens krijgen voorgeschoteld, ofwel niets over hem lezen en horen. Rond dat jaar zullen ook de 

laatste schoolexemplaren van De Overwintering wel zijn opgeborgen. Dit brengt ons bij de tweede 

soort schoolboeken: de afzonderlijk uitgegeven bloemlezing. Daar treedt een merkwaardige 

tegenstelling met de leerboeken op doordat ook na 1920 gedichten van Tollens in bloemlezingen 

worden opgenomen, mogelijk om de geringe waarde ervan te illustreren (Winteravondliedje in Een 

Nieuwe Bundel), ter vergelijking (Tinbergen/De Vooys) of de indruk ervan op het voorgeslacht te 

benadrukken (Van de Bilt). Bloemlezers geven geen heldere criteria van hun keuzebeleid anders dan 

in algemene termen. Wat hen beweegt een bepaald gedicht van Tollens op te nemen, maken zij niet 

expliciet, maar het feit dat zij zijn gedichten kiezen, geeft aan, dat de dichter ondanks de negatieve of 

ontbrekende toonzetting van de leerboeken literatuurgeschiedenis niet is vergeten. 

 

2.4.3 Tollens gebloemleesd  

     Gij zult niet bloemlezen (L. Th. Lehmann) 

Inleiding 

Bloemlezingen dragen bij aan de herinneringscultuur doordat zij een keuze uit het oeuvre van een 

auteur bieden en hiervan dus een gedeelte vastleggen voor de lezers en het nageslacht. Wie iets van 

Tollens wil lezen zonder daarvoor de twaalf delen van het verzameld werk ter hand te nemen, kan uit 

een bloemlezing hiervan toch een indruk krijgen. Ik onderscheid de bloemlezingen in drie subgenres: 

de verzamelingen met onderwijskundige doeleinden zijn in het vorige deel hoofdstuk besproken. De 

andere twee komen hier aan de orde. 

In de eerste plaats zijn er bloemlezingen die alleen uit het werk van Tollens kiezen, ze zijn op te 

vatten als een samenvatting van zijn totale oeuvre. De tweede groep is complexer, het 

referentiekader is hier het gehele corpus Nederlandstalige gedichten door de eeuwen heen. Er kan 

een nieuw onderscheid worden gemaakt tussen bloemlezingen die een beeld van dat gehele corpus 

bieden en bloemlezingen die de keuze in een subkader plaatsen: bijvoorbeeld een thema of een 

tijdperk, of die de omvang beperken (‘de honderd bekendste gedichten…’). Het zal duidelijk dat de 

tweede groep qualitate qua minder gedichten van Tollens zal bevatten dan de eerste. In de 25-delige 

serie Spectrum van de Nederlandse Letterkunde die tussen 1967 en 1972 werd uitgebracht, staat 

geen gedicht van hem.264 

Bloemlezingen: iets over theorie 

Riet Schenkeveld-van der Dussen verbaast zich in de ‘Bert van Selm-lezing’ van 2012 erover dat het 

verschijnsel ‘bloemlezing’ in de Nederlandse literatuur nog maar weinig is onderzocht. 

Er bestaan studies naar specifieke bloemlezingen uit de zeventiende eeuw; 

schoolbloemlezingen uit de negentiende eeuw en programmatische anthologieën uit de 
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twintigste eeuw, maar een overzicht van de aard en de doelstelling van de anthologie door 

de eeuwen heen bestaat niet.265 

Haar verbazing is gevoed doordat liefhebbers van poëzie, onder wie zij zelf, doorgaans door een 

bloemlezing met gedichten in aanraking zijn gekomen.  

Buiten het Nederlandse taalgebied is er wel studie verricht: in de verzamelbundel On Anthologies van 

Jeffrey Di Leo besteedt Karen Kilcup in haar bijdrage aandacht aan de voorwaarden waaronder, en de 

wijze waarop bloemlezingen een rol kunnen spelen bij canonvorming.  

Traditionally, anthologies are compiled on three bases: excellence, representativeness (and/or 

comprehensiveness), and interest, often working in some combination.266 

Elke bloemlezer (m/v), zo redeneert Kilcup, wil de beste zijn, maar dat geldt ook voor zijn 

voorgangers. Hun criteria zijn meestal niet expliciet en bovendien aan verandering onderhevig. In 

sterker mate is de representativiteit een probleem: de bloemlezer zal moeten afwegen of hij het – 

naar zijn mening – beste werk opneemt, of dat hij een veelzijdig beeld wil geven en daarbij ook aan 

zwakkere of minder relevante teksten ruimte biedt. Ook haar derde criterium, belangstelling, is niet 

concreet: de bloemlezer zal, al dan niet onder toezicht van zijn uitgever, moeten afwegen of zijn 

interesse overeenkomt met die van zijn publiek. Kilcup voegt nog een eigen afweging toe: challenge, 

de durf, de uitdaging iets nieuws of origineels te bieden. In alle deze aspecten is de rol van de 

uitgever van belang: hij hanteert een eigen, economische maatstaf. Vergelijkbaar is die van de 

student: hij of zij zal zich geen dure bloemlezing kunnen veroorloven, ook al is deze voor zijn 

opleiding noodzakelijk. Dit alles houdt in, dat de bloemlezer kritisch te werk moet gaan, met als 

voordeel dat zijn onderwerp(en) weer in de discussie terechtkomen. Wat de toekomst betreft, wijst 

Kilcup op de rol van databestanden op het internet, op samenwerking en afstemming tussen 

belanghebbenden, op de veldverkenning van een breder publiek en op de participatie van studenten 

en dus: docenten. De bloemlezingen voor het onderwijs zijn al besproken in deelhoofdstuk 2.4.2, in 

deze paragraaf komen twee andere genres ter sprake: ten eerste de keuzen uit (alleen) het werk van 

Tollens en ten tweede de algemene bloemlezingen waarin Tollens voorkomt. 

Bloemlezingen uit het oeuvre van Tollens 

Tollens heeft nooit een bundel samengesteld met gebloemleesd eigen werk. De eigendomsrechten 

van de meeste gedichten van hem berusten na 1835 bij uitgever Gerard Suringar en later bij diens 

zoon Hugo. Vader Suringar is zeer zuinig met het afstaan van gedichten voor bloemlezingen, wat 

sommige bloemlezers tot gemopper verleidt; de zoon lijkt wat dat betreft toegeeflijker, al speelt 

wellicht mee dat de verkoop van Tollens’ werk na 1874 al niet meer vanzelfsprekend is.  

De rol van Gerard Suringar 

In 1849 zinspelen D. Ouwersloot en A.L. Lastdrager op geweigerde vergunningen voor hun Nieuwe 

Bloemen van Nederlandsche Dichtkunst, zonder daarbij namen te noemen.267 Maar het ontbreken 

van Tollens in hun nieuwe bloemlezing wijst op Suringar: in hun eerdere bloemlezing, uit de tijd dat 

Tollens nog bij Immerzeel publiceerde (1826-1827), konden zij nog zes teksten van hem opnemen, 
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maar in de nieuwe bundel ontbreekt de volksdichter.268 Later is het J.C. Vethake, die zich erover 

beklaagt in het voorwoord bij Takken en Bladeren van G. Velderman: ook hier geen Tollens.269 

Toch sluit vader Gerard de poort tussen 1835 en 1874 niet geheel. In 1844 geeft G. Kuijper voor het 

onderwijs aan militairen een boek uit met een brede behandeling van de Nederlandse taal en 

letterkunde waarin van Tollens behalve het Volkslied en een gedeelte van de Overwintering ook 

enkele bezittingen van Suringar staan:270 J. Renssen plaatst in 1862 in zijn bewerking van een oudere 

bundel van P. van Genabeth een fragment van De dood van Egmond en Hoorne en Verjaardag, beide 

uit Gedichten I.271 L. Th. Zeegers is de samensteller van een bloemlezing die tussen 1847 en 1890 

negen drukken beleeft met twee gedichten van Tollens is daarin steeds vertegenwoordigd met.272 In 

1853 stelt Adriaan van der Hoop Jrz. (de zoon van Tollens’ oude belager) een bundeltje samen met 

gedichten uit Leidse almanakken. Tollens tekent op de uitgave in en treft daar twee van zijn 

gedichten: Studenten tafellied en Vaarwel der Vaderlandsche Studenten.273 T. Knuivers kiest in 1865 

net als Kuijper een gedeelte uit de Overwintering en Het Turfschip.274 S.J. van den Bergh ten slotte 

selecteert 1868 voor Onze Muze een ouder vers van Tollens, dat inmiddels in Nalezing was 

gepubliceerd.275 

Van Vloten botst echter op Suringar: hij wil in 1861 graag gedichten van Tollens opnemen in 

Nederlandsch Dicht en Ondicht der Negentiende Eeuw, bespreekt hem daarin, geeft een biografie, 

maar stelt dan vast dat hij stuit op ‘stugge weigering’ van ‘den onhandelbaren stokbewaarder’ 

gedichten op te nemen waarvan het recht bij Suringar berust.276 Dat deze graag zelf beschikt over het 

lucratieve werk van de volksdichter laat ook zijn proces zien dat hij voert tegen de verkoop van de 

roofdrukken van de Belgische bloemlezing Verspreide Dicht- en Prozawerken van H. Tollens Cz., 

gekozen en ingeleid door G. Engelberts Gerrits (zie de Inleiding van dit deel ). 

Tijdens en kort na Tollens’ leven ontbreekt Tollens in bloemlezingen, waar hij toch verwacht zou 
kunnen worden: Immerzeel (1838), Weissman de Villez (1841), Eilers Koch & Eilers (1847-1863), Dozy 
& De Stoppelaar (1866-1899).277 Weer anderen maken gebruik van gedichten die (nog) niet tot het 
fonds van Suringar behoren. Zo kan J. de Keyzer in 1835 naast een stuk uit de Overwintering het 
gedicht De Moederlooze kinderen aan hunnen vader plaatsen: het is eerder afgedrukt in een 
jaarboekje en zal pas in Nalezing in het verzamelde werk worden opgenomen.278 Een ander 
almanakvers, het Grijsaardsliedje, staat in de anonieme bloemlezing die in 1869 bij uitgeverij 
Roelants verschijnt.279  
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Withuys vraagt de nabestaanden in 1860 keurig toestemming enkele ongebundelde gedichten die 

hem ‘echt maçoniek’ voorkomen in het Nederlandsch Jaarboekje voor Vrijmetselaren te mogen 

plaatsen.280 

Suringars eigen bloemlezingen 

Toch kunnen we niet stellen dat Gerard Suringar het lezerspubliek een blik op Tollens onthoudt: de 

bundels waren kennelijk zó bekend, dat hij geen winst zag in uitbating van zijn puikdichter door 

anderen. Maar als uitgever van Tollens’ werk en eigenaar van het overgrote deel van diens oeuvre 

presenteert hij naast de twee edities van het verzameld werk zelf een aantal bloemlezingen, 

waardoor de gedichten voor de geïnteresseerde lezer gemakkelijk en op verschillende manieren 

verkrijgbaar zijn. 

De twee uitgaafjes Vaderlandsche Zangen verschijnen in eerste druk in 1859, als de twaalfdelige 

Gezamenlijke Dichtwerken pas twee jaar eerder is afgerond. Ze moeten worden gezien als een 

goedkope heruitgave van enkele historiegedichten, die blijkbaar populair zijn om gelezen en 

voorgedragen te worden. Ze zijn te beschouwen als een bloemlezing uit een specifiek genre, 

waarmee Tollens immers eerder grote bekendheid had geoogst en dat zich leent voor declamatie. In 

het eerste deeltje treffen we het Volkslied aan, twee gedichten over de middeleeuwen (Jan van 

Schaffelaar, Albrecht Beiling), vier over de Tachtigjarige Oorlog (Het schot voor Steenwijk, Herman de 

Ruiter, Lieven Heere van Zierikzee en De jongeling van Westzanen). Het besluit met een gedicht uit de 

tijd van de Belgische opstand, Hans van Leeuwen op de citadel. In het tweede deel vijf gedichten over 

de Tachtigjarige Oorlog: Kenau Hasselaar, Het turfschip van Breda, De uitredding der Enkhuizer 

schepen, Jan Harink en De vaandig te ’s-Hertogenbosch. Het deel sluit af met een algemeen 

vaderlandslievend gedicht, Ons Vaderland. Merkwaardig is de plaatsing van De Visschersweeuw: dit 

verhalende gedicht heeft geen historisch onderwerp, maar handelt over een vrouw wier man op zee 

omkomt. Het kan dan ook geen ‘vaderlandsche zang’ worden genoemd. 

Beide bundeltjes, die maar 15 cent kosten, beleven herdrukken: deel 1 in 1861, 1868 en 1885; en 

deel 2 in 1870 en 1898. We mogen dus aannemen dat zij, naast de omvangrijke verzamelde werken, 

in een behoefte hebben voorzien. 

Tot omstreeks 1885 is het werk van Tollens nog in ruime mate voorhanden: de Gezamenlijke 

Dichtwerken verschijnen in 1871 in een volkseditie en de twaalfdelige serie wordt in 1876 herdrukt. 

Niettemin ziet uitgever Suringar een markt voor twee bloemlezingen: in 1868 laat hij dr. W. Bisschop 

een Keur uit zijne gedichten maken, die nog twee keer wordt herdrukt (zonder jaartallen, maar de 

derde druk zou uit 1898 zijn281 en in 1879 verschijnt een tweede bundel Uit Tollens dichtwerken, 

zonder vermelding van de bloemlezer. Er zijn uit die tijd ook nog losse uitgaven bekend: in 1879 van 

De Geuzenvrouw te Gouda en in 1880 en 1883 twee drukken van De verovering van Damiate. 

Willem Bisschop (1827-1889) is classicus, leraar en directeur van een HBS en bibliothecaris van de 

Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde. Hij publiceert op een breed letterkundig terrein: over 

middeleeuwse literatuur, Justus van Effen, dialecten, geschiedenis. Van 1867-1871 woont hij in 

Leeuwarden, wat de relatie met Suringar verklaart. 

De heer Suringar, de uitgever van zoovele gedichten van Tollens, bewoog dr. Bisschop een 

keur uit diens verzen te verzamelen om ze in wijder kring bekend te doen worden; daarom 
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zorgde Bisschop voor de noodige verscheidenheid en afwisseling, en ten einde het boekje zijn 

weg zou vinden op de school zoowel hier als in België, drukte hij deze verzen met de nieuwe 

spelling.282 

Bisschop neemt 52 gedichten van Tollens op, alle gekozen uit de Gezamenlijke Dichtwerken, dat wil 

dus zeggen: niet uit het verworpen jeugdwerk of de losse publicaties. Wat ondervertegenwoordigd 

zijn Liedjes van Matthias Claudius en Verstrooide Gedichten met elk twee verzen; uit Laatste 

Gedichten I zijn zeven en uit Nalezing zijn acht gedichten gekozen. Qua genre zijn nogal wat 

verhalende gedichten opgenomen (16), in aantal gevolgd door moralistische gedichten over ‘het 

leven’ (10) en natuurgedichten (9). Dit zijn dan ook genres die hun inhoudelijke waarde in de tijd 

behouden; het is opvallend dat de gelegenheidsgedichten voor vorst en vaderland ontbreken. 

Blijkbaar acht Bisschop bijvoorbeeld de verzen over de Belgische opstand niet meer relevant voor de 

lezers anno 1870, terwijl juist deze hadden bijgedragen aan de herleefde populariteit van Tollens’ 

dichterschap in de jaren dertig. Als we zijn levensbeschrijver Du Rieu moeten geloven, was het 

bundeltje trouwens ook voor België bedoeld en zou al te ronkende Noord-Nederlandse 

vaderlandsliefde daar waarschijnlijk weinig waardering oogsten. 

De tweede bloemlezing van Suringar verschijnt naast die van Bisschop en bevat 85 gedichten, ook 

alle uit de Gezamenlijke Dichtwerken. 15 ervan zijn eerder door Bisschop opgenomen, zodat het 

aantal gebloemleesde gedichten in beide bundels samen 122 bedraagt, dat is bijna 30% van het 

verzamelde oeuvre van Tollens.283 Het boekje kost aanzienlijk meer dan de eerdere bloemlezing en is 

luxer uitgevoerd. In deze bundel is de keuze uit Liedjes van Matthias Claudius juist ruimer (18). Er zijn 

betrekkelijk weinig gedichten gekozen uit Gedichten II (4) en III (3), Nieuwe Gedichten I en II (beide 3) 

en opnieuw Verstrooide Gedichten (4). Ook hier een vrij groot aantal verhalende gedichten (18), 

maar nog meer natuurgedichten (24) en ook hier ontbreken de vaderlandse gelegenheidsverzen. 

Vijftien gedichten staan dus in beide bloemlezingen en oogsten blijkbaar de gunst van de 

bloemlezers opdat de lezers ervan kennisnemen: Aan een vogel, Bedelbrief, De boodschap naar de 

ijzersmelterij, Dirk Willemsz. van Asperen, De doodgraver, De geuzenvrouw te Gouda, De handschoen, 

Herfstlied, De jongeling van Westzanen, De kleine bedelaarster, De liefde op het ijs, Bij het lijkje van 

een kind, De oude schooier, De vogelen en Mijne zangster.284 

Een exotische uitgave, voor Zuid-Afrika, 1911 

Gedurende ongeveer een eeuw komen er geen nieuwe bloemlezingen uit het werk van Tollens uit, 

althans niet in Nederland.  

Vanaf 1909 verschijnt in Londen een reeks uitgaven ‘Zuidafrikaanse Lektuur’ met werken in de 

Nederlandse taal van verschillende aard. De reeks is niet bedoeld voor Nederland, de delen met werk 

van Tollens zijn niet aanwezig in Nederlandse bibliotheken. Redacteur dr. W.J. Viljoen geeft in de 

voorberichten een nuchtere reden: ‘dat er voor Zuid-Afrika en door Afrikaners zo goed als niets in 
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leesbaar Hollands wordt geschreven, en dat wat van overzee komt (…) veel te duur is.’285 Het doel is 

dus de versterking van de Nederlandse taal. Sinds de Tweede Boerenoorlog (1899-1902) zijn er 

immers geen Afrikaans sprekende staten meer en drukt Groot-Brittannië cultureel een Engelstalig 

stempel op de Unie van Zuid-Afrika. Het Nederlands moet zijn positie bevechten, het Afrikaans is als 

cultuurtaal nog niet ontwikkeld en dan is leesstof een welkom strijdmiddel tegen de Engelse 

overheersing.  

In de serie treffen we enkele Nederlandse letterkundigen aan: Justus van Maurik en Jacob van 

Lennep met enkele schetsen en Bernard ter Haar met een bloemlezing uit zijn gedichten. Als 

nummers 8, 11 en 12 publiceert Viljoen enkele werken van Tollens (onder andere De Overwintering, 

zie hoofdstuk 2.6) en twee ervan zijn te beschouwen als een bloemlezing, maar op bescheiden 

schaal: nummer 8 bevat drie gedichten: De Echtscheiding, De Brand en Hondentrouw, deel 12 bevat 

zeven gedichten van historische aard: Albrecht Beiling, Jan van Schaffelaar, De dood van Egmond en 

Hoorne, Herman de Ruiter, Kenau Hasselaar, De Spaanse broeders voor Haarlem en Het turfschip van 

Breda. De keuze is gemaakt door H.H. van Rooyen (1868-1950), docent Nederlands aan het Grey 

Kollege in Bloemfontein, secretaris van de Transvaalse afdeling van ‘Neerlandia’ en Nederlands 

consul. Van Rooyen schrijft in de drie delen dezelfde korte levensschets. 

Doordat het bundeltje niet in Nederland verkrijgbaar is geweest, heeft het hier te lande niet aan de 

herinnering aan Tollens bijgedragen. 

Latere bloemlezingen 

Pas in 1976 verschijnt in het Nederlandse taalgebied Al wat leeft en braaf is zingt als deel P 93 van de 

serie ‘Vlaamse Pockets’ bij de Hasseltse uitgeverij Heideland-Orbis N.V. ‘P’ staat voor ‘Poëtisch 

erfdeel der Nederlanden’. Hans Roest is de inleider en bloemlezer. Zijn mening over de kwaliteit van 

Tollens’ dichtkunst is direct duidelijk: ‘Dit boekje is geen poging tot verdediging of eerherstel van de 

dichter Hendrik Tollens – de zaak zou daar trouwens veel te zwak voor zijn.’ In navolging van Van 

Duinkerken vindt hij echter dat Tollens slachtoffer is van een hetze waarbij iedereen een oordeel 

heeft zonder diens werk gelezen te hebben, of een gedicht als Op den eersten tand… - een ‘poëtisch 

misbaksel’ aldus Roest – kenmerkend voor het gehele oeuvre beschouwt.286 

Maar ondanks al zijn tekorten is de Rotterdamse bard uit de Nederlandse literatuur niet weg te 

denken en heeft hij er recht op, dat we tenminste een klein deel van zijn werk kennen vóór dat 

we genadeloos oordelen.287 

Niet zonder spot noemt Roest de waardering van Tollens’ werk door diens tijdgenoten, maar ‘het 

leverde slechts in een paar gevallen iets op, dat met poëzie te maken had. Voorbeeld: Bij het lijkje 

van een kind.‘ Roest vindt nog de beste gedichten in de ‘meer naar binnengekeerde verzen’, zoals 

Avondmijmering, dat echter wel lang en als terugblik enigszins voorbarig is.288 De inleider geeft 

vervolgens een biografische schets, met vrij veel aandacht voor de commotie rond zijn huwelijk en 

niet vrij van persoonlijke stellingname: ‘Na de trouwerij keerde Hendrik terug naar zijn verfwaren en 

zijn ellenlange dramatische gedichten.’ Roest toont waardering voor het sociaal-getinte werk en 

vindt het van moed getuigen dat Tollens medelijden vraagt en toont voor het ‘gevallen meisje’, 
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waarvan Roest het slot citeert en dat hij overigens niet in zijn bloemlezing opneemt, in tegenstelling 

tot Bij de dood van een kamermeisje, dat hij een ‘gaver voorbeeld’ noemt.289 

In de laatste paragraaf van de inleiding bespreekt Roest het lot van Tollens’ populariteit: hij noemt de 

eerste kritiek van Beets, beschrijft de onthulling van het beeld in Rotterdam (‘Nooit zijn er in 

Nederland voor een dichter zoveel beroemdheden op de been geweest!’) en 1880 als laatste 

oprisping van de bewondering. Maar als Willem Kloos onder andere Rhijnvis Feith bloemleest en de 

titel Een daad van rechtvaardiging meegeeft, vindt Roest dat hij zijn bloemlezing van Tollens kan 

rechtvaardigen.290 Roest doelt hier op Kloos’ bloemlezing van achttiend-eeuwse schrijvers uit 1909, 

die over meer schrijvers handelt dan over Feith alleen. Het uitgangspunt is echter conform de 

weergave van Roest: Kloos vindt dat met name Jonckbloet de achttiende-eeuwse literatuur 

veronachtzaamt en daarmee de publieke opinie over deze tijd beïnvloedt. Daardoor is deze periode 

‘ten onrechte verwaarloosd en gesmaad’.291 Roest ziet hier een parallel met de onbekend- en 

onbemindheid van het dichtwerk van Tollens.292 

Hij noemt in zijn inleiding wel Beets, maar niet Busken Huet en gaat evenmin gedetailleerd in op de 

aanleidingen en oorzaken van het verval van Tollens’ populariteit. Hoewel hij in het biografisch 

gedeelte zeker gebruik gemaakt zal hebben van Huygens’ biografie, noemt hij deze niet. Ook de 

verwijzing naar Van Duinkerken wordt niet verantwoord.293 De bibliografie bevat alleen de 

verzamelde werken van Tollens. Daaruit blijkt ook dat Roest zijn keuze maakt uit Gezamenlijke 

Dichtwerken en niet kiest uit bundels van voor 1808. Behalve een fragment uit De Overwintering 

neemt hij 27 gedichten op.  

Van een andere orde is Minnezangen en idyllen, de bloemlezing uit het ‘onbezonnen jeugdwerk’ van 

Tollens van de hand van Huygens, doordat deze keuze zich onderscheidt van de andere en zich juist 

beperkt tot de gedichten uit de later verworpen bundel Proeve van minnezangen en idyllen, in drie 

delen verschenen in 1800, 1802 en 1805. 

De wat onhandige maar lieftallige en vaak erotische herdersliedjes, waarmee hij lang geleden 

zijn geliefde vereerd had, verwierp hij als jammerlijke produkten van zijn vroegere 

onbedrevenheid in het vak, en hij vermeldde er niet bij dat zo om hun wat lichtzinnig en soms 

wat erg gepassioneerd karakter weinig pasten in het kader van zijn verworven 

maatschappelijke en dichterlijke reputatie.294 

Een aantal van deze gedichten zou in 1840 nog, gekuist, verschijnen in Verstrooide Gedichten. De 

ongekuiste teksten kenden lang een taboe: Huygens noemt de afwijzende standpunten van Tollens, 

maar ook van zijn besprekers Busken Huet (1874) en Betz (1900). Dat waren echter andere tijden dan 

de op zedelijk gebied tolerantere tijd van Huygens: 

Wat dat betreft zijn de tijden wèl veranderd. Bij het ‘doorbreken van taboes’ is men niet 

zelden in een ander uiterste vervallen door elk gevoel van stijl maar meteen overboord te 

zetten, maar daar staan gunstige consequenties tegenover. Volgens ons heeft Tollens dus in 
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latere jaren ten onrechte gemeend, zich te moeten generen over zijn jeugdwerk. Voor ons is er 

nog wel enige charme en veel vermaak te vinden in die herderszangen; de dichter wordt er in 

onze ogen niet minder, maar wel ‘menselijker’ op.295 

Vervolgens legt Huygens nog eens de jeugd van Tollens uit en geeft een beknopte biografie, waarbij 

hij uiteraard verwijst naar zijn biografie uit 1972. Hij eindigt deze paragraaf van Tollens’ eigen 

opvattingen over zijn talent. Vervolgens leidt hij zijn keuze in door de oorspronkelijke dichtbundel 

nader te bespreken en Tollens’ toewijding aan zijn geliefde en echtgenote Gerbranda Rivier te 

noemen. Ook plaatst hij de herdersdichten in een breder verband, waarbij de herders en 

herderinnen eigenlijk in 1800 al op hun retour waren, maar: ‘Onze autodidact was nu eenmaal 

vervuld van eerbied voor grotere voorgangers en liep niet bepaald voorop met vernieuwingen’.296 

Hoewel Tollens in 1809 nog een keuze uit het jeugdwerk publiceert in Minnedichtjes – zijn distantie is 

dan blijkbaar nog niet zo groot – sluiten de Proeven en daarmee Huygens bloemlezing de eerste fase 

van Tollens’ dichterschap af. 

Huygens’ bloemlezing bevat 41 gedichten van de oorspronkelijk 105 verzen uit Proeve van 

minnezangen en idyllen. Het is bij één druk gebleven. 

Bloemlezing Historisch Museum Rotterdam, 1980 
 
Deze gebrocheerde bloemlezing is niet in de handel geweest, maar was verkrijgbaar bij de 

tentoonstellingen over Tollens die ter gelegenheid van zijn 200e sterfdag in het najaar van 1980 in 

museum ‘De Dubbelde Palmboom’ in Rotterdam en het ‘Museum Rijswijk’ werden gehouden. Het 

eenvoudige uitgaafje bevat zeventien gedichten, waaronder enkele uit het jeugdwerk die ook in de 

bloemlezing van Huygens uit hetzelfde jaar voorkomen: Opdracht aan mijn tedergeliefde … en Aan 

Rozinde uit het eerste respectievelijk tweede deel van Proeven van Minnedichten en Idyllen. De lezer 

herkent uit de bloemlezing van Roest Raadgeving, Bij het lijkje van een kind en het Volkslied. Voor 

het eerst sinds de negentiende-eeuwse bloemlezingen is de keuze van de anonieme samensteller 

gevallen op Bede, De liefde op het ijs, Het geplukte bloempje, Uitroep (cholera), Voor mijn hond, De 

hen, Oene van Sneek, Bij de dood van mijn dochtertje, Ons Vaderland, Het Vaderland, Mijne zangster. 

Het slotgedicht Wenschen uit Gedichten I was na de Gezamenlijke Dichtwerken niet meer herdrukt. 

In het ‘Tollensjaar’ 2006 publiceert de ‘Stichting Historische Projecten Rijswijk’ in haar serie uitgaven 

H. Tollens Cz., met een beschrijving van zijn Rijswijkse tijd door Ruud Poortier en een inleiding en 

bloemlezing door Marita Mathijsen. Dit boek is plaatselijk verkrijgbaar en is niet in een landelijk 

distributienet opgenomen. 

De bloemlezing bevat 41 originele gedichten, voornamelijk in de volgorde van de bundels Gedichten, 

Nieuwe Gedichten, Verstrooide Gedichten, Laatste Gedichten en Nalezing. De beide bundels met 

vertalingen zijn dus niet vertegenwoordigd, evenmin als het verworpen jeugdwerk.297 

Na de laatste ‘grote’ algemene bloemlezing, die van Roest is bijna dertig jaar verstreken. Het is 

daardoor niet opportuun om Mathijsens keuze met Roest te vergelijken op een manier zoals ik dat bij 

de negentiende-eeuwse bundels heb gedaan. De situatie is anders: rond 1870-1880 was het werk van 

Tollens nog volop verkrijgbaar zijn de bloemlezingen te beschouwen als een keuze uit bekend werk, 
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wellicht ook met een financieel aspect omdat de lezer een fatsoenlijk boek in handen krijgt zonder 

het twaalfdelig verzameld werk of de toch wel erg eenvoudige volksuitgave te raadplegen. In de tijd 

van Roest zijn alleen nog gedichten uit breed opgezette bloemlezingen bekend en daardoor is zijn 

boekje voor velen te beschouwen als een eerste kennismaking. 

Concluderend voor de herinneringscultuur onderscheid ik twee categorieën bloemlezingen met werk 

van Tollens: de eerste betreft de Suringar-uitgaven in de periode 1859-±1885, die hoogstens voor de 

toenmalige lezers versterkend zijn geweest voor de indruk die de volksdichter toen nog maakte en 

hen geriefden die geen verzameld werk konden of wilden aanschaffen. De tweede zijn de ‘moderne’ 

bundels, na 1976, die wat Roest en Huygens betreft wel enige belangstelling in de pers hebben 

teweeggebracht, de laatste ook in verband met de exposities in Rotterdam en Den Haag vanwege het 

Tollensjaar. De gebrocheerde tentoonstellingsuitgave was beperkt verkrijgbaar en datzelfde geldt 

(nog steeds) voor het Rijswijkse boekje. In de literaire pers zijn ze niet opgemerkt. Alleen Huygens’ 

bundeltje liefdesversjes heeft landelijke bekendheid gekregen: met name het feit dat Tollens toch 

geen ‘brave Hendrik’ was, werd door de pers opgepakt, wat ik elk geval de herinnering aan hem 

heeft bijgesteld. 

Tollens in algemene bloemlezingen 

In deelhoofdstuk 2.4.2 ben ik nader ingegaan op bloemlezingen die met specifieke onderwijskundige 

doeleinden zijn samengesteld, aangezien deze vaak geïntegreerd zijn in een lesmethode 

literatuurgeschiedenis, of daarvan een paralleluitgave zijn. In deze paragraaf bespreek ik een aantal 

bloemlezingen uit de Nederlandse literatuur die met een ander doel zijn samengesteld: de 

geïnteresseerde lezer een beeld geven wat er – in ons geval – aan poëzie is gepubliceerd. Daarin 

bekijk ik welke plaats Tollens daarbij toegewezen heeft gekregen. Het is niet uitgesloten dat 

dergelijke bundels in het onderwijs of in ander ‘vormend’ werk is gebruikt. Zo stelt A.S. Kok zijn 

Goede Kennissen (drie drukken tussen 1871 en 1883) samen ‘voor jongelieden’ die zo Bedelbrief nog 

eens kunnen lezen en de moraal van het gedicht overdenken en kiest F.H. van Leent De Pleegzuster 

voor Neerlands Dichterschat, dat ook ‘een huisboek’ moet zijn, ‘dat allicht een steentje kon 

aanbrengen tot het aankweeken van liefde voor het Ware, Goede en Schone’.298 George Penon heeft 

met zijn Nederlandsche Dicht- en Prozawerken (1893) een ander doel, namelijk teksten aan te bieden 

die bij het handboek van Jonckbloet gebruikt kunnen worden; hij biedt daarin wel ruime aan 

Bilderdijk en Potgieter, minder aan Da Costa, Ten Kate en Beets, en kiest geen gedicht van Tollens. 

Andere bloemlezers zijn E. Laurillard met Bloesems en Paarlen, waartoe hij drie gedichten van Tollens 

rekent en J. Heeringa die in 1895 Hondentrouw opneemt in Gedichten van vroegeren en lateren tijd 

uit 1895.299 Maar en zullen er meer zijn geweest. Ik beperk me in deze tot een selectie uit de 

negentiende eeuw van enkele bundels die niet zijn herdrukt.  

Met name in de twintigste eeuw zijn bloemlezingen gepubliceerd die door soms groot aantal 

herdrukken voor een algemeen publiek het beeld van de literatuur bepalen. Dat herdrukken geldt 

nog niet voor de bundel gedichten die Albert Verwey in 1910 kiest (‘niet de honderd beste, maar wel 

het naar mijn meening beste honderdtal’). Verweys voorkeur is duidelijk: van die honderd zijn er tien 
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van Staring, acht van Potgieter, vier van Beets, twee van Bilderdijk en is er geen enkel vers van 

Tollens.300 Verwey geeft verder geen uitleg bij zijn selectie. 

Dirk Costers invloedrijke bloemlezing, De Nederlands[ch]e poëzie in honderd verzen, beleeft echter 

tussen 1927 en 1953 wel vier drukken. Coster (1887-1956) beperkt zich hier eveneens tot ‘honderd 

verzen’. In geen der drukken komt Tollens voor. Na de dood van Hubert Cornelisz. Poot (1733) ziet 

Coster een ‘vacuum’ en over de tijd van Tollens schrijft hij: ‘Feitelijk de enigen, die in deze bewogen 

dagen tot ogenblikken van poëzische bewogenheid kwam, zijn Jacobus Bellamy en A.C.W. Staring’ en 

van de latere decennia noemt hij Piet Paaltjens een uitzondering, want buiten hem ‘bleken voor het 

herleven van de poëzie de onderstromende krachten nog te zwak te zijn.’301 Tollens deelt bij Coster 

dus zijn lot met Feith, Bilderdijk, Helmers, Da Costa en veel anderen. Uit het commentaar blijkt dat 

de samensteller van de poëzie tussen 1730 en 1850 geen hoge dunk heeft. 

‘Spiegel van de Nederlands[ch]e poëzie’, de bloemlezing door Victor van Vriesland (1892-1974) is van 

een geheel andere orde dan die van Coster: ze is omvangrijk en kan zo meer gedichten opnemen dan 

het beperkte aantal van honderd. Tussen 1939 en 1986 worden acht drukken uitgebracht. Het werk, 

dat in titel, ondertitel en samenstelling in de loop der drukken verandert, bestaat uiteindelijk uit drie 

delen. De drukken van 1979 en 1986 zijn verzorgd door Hans Warren (1921-2001). Van Vriesland sluit 

gebruik van zijn bloemlezing voor wetenschap en onderwijs niet uit, maar richt zich vooral tot de 

liefhebbers van poëzie. Hij wenst zich niet te binden aan een tijdgebonden overtuiging, maar kiest 

‘zonder vooringenomenheid, wederom onderzocht op haar karakteristieke, en juist daardoor 

blijvende, verdiensten’.302 De Beweging van Tachtig levert voor hem niet het criterium en mede 

daardoor is er plaats voor werk van Tollens, van wie hij in de eerste druk vier gedichten opneemt: 

Verjaardag, Bij het lijkje van een kind, Avondmijmering en Bij den dood van een kamermeisje. In de 

derde druk voegt hij hieraan Bedelbrief toe en Warren handhaaft deze samenstelling in de latere 

drukken.303 Van Vriesland is een ruimhartig lezer: de vijf gedichten van Tollens zijn een minderheid 

vergeleken bij zijn tijdgenoten Bilderdijk (21-24 teksten) en Staring (10 gedichten), anderzijds is de 

‘school van Tollens’ vertegenwoordigd in gedichten van Bogaers, Brester, Van den Broek en Withuys. 

Wim Zaal stelt in 1972 met Geliefde Gedichten die iedereen kent maar niet kan vinden een 

bloemlezing samen van gedichten die tot het ‘volksbezit’ behoren; door deze samen te brengen, 

weet iedereen ze weer te vinden. Tot dat bezit behoort het Volkslied van Tollens, dat voor het eerst 

na de afschaffing ervan, nu als ‘geliefd gedicht’ weer een plaats krijgt in de literatuurgeschiedenis.304 

In die tijd zullen ouderen zich het oude volkslied nog zeker herinneren. Garmt Stuiveling breekt in zijn 

literair-historisch werk niet de staf over Tollens, maar erkent zijn zwakke positie in de letterkundige 

ontwikkeling. Hij neemt twee gedichten van hem op in Dichters van vroeger, zijn bloemlezing uit de 

gehele Nederlandse poëzie, die hij zonder inleiding en zonder annotaties of nader commentaar in 

1977 uitbrengt: Bij het lijkje van een kind en Zonsondergang.305 Voor Cees Buddingh’ behoort geen 

enkel gedicht van Tollens tot de ‘evergreens’ die hij in 1978 bijeenbrengt in een bundel met een 

knipoog naar het onderwijs, Is deze ook goed, meneer? : ‘Gedichten die iedereen kent.’ ‘De smaak 

van het Nederlandse publiek.’ Daartoe behoren wel enkele gedichten van Bilderdijk en Staring. 
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De meest uitgebreide keuze uit de Nederlandse poëzie staat op naam van Gerrit Komrij (1944-2012), 

die op eigenzinnige wijze te werk gaat in zijn jarenlange ‘project’, waarvan hij het deel met ‘duizend 

en enkele gedichten’ uit de achttiende en negentiende eeuw voor het eerst in 1979 publiceert: 

Ik heb een andere doorsnede willen geven: gedichten die het verstand scherpen en amuseren 

– zonder dat het verstand weer tot religie wordt. (…) gespeend van de combinatie God. 

Vaderland en Oranje. Dat is alvast een geruststelling.306 

Koningsgezinde gedichten van Tollens zijn inderdaad afwezig, maar hij biedt wel ruimte aan Het rad 

van avontuur, Bij het lijkje van een kind, In het album van mr. S. Ipz. Wiselius, De sneeuw en De gevels 

van de huizen.307 Komrijs visie blijkt uit het geheel ontbreken van werk van Bilderdijk, de 

aanwezigheid van Bogaers met drie gedichten en de Tollens-adept Abraham Boxman met één vers. 

Uit Starings werk kiest hij tien gedichten. 

Een tweede uitgave van Komrij is te beschouwen als een bloemlezing uit een bloemlezing: In liefde 

bloeyende uit 1998, maar nu voorziet hij de ‘honderd en enige’ gekozen teksten van een nadere 

bespreking. Hij parafraseert Het Rad van Avontuur en verbindt de wensdroom van de dichter met de 

middelmatigheid die hem door Busken Huet werd toegeschreven.308 

In 2004 gaat Komrij een ‘nieuw leesavontuur’ aan, wat resulteert in een bundel van ruim 2000 

gedichten vanaf 1800. Bijzonder is dat hij nu ook gedichten van Tollens kiest die niet in de 

Gezamenlijke Dichtwerken voorkomen, maar wel in het verworpen jeugdwerk: Droom en Aan Lucida, 

beide uit Proeve van Minnezangen en Idyllen.309 Ook Raadgeving dateert uit Tollens’ jonge jaren, 

maar dit gedicht vond nog een plaats in Verstrooide Gedichten. Toegevoegd aan de eerdere edities 

zijn Mijne verzen, Mijmering en De vogelen. Verdwenen zijn De Sneeuw en De Gevels van de 

Huizen.310 Het toont aan dat Komrij in 2004 ook van Tollens een ‘nieuw leesavontuur’ heeft gemaakt. 

Hij geeft bij tweeduizend keuzen en de variatie daarin geen verantwoording.  

Komrij’s bloemlezing van negentiende-eeuwse gedichten wordt na 25 jaar nog herdrukt. In deze 

periode inventariseert Robert-Henk Zuidinga in 1986 aan de hand van bekende dichtregels wat de 

‘blijvendste’ gedichten uit de Nederlandse literatuur zijn en daartoe rekent hij het Volkslied van 

Tollens, waarvan hij overigens maar drie coupletten opneemt. Een dergelijk criterium, ‘bekende 

citaten’ hanteert Aldert Walrecht in Mij liet je leven, een bloemlezing die hij ook voor het onderwijs 

geschikt acht. Van de Overwintering kiest hij een kort fragment met het bekende citaat ‘Hier houdt 

de spreker stil…’.311 

Nog verkrijgbaar anno 2013 is de bloemlezing Domweg gelukkig in de Dapperstraat door C.J. Aarts en 

M. van Etten, waarvan in 2012 de 28e druk is verschenen. Ook zij pretenderen de ‘bekendste 

gedichten’ uit de Nederlandse literatuur te presenteren.312 Daartoe rekenen zij van Tollens Bij het 

lijkje van een kind en het Volkslied. Volgens de literatuurverwijzing hebben zij geput uit de 

bloemlezing van Roest. Maar het is duidelijk dat ‘bekendste’ een relatief begrip is: W. van Drimmelen 

beweert dat hij in Het Literatuurboek (2003) geen klassieker heeft overgeslagen, maar Tollens heeft 

blijkbaar volgens hem geen klassiek gedicht nagelaten. Bas Jongenelen rekent De Overwintering niet 
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tot de verplichte canon van vóór 1900, in tegenstelling tot werk van Bilderdijk (met Kunst der Poëzy 

en Eene aanmerkelijke Luchtreis), Da Costa (Bezwaren tegen de geest dezer eeuw) en Staring 

(Jaromir).313 

Paul Claes (geb. 1943) stelt in 2008 ‘de canon’ van lyriek der lage landen samen in 80 gedichten. Aan 

de ene kant beschouwt hij cultuur als een levend organisme, aan de andere kant zijn er vier factoren 

die een gedicht canoniek maken. Het toeval, de inhoud (bijvoorbeeld omdat het algemeen 

menselijke ervaringen beschrijft)-, verder de vorm (door pregnante of markante formulering) en ten 

laatste de functie door zijn nut, zijn symboliek- en de amusementswaarde.314 Hij vindt deze vereisten 

bij zeven dichters tussen 1800 en 1880: Bilderdijk, Staring, De Schoolmeester, Beets, De Génestet, 

Paaltjens – en Tollens, van wie hij Bij het lijkje van een kind bespreekt. Hij doet dit volgens een vast 

patroon: de situering, de techniek, de thematiek. Het vers is een gunstige uitzondering in de 

‘oubollige huiselijkheid van deze biedermeierpoëzie’ door de referentie aan Vondel (troost voor de 

moeder), Tollens’ vakmanschap in alliteraties, zijn woordspel en het beeldenspel tussen rups/vlinder 

en zielloze kind. Hij verwijst naar Het rupsje van Rosalie Loveling, die met haar gedicht aan Tollens 

schatplichtig is.315 Hij geeft enkele woordverklaringen. Daarnaast voegt Claes aan elke gekozen 

dichter nog een citaat toe (bij Tollens uit Op den eersten tand…), een portret (een foto van het 

standbeeld in Het Park) en een korte biografie. In de laatste laat hij zoon ‘losbol Koos’ in 1838 

overlijden in plaats van diens oudere broer Piet.316 

Ook Menno Wigman en Rob Schouten hebben canonieke ambities en presenteren in 2012 hun 

bloemlezing als de keuze van een nieuwe generatie. Een canon is niet ‘onwrikbaar’, maar de 

gedichten van hun bundel moet iedereen gelezen hebben: ‘Hier staan de gedichten uit Nederland en 

Vlaanderen bijeen die op het moment van samenstelling in ons collectieve geheugen zijn 

neergedaald.’ Ze zijn kernachtig en spreken over een universeel menselijke gewaarwording in 

herkenbaar taalgebruik.317 Ook zij verwijzen naar bekende versregels als een criterium, maar menen 

dat de veranderende perceptie van poëzie, waarbij zij denken aan poëziefestivals en internet, een 

nieuwe bloemlezing rechtvaardigt en geven ruiterlijk toe daarbij toch hun voorgangers Van Vriesland, 

Warren en Aarts te hulp te hebben geroepen. Van Tollens staat het Volkslied als element van het 

collectieve geheugen in deze bundel. 

Concluderend moeten we stellen dat bloemlezers aan de ene kant de vrijheid krijgen en nemen om 

een persoonlijke keuze te maken: zij stellen zich echter op plaatsvervangers van hun publiek als zij 

spreken over ‘geliefde’ en ‘bekende’ gedichten of over ‘volksbezit’. Komrij vormt een uitzondering 

doordat hij juist veel onbekende en vergeten dichters en gedichten weer in de actualiteit brengt. De 

vele drukken (13) en edities (3) geven aan dat de lezers zijn doelstelling waarderen. Alle bloemlezers 

hebben echter hetzelfde algemene doel: gedichten (weer) onder de publieke aandacht brengen. Zo 

kunnen de vele lezers van met name Van Vriesland en Komrij beschikken over gedichten van Tollens: 

enerzijds zijn ze in een openbare verzameling opgenomen, anderzijds kan lezer geïnteresseerd raken 

en méér willen lezen. Claes helpt zijn lezers door de gedichten te voorzien van begeleidend 
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commentaar, waardoor hij een dergelijk gedicht van Tollens boven een rigide verzameling teksten 

uittilt. 

Thematische bloemlezingen 

Tot de thematische bloemlezingen reken ik bundels die werk bieden uit een thematisch pars van de 

gehele Nederlandse dichtkunst. J. Koopmans verzorgt in 1913 bij het eeuwfeest van het Koninkrijk 

een bloemlezing uit vrijheidsliederen: wel Bilderdijk, Van Hall, Helmers, Kinker, Loosjes, Loots en 

Staring, maar geen vers van Tollens. Het had gekund, en dat geldt ook voor Hanneke Dommisses met 

een knipoog samengesteld Helaas, voor eeuwig zwijgt de cither uit 1958, met een wat meewarige 

inleiding van Wytse Hellinga en een postume ironische voorrede van Busken Huet.318 Opvallend is 

ook dat Tollens ontbreekt in twee geïllustreerde bundels gedichten uit Rotterdam, Literaire Haven uit 

1981 en Dichtershaven uit 2001. Zelfs aan het standbeeld is geen plaatje gewijd.319 

In andere thematische bloemlezingen komen we Tollens wel tegen: Jacob Groot neemt in 1981 Aan 

Klitia en Liefdewraak op in de ‘mooiste liefdesgedichten’, met ‘het vermogen de nuances in de liefde 

op te roepen’.320 Van de hand van Atte Jongstra en Arjen Peters is een vuistdikke bloemlezing uit 

1994 over immanente poëzie, waarin Tollens wordt genoemd met Mijne Verzen en Ode aan de 

dichtkunst.321 Rob Schouten rekent Jan van Schaffelaar en de Overwintering tot de ‘favoriete 

gedichten over de geschiedenis van Nederland en Vlaanderen’ en neemt van beide fragmenten op.322 

Wim Zaal plaatst Het mierennest in zijn collectie dierenpoëzie, maar geeft geen uitleg over de 

verborgen, politieke boodschap.323 

Ellen Krol kiest haar gedichten over huiselijke poëzie (1999) ‘niet volgens een esthetisch criterium’, 

maar omdat ze ‘eens mooi gevonden is, niet alleen door een dwepend publiek, maar op een 

bepaalds moment door het gros van de literaire kritiek’.324 In het Nawoord plaatst ze het genre in de 

literatuur en de cultuur van die tijd en Tollens neemt daarin een duidelijke plaats in: 

Dichters als Tollens eert men dan als de schatbewaarders van de huiselijke zeden van het 

vaderland tijdens de laatste jaren van zedenverbastering onder de buitenlandse 

overheersing.325 

Aan het slot refereert ze nog aan Beets’ oordeel over de oppervlakkige levensbeschouwing die hij in 

Tollens’ werk meent te kunnen ontdekken, de tegenstelling tussen de wereld van de dominee en een 

werelds beroep zoals verffabrikant.326 Krol deelt haar bloemlezing in veertien thema’s in en in dertien 

ervan past minstens één vers van Tollens: alleen bij Huiselijke rampen plaatst zij geen gedicht. Van de 
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in totaal 57 gedichten zijn er achttien van de volksdichter, verreweg de meeste, alleen Hajo Spandaw 

komt met elf bijdragen bij Tollens in de buurt. Opgenomen zijn: Het rad van avontuur, Op de 

geboorte van mijn jongste kindje, Goede reis aan mijn jongste dochtertje, Op den eersten tand…, De 

liefde op het ijs, De echtscheiding, Aan een gevallen meisje, Verjaardag, Huiselijk geluk, Thuiskomst, 

Winteravondliedje, Geluk en deugd, Aardsgezindheid, Avondlied, Het vredefeest van 1814…, 

Volkslied, De algemene bededag en Bij het lijkje van een kind. 

Thematisch, maar dan in een negatieve zin, is een bloemlezing van ‘de afschuwelijkste’ (Komrij) of de 

‘slechtste’ (Zaal) gedichten uit de Nederlandse literatuur. Komrij rekent Tollens niet tot deze 

categorie, maar wel enkele dichters van zijn school (Immerzeel, Meijer jr., Jan van Rijswijck). Zaal 

noemt Tollens’ werk evenmin ‘wartaal van eigen bodem’, maar refereert wel aan hem door een 

befaamde regel uit een erotisch jeugdgedicht Hier die boezem!) te verbinden aan ‘een dichter van 

wie je ’t niet verwacht’. Ook klinkt de echo van Huet als Zaal de weldadigheid beschrijft als ‘hoe 

gezellig het was aalmoezen te geven.’327 Zaal motiveert zijn keuze didactisch: ‘een speelse manier van 

oplettend leren lezen’. Het doet denken aan negentiende-eeuwse ‘cacographieën’, oefenboekjes 

waarin literaire teksten ter verbetering worden aangeboden. De gewraakte citaten worden 

doorgaans niet verantwoord en de namen van nog in leven zijnde producenten weggelaten. Het 

boekje van F.J. Heeris (drie drukken, 1873-1884) vindt onder de 200 voorbeelden van fouten tegen 

de grammatica veertien schrijfsels van Tollens, een percentage dat overeenkomt met de 

voorbeelden van verkeerde woordkeus. Heeris kijkt wat poëzie betreft verder naar barbarismen 

(Tollens komt er met 2 uit 129 goed af), de goede smaak (4 van 72, zoals de ‘natgekreten kop’ uit 

Kenau Hasselaar en de ‘stukgekneusde kinders’ uit Willem de Eerste). De samensteller vindt zijn 

leerstof niet alleen bij Tollens: ook bij Bilderdijk, Van der Palm en Da Costa treft hij genoeg 

taalzonden aan. 

Een onverwachte bijdrage van Tollens vinden we in Verhalen uit de geschiedenis, twee Prisma-

deeltjes uit 1980, verzorgd door Tjaard de Haan en F.H. de Wit. Tussen de ‘kleurige verscheidenheid’ 

van verhalen zou je geen gedichten verwachten, maar ze staan er wel: 

Ertussendoor vlechten wij vaderlandse verzen van Hendrik Tollens Czn., verfhandelaar te 

Rotterdam, volksdichter bij uitstek, die historische anekdoten (…) eerst recht tot een algemeen 

bezit wist te maken.328 

Tollens is de enige dichter tussen de verzameling prozaïsten. ‘Eerst recht’: het lijkt alsof de 

samenstellers dat recht aan Tollens voorbehouden, maar gezegd moet worden dat de meeste andere 

bijdragen fictieve historische personages betreffen. 

Conclusie: bloemlezingen en de herinneringscultuur 

Bloemlezingen zijn (doorgaans) beperkte, maar efficiënte herinneringsdragers als de gehele oeuvre 

niet (meer) bereikbaar is. Uitgever Suringar geeft zijn Tollensbloemlezingen echter uit in de periode 

dat de Gezamenlijke Dichtwerken nog volop verkrijgbaar zijn, zowel de gebonden, twaalfdelige 

uitgave als de goedkope volkseditie. Zijn opzet is dus niet het werk van de volksdichter opnieuw in de 
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belangstelling te brengen. Eerder kunnen we denken aan commerciële motieven - vooral vader 

Gerard is immers bekend vanwege het zuinig omspringen met zijn fondsridders – of aan de wens een 

keur van beste, bekendste of mooiste gedichten in een handzaam boekje te kunnen aanbieden. Het 

is wel merkwaardig dat er twee bloemlezingen in boekvorm tegelijk bestaan: de editie van Bisschop 

(drie drukken, 1868-1898?) en de Uit de Gezamenlijke Dichtwerken (enige druk 1879), die elkaar qua 

inhoud deels overlappen. De laatste bundel is wel veel uitgebreider, duurder en luxer uitgevoerd. 

Van een andere orde zijn de Vaderlandsche Zangen uit de zelfde tijd: zij zijn thematisch opgesteld en 

aanzienlijk goedkoper uitgegeven. 

Prijzen in 1883 
 
Op de achterzijde van de losse uitgave De Verovering van Damiate uit 1883 staat vermeld wat er van 
Tollens op dat moment tegen welke prijs bij (Hugo) Suringar te koop is. 
 
Gezamenlijke Dichtwerken  luxe uitgave f 50, gebonden f 15, ingenaaid f 12 
Uit de Gezamenlijke Dichtwerken f 3,90 (‘een boekje voor de dames-étagère’) 
Losse bundels    f 1,25, in linnen band f 2,10, in prachtband f 2,50 
Philemon    f 0,90 
De Overwintering (Engels, Fries) f 0,60 
‘Keurlezing’ van Bisschop  f 0,50 
De verovering van Damiate  f 0,15 
Vaderlandsche Zangen   f 0,15 per deel 
De boodschap naar de ijzersmelterij f 0,10 
Wien Neerlands bloed   f 0,05, met korting bij grote bestellingen 
Het geuzenvrouwtje van Gouda  f 0,05 
 
Ontbreken: de Volksuitgave en een Nederlandse Overwintering.  
Nog wel te koop: 
Minnedichtjes (uit 1809!)  f 2,40 

 
Er is sprake van een zekere overdaad aan uitgaven in de jaren 1860-1880. Het zijn de jaren dat 

Tollens’ gedichten nog populair zijn, zeker in rederijkerskringen (zie hoofdstuk 3.1), maar zowel de 

literaire discussie over de waarde van Tollens’ werk als het stokken van de edities geven aan dat de 

glorietijd voorbij is. Doordat er – op de Afrikaanse bloemlezing uit 1911 na – bijna een eeuw geen 

bloemlezingen uit het werk van Tollens worden samengesteld, dragen de oudere bundels op den 

duur maar beperkt bij tot de herinneringscultuur.  

Bij de twintigste-eeuwse keuzebundels is sprake van een zekere meewarigheid: Roest (1976) wil geen 

eerherstel, oordeelt negatief over de poëtische kwaliteiten van Tollens, maar vindt in navolging van 

Van Duinkerken, dat hij niet genegeerd kan worden. Huygens (1980), die in zijn biografie Tollens 

portretteert als ‘dichter van de burgerij’, beperkt zich tot het verworpen jeugdwerk, dat hij in zijn 

boek wél bespreekt, maar dat geen deel uitmaakt van het oeuvre waarmee Tollens populair en 

beroemd is geworden. Een soort compensatie, die mede de jeugdjaren van de latere volksdichter 

nader bespreekt. Het is, ondanks de subjectiviteit, de verdienste van Roest om na Huygens’ 

levensbeschrijving nu ook het werk weer in herinnering te brengen; Huygens zelf vult deze aan merk 

de jeugdverzen die elders niet te lezen zijn geweest en daarmee complementeert hij Roest én het 

lang vergeten verzameld werk van Tollens. Dat Huygens zich hiermee verbindt aan het ‘Tollensjaar’ 
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1980 staat nergens, maar is voor die schrijver, die tot 1979 in Rotterdam woonde, niet ondenkbaar. 

Beide bundels worden niet herdrukt. 

Het Rotterdamse jubileumboekje uit dat jaar en de Rijswijkse uitgave van 2006 dragen door de 

beperkte verspreiding maar voor een klein gedeelte bij aan de herinneringscultuur. Het eerste grijpt 

in zijn beperkte keus ook terug op het jeugdwerk, het tweede is een afspiegeling van Tollens’ 

originele – dus niet vertaalde – werk uit de Gezamenlijke Dichtwerken. 

In de algemene bloemlezingen zonder onderwijskundig doel, die in omvang en keuze grote 

verschillen tonen, ontbreekt Tollens vooral in de eerste decennia van de twintigste eeuw, wellicht 

onder invloed van poëzievernieuwing door de Tachtigers en hun afwijzing van dichters als Tollens. Na 

Van Vriesland (1939) is hij echter weer aanwezig. Ruime bundels als deze keuze en het werk van 

Komrij (1979) bieden plaats aan veel dichters en gedichten, maar ook een beperkte bloemlezing als 

die van Claes negeert Tollens niet. Doordat motiveringen ontbreken, is het niet duidelijk waarom 

bloemlezers Tollens wel of niet opnemen, en zo ja waarom zij juist deze keuze maken. Dat Tollens 

met een enkel gedicht toegankelijk blijft voor wie belangstelling heeft voor de Nederlandse 

dichtkunst, geeft aan dat hij in elk geval sinds Van Vriesland niet uit de vaderlandse herinnering hoeft 

te verdwijnen. Komrij met dertien drukken en Aarts en Van Etten met 28 dragen kwantitatief bij aan 

de verspreiding van Tollens’ werk, althans van een tiental respectievelijk twee gedichten. Of de 

biografie van Huygens daaraan debet is, is niet ondenkbaar. In het specifieke geval van Krols 

bloemlezing is de keuze zelfs ruim te noemen, maar wel gebonden aan één thema, de huiselijkheid. 

Niettemin kan de lezer daardoor van deze belangrijke pijler onder Tollens’ dichtwerk breed 

kennismaken. 

  

Voorwoord in de schooluitgave van ‘De Overwintering’ (9,5 x 15,5 cm)
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Hoofdstuk 2.5 Het Volkslied van Tollens  

Inleiding 

Onderwerp van de volgende hoofdstukken is de geschiedenis van twee teksten van Tollens, die ooit 

bewust als deel van het collectieve geheugen zijn gepositioneerd: Wien Neerlandsch Bloed uit 1816 

als het nationale volkslied en De Overwintering op Nova Zembla uit 1819 als verplichte lectuur op 

scholen. In dit hoofdstuk komt de tekst Volkslied aan de orde. 

Het Volkslied heeft in zijn bestaan verschillende fasen gekend, die mede zijn bepaald door de 

concurrentie die het lied met het Wilhelmus moest aangaan. Niettemin is het begin optimistisch: een 

nieuw Koninkrijk in 1815 met een nieuw, onpartijdig en koningsgezind nationaal gezang. In de eerste 

fase (1817-1830) moet het zich bewijzen, een opgave die niet van harte slaagt. Tijdens de Belgische 

Opstand is het wel populair, maar in 1855 voert koning Willem III het ‘Wilhelmus’ als ‘koningslied’ in, 

wat uiteindelijk in de twintigste eeuw leidt tot verwarring welk lied nu het echte volkslied is. Deze 

situatie wordt complexer als er in 1890 geen vorst meer is, maar een vorstin en er pogingen zijn de 

tekst van Tollens te actualiseren. In 1932 wordt Wien Neerlands Bloed geruisloos vervangen door het 

Wilhelmus. Maar het wordt niet vergeten: het blijft opduiken in bloemlezingen van bekende en 

geliefde gedichten uit onze letterkunde en de oorspronkelijke tweede regel ‘van vreemde smetten 

vrij’ levert na 1980 in de multiculturele samenleving stof tot discussie op. 

2.5.1 De aanzet tot een volkslied, 1815-1817 

Van 1817 tot 1932 is de tekst Wien Neêrlandsch Bloed, geschreven door Tollens en onder de titel 

Volkslied opgenomen in zijn Gezamenlijke Dichtwerken met de melodie van Johann Wilms het 

nationale volkslied van Nederland geweest.1 Het is als zodanig talloze malen gespeeld en gezongen, 

hetzij in de originele tekst, hetzij in de gewijzigde versie van 1891. Ook als het Wilhelmus de 

concurrentiestrijd eindelijk heeft gewonnen, geraakt de oude tekst niet in het vergeetliedboek: zij 

staat nog afgedrukt in de laatste druk van de zangbundel Kun je nog zingen, zing dan mee (1981), en 

Wigman en Schouten beschouwen haar in 2012 als één van de ‘bekendste gedichten uit de 

Nederlandse literatuur’ en daarmee als canoniek.2 

Een tekst draagt het stempel van de maker en het oude volkslied daarmee van Tollens. De 

geschiedenis ervan is echter grillig: uitgekozen, maar niet gelijk populair en toen het eenmaal 

populair was, verloor het langzaam maar zeker de strijd met het Wilhelmus. In 1891 gewijzigd en 

gekortwiekt, in 1932 met een pennenstreek van de ministerraad de status van volkslied ontnomen, 

in de moderne tijd onzingbaar beschouwd door ‘van vreemde smetten vrij’. Hoe het ook zij, het lied 

is in twee eeuwen nooit in de definitieve vergetelheid weggezakt.  

De negentiende eeuw is de eeuw van natievorming. Daartoe behoren symbolen, zoals de vorstelijke 

regalia, een vlag, een wapen en een volkslied. In de jaren 1813-1815 komt het Koninkrijk der 

Nederlanden tot stand. De Franse tijd is voorbij als op 30 november 1813 de erfprins Willem Frederik 

terugkeert, al duurt het nog tot mei 1814 voor alle Fransen zijn vertrokken. De prins wordt niet als 

stadhouder aangesteld en dat markeert een breuk met het verleden: de vorst zal niet regeren 

namens regenten of gewesten, maar als constitutioneel staatshoofd van een eenheidsstaat. Op 31 

                                                           
1
 Tollens (1855-1857) deel III, Gedichten III, 184v 

2
 Wigman & Schouten (2012), 23, 90-91  
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juli 1814 krijgt hij het voorlopig bestuur toegewezen en op 16 maart 1815 wordt hij koning van het 

(verenigde) Koningrijk der Nederlanden.3 Aan de ene kant is zo de situatie hersteld van vóór 1579, 

aan de andere kant zouden de verschillen tussen beide landsdelen een onmogelijke constructie 

opleveren die na vijftien jaar al tot een onherstelbare breuk zal leiden. Als symbolen worden een vlag 

en een rijkswapen gekozen. Hierbij past een nationaal volkslied, maar het initiatief daartoe gaat niet 

van de koning of de overheid uit. 

In de Nederlandsche Staatscourant, uitgave 117, van vrijdag 19 mei 1815, en in de Amsterdamsche 

Courant van drie dagen later staat de oproep van Luitenant-Admiraal J.H. van Kinsbergen, ‘ook het 

zijne willende toebrengen’ aan kunstenaars om kunstwerken te vervaardigen  

tot het vereeuwigen van eene gebeurtenis, die zijn geliefd Vaderland uit den staat van 

vreemde overheersching en ongeluk tot dien van onafhankelijkheid en voorspoed, en onder 

het gebied van eenen Nederlandschen Vorst heeft terug gebragt. 

Jan Hendrik van Kinsbergen (1735-1819) had bij de Slag bij de Doggersbank in 1781 de status van 

zeeheld bereikt. Door zijn huwelijk was hij een vermogend man en na zijn ontslag tijdens de Bataafse 

Republiek wijdde hij zich aan liefdadigheid.4 Hoewel Van Kinsbergen diverse heren had gediend, 

begroette hij de ontwikkelingen rond de nieuwe vrijheid met vreugde en wenste hij de 

gebeurtenissen van 1813 in kunstwerken te laten vereeuwigen, waaronder een nieuw volkslied. Dat 

betekent dat de roep om een nationaal lied een particuliere aangelegenheid is, al zal deze zoals blijkt 

uit de publicaties in de Staatscourant wel degelijk de instemming van de koning en diens regering 

genieten. Het nieuwe volkslied wordt niet bij wet ingesteld en in 1932 evenmin bij wet vervangen. 

Van Kinsbergens oproep behelst zes disciplines.5 Ten eerste proza: een geschied- en redekunstig 

Gedenkschrift ‘à la Sallustius’.6 De prijs bedraagt 700 gulden en de enige inzender en winnaar is J.H. 

van der Palm met zijn Geschied- en redekundig gedenkschrift van Nederlands herstelling in den jare 

1813, een werk dat diverse herdrukken beleefde. Als tweede en derde poëzie: een dichtstuk in 

alexandrijnen, ‘à la Antonides’7 en een lierzang. Geen van de vier respectievelijk zeven inzendingen 

wordt de prijs van 700 en 500 gulden waard geacht. Dan het volkslied, waarover hieronder meer. 

Voor de schilderkunst zijn er twee prijzen, van 2000 en 1000 gulden voor een werkstuk over de 

Omwenteling van 1813, maar blijkbaar zijn geen inzendingen geweest. Ten slotte is er nog een vraag 

om een leesboekje voor de schooljeugd, die twee inzendingen oplevert. De prijs van een gouden 

dukaat en 250 gulden wordt gewonnen door A.J. Lastdrager met zijn tweedelig Gedenkstuk der 

verlossing en herstelling van Nederland in den jare 1813. Evenals Van der Palms winnende bijdrage 

wordt dit boekje verschillende malen herdrukt.  

Van Kinsbergen ziet het herstel van de onafhankelijkheid tevens als een nieuw begin en een 

overwinning van vroegere verdeeldheden. In een clausule formuleert hij hiertoe de eisen, die dus 

ook gelden voor het nieuwe volkslied: 

                                                           
3
 De officiële naam luidt: ‘Koningrijk der Nederlanden’, het adjectief ‘verenigde’ wordt alleen gebruikt om het 

tijdvak van de vereniging met het latere België aan te duiden. 
4
 over Van Kinsbergen, zie Prud’homme (1990); in zijn woonplaats Elburg stichtte hij het Internaat voor Talen, 

Kunsten en Wetenschappen en in zijn latere woonplaats Apeldoorn onder andere een weeshuis. 
5
 Prud’homme (1990), 444 

6
 Gaius Sallustius Crispus (86-35 v. Chr.) was een Romeins geschiedschrijver, bekend door zijn beknopte stijl. 

Ondanks zijn subjectiviteit streefde hij naar een onpartijdige weergave van de gebeurtenissen. 
7
 Johannes Antonides van de Goes (1647-1684) werd als dichter bekend door zijn beschrijvend gedicht De 

Ystroom. Ook vertaalde en schreef hij toneelwerk. Hij was een vriend en bewonderaar van Vondel. 
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In al deze stukken, zoo in ondicht als poëzij, vordert men dat niets gevonden worde, hetwelk 

eenigermate de voorheen in Nederland zoo ongelukkig bestaan hebbende partijschappen (van 

welk een’ aard of tijdvak ook,) verlevendige; 

dat alle gevoelens en uitboezemingen, daarin vervat, eene strekking hebben om de billijke 

verwachtingen des Nederlandschen volks, zoo uit deszelfs verlossing als verheffing geboren, in 

derzelver ware licht te stellen en te staven; 

om, bij den haat tegen alle overheersching, den eerbied voor eenen geliefden Koning, de liefde 

voor Hoogstdeszelfs aloud geslacht en het vertrouwen op een liberaal Staatsbewind, aan alle 

onze Landgenoten in te boezemen en duurzaam te bevestigen, zonder echter daarbij den 

geest van onverdraagzaamheid omtrent andere volken, strijdig met de grondbeginselen, zoo 

wel van echten godsdienst als van ware wijsbegeerte, voedsel te verschaffen.8 

Tot juryleden worden aangesteld mr. M.C. (Maurits) van Hall, advocaat van Van Kinsbergen, mr. D.J. 

(David) van Lennep, classicus en dichter, jhr. mr. D.(Daniël) Hooft, politicus en mr. H.C. (Hendrik) 

Cras, rechtsfilosoof. Allen zijn bekenden van de opdrachtgever. De inzendingen moeten ‘onder biljet 

en spreuk’ vóór 15 februari 1816 bij hen zijn ingeleverd. De inzenders van de teksten leveren hun 

bijdragen onder couvert en met een zinspreuk in en mogen niet hun eigen handschrift gebruiken – 

dit alles om de inzendingen voor de jury zo anoniem mogelijk te houden.  

Hendrik Tollens reageert met veertien anderen op de vraag om ‘een volkslied, met de daarbij 

behoorden muzijk, in den smaak van de bekende liederen Wilhelmus van Nassauwen en God save 

the King’. Hij zendt zijn tekst in onder de zinspreuk ‘Principi et Patriae’ (‘voor vorst en vaderland’). In 

de prijsvraag staat nadrukkelijk vermeld dat er ook een melodie moet worden ingeleverd, 

tekstschrijver en componist moeten de uitgeloofde 500 gulden delen. Volgens een brief van Tollens 

aan jurylid Hooft is de melodie die hij meezond, afgekeurd.9 De collectie van het Van 

Kinsbergenfonds in het Nationaal Archief te Den Haag heeft geen enkele melodie bewaard.10 De jury 

bekroont dus eerst twee ingezonden teksten: naast Wien Neerlands Bloed van Tollens ook de tekst 

Wij leven vrij, wij leven blij van mr. J. Brand van Cabauw (Jean, 1788-1847, advocaat en rechter), de 

motivering van de jury is niet overgeleverd. 

Op 19 augustus 1816 verlengt Van Kinsbergen via de Staatscourant zijn prijsvraag door een wedstrijd 

voor melodieën bij de bekroonde teksten. Uit de formulering blijkt dat de jury en/of Van Kinsbergen - 

de vergaderingen waren op diens landgoed ‘Welgelegen’ in Apeldoorn - toch een onderscheid in de 

twee winnende liederen wil maken. Op het lied van Tollens wordt nieuwe muziek gevraagd ‘in den 

smaak van het Engelsche volkslied: God save the King, en de prijswinnaar zou 250 gulden krijgen; het 

lied van Brand moet in de stijl van het Wilhelmus en wordt met 150 gulden beloond. Procedure en 

jury zijn dezelfde als bij de eerste prijsvraag. Het Berigt verschijnt op 19 augustus 1816, de 

inzendingen moeten uiterlijk 31 oktober van dat jaar binnen zijn.  

 

 

 

                                                           
8
 Staatscourant, 19 mei 1815 

9
 Brief Tollens aan D. Hooft, 12 augustus 1816, in: Stadsarchief Amsterdam, collectie M.C. van Hall 

10
 NA Den Haag, Collectie Van Kinsbergenfonds 1.11.01.01 nr. 2147. Te verwachten is dat deze collectie wordt 

opgenomen in de Collectie-Van Kinsbergen, 1.10.52. 
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De oudste tekst van het Volkslied 

In het archief van het ‘Van Kinsbergenfonds’ bevindt zich de oertekst van het Wien Neerlandsch 

Bloed.11 Louis Grijp, hoogleraar liedcultuur in Utrecht en medewerker aan het Meertens-Instituut, 

heeft hier al op gewezen. Deze tekst verschilt op enkele punten met die welke als prijswinnend is 

gepubliceerd. Uit de bovengemelde brief van Tollens aan Hooft blijkt, dat de commissie 

aanmerkingen heeft op de oorspronkelijke tekst, blijkbaar een bepaald woord, die de dichter echter 

niet deelt: 

 

dat er wel voor mijn gevoel niets hinderlijks in het bedoelde woord van het Volkslied gelegen 

is, en mijn gehoor daardoor even weinig bij het zingen (naar de afgekeurde muzijk) is 

gehinderd geworden, doch dat ik met reden te veel achting voor het oordeel der Heeren 

Commissarissen in deze heb, dan dat ik niet zeer gaarne en met vol vertrouwen op hunnen 

smaak, den aangewezen regel zou veranderen. 

Tollens stuurt een veranderde tekst van de eerste twee coupletten mee en behoudt zich het recht 

voor in de andere nog kleine wijzigen aan te brengen. Vergelijken we beide teksten, dan vallen in de 

eerste strofen twee regels op met fundamentele veranderingen:  

Oorspronkelijke tekst    Gepubliceerde tekst12 

1 
Wie […}      Wien Neerlandsch bloed in de aders vloeit 
van vreemde vonden vrij   Van vreemde smetten vrij 
      Wiens hart voor land en koning gloeit, 
      Verheff’ den zang als wij: 
      Hij stell’ met ons, vereend van zin 
      Met onbeklemde borst, 
[…] Godgevallig […]    Het godgevallig feestlied in 
[…] Vaderland     Voor vaderland en vorst. 

2       
De Godheid, op haar hemeltroon, 

      Bezongen en vereerd, 
      Houdt gunstig ook naar onzen toon 
[.]      Het heilig oog gekeerd: 
      Zij geeft het eerst, na ’t zalig koor 
Dat haar den Wierook brandt   Dat hooger snaren spant, 
      Het rond en hartig lied gehoor 
[…] Vorst […]     Voor vorst en vaderland. 
 
      3 

Stort uit dan, broeders, eens van zin, 
      Dien hoogverhoorden kreet; 
      Hij telt bij God een deugd te min, 
      Die land en vorst vergeet; 
      Hij gloeit voor mensch en broeder niet 

                                                           
11

 Grijp geeft een oudere code. 
12

 in 1817 verscheen het eerste couplet met muzieknotatie in Volksliederen (1817), de tekst is als Volkslied 
opgenomen in Tollens (1855-1857) deel III, Gedichten III, 184-187 
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      In de onbewogen borst, 
      Die koel blijft bij gebed en lied 
[…] Vaderland […]    Voor vaderland en vorst. 

      4 
      Ons klopt het hart, ons zwelt het bloed, 
      Bij ’t rijzen van dien toon: 
      Geen ander klinkt ons vol gemoed, 
[…]      Ons kloppend hard zoo schoon: 
      Hier smelt het eerst, het dierst belang 
      Van allen staat en stand 
      Tot één gevoel in d’ eigen zang 
[…] Vorst en Vaderland.    Voor vorst en vaderland. 
 
      5 
dien gewijzigd in den13, […] Grond  Bescherm, o God, bewaar den grond, 
[…],      Waarop onze adem gaat; 

De plek waar onze wieg op stond, 
Waar eens ons graf op staat. 
Wij smeeken van uw vaderhand, 
Met diepgeroerde borst, 

[…] Vaderland      Behoud voor ’t lieve vaderland     
[…] Vaderland […]    Voor vaderland en vorst. 
           
      6 
      Bescherm hem, God, bewaak zijn troon, 
      Op duurzaam regt gebouwd; 
      Blink’ altoos in ons oog zijn kroon 
[…].      Nog meer door deugd dan goud! 
Blijv ’ons de scepter dien hij torscht  Steun Gij den scepter, dien hij torscht  
De zegen van uw hand…   Bestier hem in zijn hand; 
      Beziel, o God! bewaar den vorst, 
’t is toegevoegd14, […]Vaderland  Den vorst en ‘t vaderland. 
 
      7 
Zie neder! keer op aller kreet   Van hier, van hier wat wenschen smeedt  
Het oog naar beiden heen:   Voor een van beide alleen: 
      Voor ons gevoel, in lief en leed 
      Zijn land en koning één. 
[…] zijn’ […]     Verhoor, o God, zijn aanroep niet,  
      Wie ooit hen scheiden dorst, 
[…] een […]     Maar hoor het één, het eigen lied 
      Voor vaderland en vorst. 
 
      8 
      Dring’ luid, vanuit ons feestgedruisch, 
      Die beê uw hemel in: 
[…] Vorst […]     Bewaar den vorst, bewaar zijn huis, 

                                                           
13

 Deze wijziging is door Tollens zelf aangebracht; dien is doorgehaald, den staat erboven, in hetzelfde 
lettertype als het motto, waarmee hij zijn inzending na het laatste couplet ondertekende. 
14

 idem, ‘t is tussen en en vaderland ingevoegd. 
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[…] – […]     En ons, zijn huisgezin. 
      Doe nog ons laatst, ons jongst gezang 
      Dien eigen wensch gestand: 
      Bewaar, o God! den koning lang 
[…] Vaderland     En ‘t lieve vaderland. 

 
De brief waarop Tollens reageert, is niet bewaard gebleven: de gewraakte regel kan dus de tweede 

van het eerste couplet zijn (van vreemde vonden vrij) of de zesde van het tweede (dat haar den 

Wierook brandt). De commissie heeft blijkbaar muzikale aanmerkingen, want Tollens zingt de tekst 

nog eens op de oorspronkelijke melodie. Het is in elk geval duidelijk dat de wijzigingen door hem zijn 

aangebracht, althans gesanctioneerd. 

In de eerste plaats zijn er verschillen in interpunctie en hoofdlettergebruik aan te wijzen. In het 

manuscript worden de woorden ‘vorst’ en ‘vaderland’ willekeurig met grote dan wel kleine letter 

geschreven en dit is consequent herschreven in de gepubliceerde tekst. De accenten op ‘één’ in 

couplet 7 komen de uitspraak bij voordracht en zang ten goede. Een grammaticale correctie is de 

toevoeging van de naamvals–n in het eerste woord. ‘Wie(n)’ leidt een onderwerpszin is: hij […] 

verheffe de zang […]. Den Hertog noemt deze regels in zijn Nederlandsche Spraakkunst en vindt het 

‘niet ongewenscht’ dat in een dergelijk geval alsnog een onderwerp aan de hoofdzin wordt 

toegevoegd.15 Of Tollens hier een bewuste keuze heeft gemaakt, valt niet te achterhalen.  

Ingrijpender zijn de tekstuele veranderingen in de coupletten 1, 2, 6 en 7. Oorspronkelijk spreekt 

Tollens niet van ‘smetten’, maar van ‘vonden’, ideeën.16 De gedroomde zangers van het nieuwe 

volkslied zouden dus oorspronkelijk vrij van vreemde gedachten zijn. In het tijdsgewricht van Tollens’ 

schepping zou dat kunnen betekenen: vrij van de Franse, republikeinse gedachte en vrij van de 

Napoleontische machtsidee. Het lied benadrukt immers de band tussen Neerlands volk en zijn 

(nieuwe) koning, die als vader van zijn groot huisgezin wordt voorgesteld. ‘Smetten’ is een pejoratief 

woord, zeker in de moderne opvatting; door het gebruik ervan ontstaat tevens een verband met dat 

Neerlandse ‘bloed’.17 Besmetting daarvan door den vreemde leidt tot een fysieke associatie en deze 

ligt ten grondslag aan de moderne opvatting dat deze regels discriminerend zijn voor anderen dan 

‘zuivere’ Nederlanders. Met de verandering geeft Tollens de alliteratie tussen ‘vreemde’ en ‘vonden’ 

op en daardoor verliest de regel wel aan poëtische kracht. 

In het tweede couplet heeft het oorspronkelijke ‘wierook branden’ als metafoor voor ‘eer bewijzen’ 

een rooms-katholieke connotatie. Voor Tollens, die in 1815 nog katholiek is, zal de beeldspraak 

helder zijn geweest, maar de doelstelling van het nieuwe volkslied is echter, dat het een lied voor het 

gehele volk zou worden. Enige toespeling op partijen uit het verleden, politiek, religieus, gewestelijk, 

moet worden vermeden. Het is daarom begrijpelijk dat Tollens de tekst wijzigt (moet wijzigen?) in 

het neutrale snarenspel. De essentie van de zin verandert niet: geuren of klanken, als ze de Godheid 

op de hemeltroon maar bereiken.   

                                                           
15

 C.H. den Hertog, Nederlandsche Spraakkunst, deel 2, Amsterdam, W. Versluys, [1973] (3), 50 
16

 WNT: ‘Iets dat men bedacht, uitgedacht, verzonnen, verbeeld of beraamd heeft; vondst van den geest, 
bedenksel, gedachte, idee, inval. Tollens gebruikt het woord ook elders, soms in negatieve zin (‘verzinsel’). Na 
de negentiende eeuw is het archaïsch taalgebruik.’ 
17

 WNT geeft alleen negatieve betekenissen van ‘smet’. 
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Ook in het zesde couplet treedt geen verandering van betekenis op: de bede tot God om de macht 

van de koning, gesymboliseerd door de scepter, te zegenen, te ondersteunen.18 De oorspronkelijke 

tekst is grammaticaal wat ingewikkelder en dus minder duidelijk.19  

In couplet 7 ten slotte verandert de aangesproken persoon: in de oorspronkelijke tekst wordt God 

(opnieuw) aangesproken land en koning ‘te bezien’, in de gepubliceerde tekst is deze aanroep 

weggelaten en vervangen door een ‘nationaal gevoel’ dat land en koning één zijn. 

Enkele opmerkingen over de gepubliceerde tekst 

Gepubliceerd wil in dit geval ook zeggen: de officiële tekst, want deze lezing zou 1932 gelden als de 

tekst van het nationaal volkslied, zou menigmaal worden gedrukt en gezongen door zes generaties. 

In de opgave voor de prijsvraag had Van Kinsbergen God save the King samen met het 

‘Wilhelmuslied’ als voorbeeld genoemd. Tollens’ tekst draagt vooral de kenmerken van het eerste 

lied: bewaar de koning. Koning en land zijn één (couplet 7), wij zijn zijn huisgezin (couplet 8), als God 

de koning beschermt, beschermt Hij ook het land. Het dankbare volk is eensgezind in zijn mening, er 

zijn geen religieuze, politieke of gewestelijke tegenstellingen. Het zingt het Volkslied (coupletten 1, 4, 

8), het zingt óver God en de verteller weet zeker dat Hij luistert (couplet 2). Wie niet meezingt, scoort 

bij God een minpunt (couplet 3); het volk zingt ook tót God met de bede volk en koning te 

beschermen (coupletten 5, 6 en 8).  

Aanvankelijk wordt het gedicht - al dan niet met de muziek erbij - op losse bladen gedrukt en 

verspreid, pas in de vijfde druk van Gedichten III (1831) verschijnt het ook in een dichtbundel van 

Tollens.20 De nieuwe populariteit van het lied tijdens de Belgische opstand zal zeker een stimulans 

hiervoor zijn geweest. Deze publicaties bevatten uiteraard de acht coupletten, maar druksels uit de 

jaren dertig, zoals de Dichtregelen die de Amsterdamse weeskinderen in 1856 te zingen kregen, 

tonen de realiteit: alleen het eerste en het vijfde couplet en soms het laatste worden gezongen.21 Het 

godgevallig feestlied is te lang om in het geheel te zingen en uit het hoofd te leren. Het vijfde vers vat 

de boodschap van het geheel goed samen in de triangel God – vorst – volk: God, bescherm ons 

(vader-)land en onze koning. Bij de herziening van de tekst in 1891 wordt ook het laatste couplet 

meegenomen, waarover hieronder meer. 

Wat wordt dan niet meer gezegd? De taal van het lied is in 1815 soms al te verheven om door het 

gewone volk, waarvoor het lied immers bedoeld was, begrepen te worden. Zal iedereen de zin ‘Hij 

telt bij God een deugd te min’ (couplet 2) begrepen hebben, zich iets bij een ‘hoogverhoorden 

kreet’(couplet 3) hebben kunnen voorstellen, geweten hebben dat ‘ons zwelt het bloed’ medisch 

gezien onverantwoord is? Is het niet verwarrend om naar de Godheid te verwijzen met ‘haar’ en ‘zij’, 

grammaticaal juist, maar botsend met het God-de-Vaderbeeld? Taalanalyse is nodig om zinnen als: 

‘Blink’ altoos in ons oog uw kroon nog meer door deugd dan goud!’ en ‘Van hier wat wenschen 

smeedt voor een van beiden alleen (…)’ uit de coupletten 6 respectievelijk 7 te begrijpen. Tollens 

werkt met metaforen: harten en mensen gloeien (coupletten 1 respectievelijk 3), het belang smelt 
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 Willem I beschikte inderdaad over een scepter, want deze was aanwezig bij zijn inhuldiging als koning van het 
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tot één gevoel (couplet 4), de bede dringt de hemel in (couplet 7). Hij kiest in de vier oneven 

coupletten voor de stockregel ‘voor vaderland en vorst’, waarvoor hij driemaal het rijmwoord ‘borst’ 

gebruikt (achtereenvolgens een onbeklemde, onbewogen en diep geroerde borst) en één maal ‘[wie] 

dorst’. God moet veel: luisteren, deugden tellen, beschermen, behouden, nogmaals beschermen, 

bezielen en bewaren. Wellicht dat het gedicht aan kracht had gewonnen als Tollens de tekst had 

samengevat. Nu hebben anderen dat voor hem gedaan: eerst het volk zelf, later gesanctioneerd door 

de bewerker J.W. van Dalfsen, die in 1891 nog drie coupletten overliet. 

De melodie van het lied 

Op 15 april 1816 schrijven de heren J. de Bruine, J.H. Schneck, L.J J. Serrurier en H.H Klijn, die als 

adviseurs voor de muzikale kant van de prijsvraag optreden, naar aanleiding van de eerste prijsvraag, 

dat geen der ingezonden melodieën een bekroning waard is. Zij geven hiervoor ook een verklaring: 

Bedriegen wij ons niet, dan is eene der oorzaken van deze mislukking daarin gelegen, dat de 

dichter en componist, net geheel vrij zijn geweest in den gang hunner denkbeelden, ware het 

mogelijk geweest (of kan het bij eene verlengde uitschrijving mogelijk worden?) het Dichtstuk 

eerst te beoordelen en te bekroonen, en het zelve alsdan den componist aan te bieden; dan 

geloven wij dat de kans beter zoude gestaan, en de uitkomst, mogelijk, gelukkiger geweest 

zijn.22 

En zo geschiedt, want op 19 augustus 1816 verschijnt een tweede Berigt, waarin ‘alle Nederlanders 

zonder onderscheid’ worden uitgenodigd ‘gepaste Muzijkstukken te ontwerpen’ bij de twee 

bekroonde teksten. Op 25 november kan de jury verklaren: 

Na alles met behoorlijke opmerkzaamheid onderzocht en vergeleken te hebben, oordelen wij 

dat van de zangwijzen op het volkslied Wien Neêrlandsch Bloed in d’aders vloeit de bekroning 

toekomt aan het lied getekend met de zinspreuk: ‘Het is reeds loffelijk te streeven, al bereikt 

men het doel ook niet.’  

Achter dit motto verschuilt zich Johann Wilhelm Wilms (1772-1847), een geboren Duitser die sinds 

1791 in Amsterdam woont en werkzaam is als componist, muziekleraar en uitvoerend musicus. Hij 

blijkt ook de componist van Wij leven vrij… te zijn, dat hij inzendt onder een motto van Tollens. Zo 

incasseert hij beide premies en ontvangt uiteindelijk méér dan Tollens en Brand. J.W. Enschede wijst 

er in 1916 op dat Wilms tevens adviseur was van de jury en dat hij dus zijn eigen inzendingen mocht 

beoordelen en ter bekroning voordragen…23 

De introductie van het lied 

Van Kinsbergen laat de tekst in druk vermenigvuldigen en uitdelen bij soldaten en op scholen. In 

theaters worden voorstellingen met het lied besloten.24 Op het ‘Instituut voor Kunsten, Talen en 

Wetenschappen’ in Elburg, dat hij zelf oprichtte, wordt de kennis van het lied verplicht gesteld. In 

1817 verschijnt een vierstemmige versie van Wien Neêrlandsch Bloed en Wij leven vrij zusterlijk 
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bijeen in een Amsterdamse uitgave.25 Tollens’ lied dient cantabile poco adagio gezongen te worden, 

dat van Brand allegro non troppo.  

Op de dag van de bekroning, 2 april 1817, studeert de Rotterdamse onderwijzer M. Mensing het lied 

met 80 kinderen in.26 Zij begeven zich naar de Wijnstraat en zingen het lied veelstemmig voor het 

huis van de dichter, ‘begeleid door een voortreffelijk instrumentaal muziek’. Aldus Schotel, die 

situaties wel eens mooier doet voorkomen dan zij in werkelijkheid waren. Was de muziek diezelfde 

dag al te gebruiken? Is het waar dat ‘honderden door de kinderlijke toonen derwaarts gelokt, in het 

lied stemden en door gejuich en handgeklap deel namen aan de eere, den geliefden dichter, de roem 

en de eer zijner geboortestad’? Al eerder lijkt hij te overdrijven, als hij ‘een menigte dichters’ zich op 

de prijsvraag laat storten – er waren vijftien inzendingen – en hij ‘duizenden’ in de Amsterdamse 

schouwburg het lied ‘door de voortreffelijksten zangers en zangeressen’ laat aanhoren. ‘De 

voornaamste letterkundigen’ zijn lofprijzers: ‘Kinker, Van der Palm, Des Amorie van der Hoeven, 

Borger, Siegenbeek, Wiselius, Loots, Immerzeel’. De namen van de bekendste dichters van die tijd, 

Feith en Bilderdijk, ontbreken echter. Schotel is wel zo eerlijk dat hij ook de kritiek noemt: ‘te statig’, 

‘te deftig’, ‘te gerekt’, ‘te langwijlig’, maar hij ontkracht deze onmiddellijk met de dooddoener dat er 

nooit iets gemaakt is, wat iedereen beviel.27 In zijn biografie bespreekt Huygens enkele coupletten (1, 

5 en 7), constateert dat het vol staat met ‘typisch Tollensiaanse wendingen en gemeenplaatsen’, gaat 

niet in op de ontvangst door het volk, wel op die van het prijzengeld, dat Tollens aan zijn dochtertjes 

had beloofd.28 

Willem de Clercq is sceptisch over het resultaat: in zijn dagboek zegt hij over beide volksliederen 

‘welke egter door ieder behalven het volk zullen gezongen worden’.29 

2.5.2 Het Volkslied tijdens het verenigde Koninkrijk, 1817-1831 

Deze enthousiaste ontvangst maakt echter niet dat het lied populair wordt. Enschede constateert: 

Ik kan mij niet onttrekken aan de meening, dat het resultaat [van de pogingen het bekend te 

maken] eigenlijk bedroevend was en dat het lied zelfs onbekend bleef bij de meer 

ontwikkelden buiten Amsterdam en directe omgeving.30  

Het is lang, de taal is soms stroef en voor de zuidelijke helft van het verenigd Koninkrijk is de 

bewondering voor Willem I niet vanzelfsprekend.31 Grijp verklaart dit ook door het feit dat de 

collectieve ervaring van 1813 al enkele jaren achter de rug is. Een dergelijk eenheidsgevoel acht hij 

noodzakelijk voor de acceptatie:  

Dan wordt de basis van haar populariteit gelegd, waarop zij in tijden van rust en vrede kan 

teren totdat zich weer een nieuw moment van nationale opwinding voordoet.32 
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Ons ontbreken duidelijke gegevens, bijvoorbeeld over de invulling van de nieuwe nationale feestdag, 

Waterloodag (18 juni) en de eventuele rol die het Volkslied in de eerste jaren daarbij speelt. Er is wel 

concurrentie met het tweede bekroonde lied, Wij leven vrij, dat in elk geval een vrolijker melodie 

heeft, en met het Wilhelmuslied, waarmee het lied van Tollens tot 1932 een strijd om de macht 

voert. 

Want waarom een nieuw volkslied, als het ‘oude’ nog bestaat? Grijp antwoordt dat het bij de 

terugkeer van prins Willem Frederik inderdaad als een nationale hymne beschouwd kon worden, 

maar dat zowel de muziek als de tekst in de loop der eeuwen corrupt waren geworden.33 De 

vervormde melodie is bekend als de ‘Prinsenmars’. Van de tekst zijn varianten in omloop, waarin 

bijvoorbeeld ‘de elleboog door de mouwen’ de rijmende regel op ‘Wilhellemussie van Nahassouwen’ 

is.34 Een tweede reden is, dat het Wilhelmus tijdens de burgertwisten rond 1787 als een prinsgezind 

partijlied werd gezien door de verschillende varianten op een andere Wilhelmus van Nassouwe, 

namelijk prins Willem V. Verschillende dichters schrijven na november 1813 een nieuwe tekst op de 

Prinsenmars, maar geen van deze wordt als volkslied geaccepteerd, dat wil zeggen, door het volk als 

zodanig erkend. Voor Jacobus Scheltema is het de aanleiding te hopen ‘dat de ‘volksgeest’ er een tot 

‘eigendommelijk volkslied’ zou uitverkiezen’.35 Dat gebeurt niet, waarop Van Kinsbergen zijn 

prijsvraag uitschrijft en bepaalt dat er geen verwijzingen naar oude verdeeldheid (politiek, religieus, 

provinciaal) in mogen. Het Wilhelmus was daardoor geen optie.36 

Het Volkslied van Tollens geldt als nationaal gezang aanvankelijk voor het gehele verenigde 

koninkrijk. Daarvan was het Nederlands de officiële taal en daarom behoefde het eigenlijk niet voor 

de zuiderlingen in het Frans vertaald te worden. Niettemin bestaat wel de noodzaak dat de 

francofonen weten wat zij zingen. Charles Durand publiceert in 1821 een Franse vertaling, die echter 

niet zingbaar is op de melodie van Wilms.37 Van Louis-Vincent Raoul, een Franstalige hoogleraar in 

Gent (1770-1848), is uit 1828 een andere tekst bekend die wel als volkslied gezongen kan worden.38 

Veel tijd is deze Franse versie als zodanig niet gegund, want op 25 augustus 1830 breekt de Belgische 

Opstand uit. 

Het Volkslied en de Belgische Opstand 

Op 25 augustus 1830 was de aria ‘Amour sacré de la patrie’ uit de opera ‘La Muette de Portici’ de 

aanleiding tot een volksopstand in het Zuiden. Onderliggende emotie was de wrevel tegen de politiek 

van Willem I: conservatief en autoritair, discriminerend voor zuidelijken en katholieken, tegen de 

Franse taal, die niet alleen in Wallonië, maar ook bij de burgerij in Vlaanderen de omgangstaal was, 

regerend met een Grondwet die slechts door rekenkundige trucjes een ‘meerderheid’ had behaald. 

De juli-revolutie in Frankrijk had bewezen dat de burgerij het heft in handen kon nemen. In 

november roept de Nationale Vergadering de onafhankelijkheid uit. De Europese grootmachten 
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bestendigen de ontstane situatie en de Tiendaagse Veldtocht (2-12 augustus 1831) wordt gestuit 

door Franse troepen. Als generaal Chassé in december 1832 de citadel van Antwerpen moet 

opgeven, is de scheiding een feit, al duurt het tot 1839 voor Nederland, althans de koning, deze 

officieel erkent. 

Tollens voelt zich zoals eerder gezegd persoonlijk bij de omstandigheden betrokken. Ze prikkelen 

hem tot nieuwe vaderlandslievende gezangen, die afzonderlijk worden uitgegeven en uiteindelijk 

hun plaats vinden in de Verstrooide Gedichten als de afdeling Stukjes, tot den afval van België 

betrekkelijk.39 

Ook in Noord-Nederland ontwaken weer de vaderlandse gevoelens: het dreigende uiteenvallen van 

het verenigde Koninkrijk betekent de nieuwe nationale opwinding, die volgens Grijp immers het 

fundament van de populariteit van een nationaal volkslied kan zijn. ‘Nu kon het Wien Neêrlands 

Bloed’ zich bewijzen’.40 Blijkbaar wordt het tijdens de krijgshandelingen gezongen: de populaire 

zangbundel Kun je nog zingen, zing dan mee noemt het een Marschlied bij den Tiendaagschen 

Veldtocht.41 Bij het thuisfront wordt het lied populair doordat de bekende tenor Willem Pasques de 

Chavonnes Vrugt (1798-1873) het lied bij liefdadigheidsconcerten zingt. Vrugt is oud-leerling van de 

school van Van Kinsbergen in Elburg en zal het lied ongetwijfeld daar hebben geleerd. De 

opbrengsten van zijn uitvoeringen zijn onder andere voor de gezinnen van gesneuvelde of gewonde 

soldaten. Grijp meldt dat een concert in de Amsterdamse Schouwburg f 2000 opbrengt. 

Nog lang herinnerde men zich ‘hoe de geestdrift onzer vaders en grootvaders laaie gloed werd, 

als hij het nieuwe volkslied van Tollens zong, en hoe men (…) dan geroerd in hart en nieren, 

met tranen in de oogen, ontvoerd aan zichzelven Vrugt toejuichte. 

Vrugt gaf het lied een bijzondere muzikale interpretatie: ‘Hij waagde daarbij vrijheden, die op 

muzikaal gebied vreemd waren. Bij de woorden van ’t slot couplet Behoed, o God, den koning 

lang/En ’t lieve Vaderland! maakte hij een zwellende en afnemende point d’orgue [=fermate, lang 

aangehouden toon] en toonde daarbij dat hij over een verbazend geluid en een ruime borst te 

beschikken had.’42 

Maar na 1832 treedt tussen Nederland en België de status quo in. De soldaten zijn weer thuis en de 

politieke situatie is gestabiliseerd en Wien Neêrlands Bloed is algemeen bekend geworden als ‘het 

volkslied van Tollens’. Als Willem I in 1835 Zutphen bezoekt 

hief de muzijk der Schutterij het Volkslied van den dichter Tollens aan, onmiddellijk verhieven 

zich duizenden stemmen, en verdoofden door dit gezang de muzijk. Z.M. scheen aangedaan 

over het zoo uit den boezem stroomend bewijs van liefde der menigte (…).43 

De populariteit van Willem I daalt echter weldra tot een dieptepunt en als hij wil trouwen met een 

katholieke Belgische gravin mag God hem wellicht naar Tollens’ woorden bewaren, behoeden en 

beschermen, maar het volk treurt niet als hij in 1840 afstand van de troon doet. 
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2.5.3 De strijd met het Wilhelmus, 1855-1891 

Martine de Bruin heeft onderzocht of het Wilhelmus in de tijd van de Republiek als nationale hymne 

beschouwd kan worden.44 Zij hanteert hierbij de criteria die Grijp elders in de bundel formuleert en 

antwoordt bevestigend. De melodie klinkt bij officiële handelingen van de stadhouder en in 

oorlogssituaties, het heeft een symboolfunctie, er hangt een zekere mystiek om de maker en het 

roept emoties op. Het lied benadrukt de eenheid God, Nederland en Oranje en sluit aan bij de 

zeventiende-eeuwse orthodox-calvinistische opvatting dat Nederland het nieuwe Israël is, en Willem 

van Oranje de nieuwe David. Door het te blijven zingen, werd het lied ‘een klinkend relict van een 

gedeeld heroïsch verleden dat niet alleen naar dat verleden verwees, maar het ook (…) mede had 

vormgegeven.’45 Een lieu de mémoire dus. De Bruin gaat in op de diverse functies van het lied en op 

de partijen die het achtereenvolgens als herkenningstekst- en melodie hebben gebruikt. Zij wijst er 

ook op dat de ‘koraalachtige’ uitvoering van de melodie een negentiende-eeuws product is ter 

vervanging van de vrolijke wijs van de Prinsenmars.46 Op de tekst zijn talloze varianten bedacht en 

rond 1745 is een heruitgave noodzakelijk omdat deze onbekend was geraakt. Volgens Grijp is dat ook 

nog in 1813 het geval. Gale Isaacus Gales heeft echter in 1795 een verhandeling gepubliceerd, waarin 

hij niet alleen Marnix van Sint Aldegonde als de auteur aanwijst, maar ook de volledige tekst van het 

Wilhelmus opneemt. Hij wijst erop dat lied populair is in prinsgezinde kringen. 

Doch nimmer is er menigvuldiger, onderscheidenlijker en langduuriger gebruik van gemaakt, in 

de gulde dagen, welke wij beleefd hebben en nog beleeven, zedert het midden der 

Herfstmaand van ’t jaar 1787, bij de Herstelling aller dingen.47 

Gales noemt enkele gelegenheden na 1787 waarbij het lied is gezongen, zelfs in een katholieke 

viering in Venlo ter gelegenheid van de geboorte van de latere koning Willem II. Dit alles wijst erop, 

dat het Wilhelmus een partijlied is geweest en Van Kinsbergens doel was immers de politieke 

tegenstellingen uit het verleden juist te verzoenen. Dit verklaart mede zijn wens over een nieuw 

nationaal volkslied te beschikken. Daarmee was het Wilhelmus echter niet afgeschreven: er worden 

instrumentale bewerkingen gemaakt en tekstvarianten die aan de nieuwe vrijheid refereren. Dat er 

ook verbasteringen werden gezongen, doet aan de bekendheid van de oude tekst en melodie niets 

af. 

De tekst en melodie van het nieuwe volkslied, dat van Tollens en Wilms, hebben geen lange 

geschiedenis en zijn – in welke verbastering dan ook – niet in de genen van het Nederlandse volk 

opgenomen, het is ‘opgelegd’. Kort na de Belgische Opstand, wanneer de vaderlandslievende 

geestdrift weer gedoofd is, keert het Wilhelmus terug als alternatief volkslied, zodanig zelfs dat De 

Jager in 1857 kan spreken over ‘onze twee meest geliefde Volksliederen: Wilhelmus van Nassouwen 

en Wien Neêrlandsch Bloed.48 

Het was mogelijk geweest dat Nederland twéé officiële volksliederen had erkend. In diverse landen 

was en is er een onderscheid tussen ‘volkslied’ (voor het volk, de natie) en ‘koningslied’ (voor het 

staatshoofd). Dat laatste is dan qua tekst en bij uitvoering nauw verbonden met het regerend 
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vorstenhuis, of, in de Verenigde Staten, met de president. Heden ten dage hebben ook Denemarken, 

Noorwegen, Zweden, Luxemburg en Thailand nog een dergelijke verdeling.  

De rol van koning Willem III 

Als B.D. Adrian Sr. in de Nieuwe Rotterdamsche Courant ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag 

van de vrijheid op 13 november 1863 een advertentie plaatst als huldeblijk voor de ‘redders van het 

lieve vaderland’ en in het bijzonder voor Willem II, stelt hij voor ‘dat het schoone lied van Tollens het 

volkslied zal zijn bij ons feest.’49 Blijkbaar is de keuze dan niet vanzelfsprekend. Ook W.G. Brill kiest in 

1869 voor de tekst van Tollens: 

Hoe het ook zij, de woorden van het Wilhelmuslied waren in geene deele bestemd om 

volkszang te worden, eenigermate met ons Wien Neêrlandsch Bloed te vergelijken! Neen! het 

spreekt geene taal, die onwillekeurig het hart, zwellend van nationaal zelfgevoel, tot zingen 

noopt.50 

Was het Wilhelmus geen volksgezang? Het echtpaar Duijzer vat in 1995 verschillende onderzoeken 

naar de status van het Wilhelmus in de koningstijd samen en antwoordt juist bevestigend: 

Geconcludeerd kan worden, dat gedurende deze periode, de tekst van het Wilhelmus 

onbekend en/of onbemind was bij ‘dichters en schriftgeleerden’, maar dat ‘het gemeen’ bleef 

hechten aan het Wilhelmus.51 

Willem III, koning sinds 1849, speelt een belangrijke rol bij het eerherstel voor het Wilhelmus, in die 

zin, dat hij het lied de status van een koningslied lijkt te geven. Enschede citeert in 1900 een brief van 

de minister van Oorlog, waarin deze verwijst naar dit besluit: 

In 1855 werd door wijlen Zijne Majesteit Koning Willem III bepaald, dat bij elke inspectie door 

Zijne Majesteit of door een der Prinsen van het Koninklijk Huis te houden, de muziek van het 

volkslied ‘Wilhelmus van Nassouwen’ moet worden uitgevoerd.52 

Er zijn dus restricties: alleen bij het koninklijk huis, alleen bij (militaire) inspecties, alleen de melodie. 

Dat de koning ook bij burgerzaken het Wilhelmus prefereert, vermeldt Weitzel, destijds minister van 

Oorlog, bij zijn beschrijving van het eeuwfeest van de Leidse universiteit in de Hooglandse Kerk op 8 

februari 1875. 

De Koning, het geheele Koninklijk Huis, de ministers enz. enz. waren in de Kerk tegenwoordig 

(…). Op eens liet het ‘Wien Neerlandsch Bloed’ zich hooren; alle Nederlanders rezen op, de 

talrijke vreemde uitgenoodigden volgden; de duizenden aanwezigen luisterden met 
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 Uit de advertentie blijkt niet welk ‘feest’ wordt bedoeld. Ik vermoed de vijftigste verjaardag van de landing 
van prins Willem, 30 november 1813. 
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 W.G. Brill, Het Wilhelmus van Nassouwe, de oorkonde van Nederlands tweede geboorte. In: Voor Drie-
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(1900), 808v 
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ontblooten hoofden naar de aan ons volk zoo dierbare melodie, maar de Koning bleef zitten en 

vertoonde het mij welbekende, toornige gelaat.53 

De toorn was gewekt door het uitblijven van het Wilhelmus. Na een woordenwisseling tussen de 

koning en de koningin stapt de burgemeester van Leiden, aangespoord door Weitzel en de minister 

van Financiën, naar het orkest, dat net voor het einde van de plechtigheid alsnog het koningslied kan 

spelen. De koning bijt de president-curator van de universiteit toe: ‘Cela a duré assez longtemps, 

savez-vous!’ Het bevreemdt Weitzel ook, dat het Wilhelmus die dag niet op het repertoire staat. De 

Leidse universiteit is immers door Willem van Oranje opgericht. Na de beschrijving van het incident, 

reflecteert Weitzel over de beide volksliederen: 

Men kan niet ontkennen dat het ‘Wilhelmus van Nassouwen’ meer en meer verdrongen en op 

den achtergrond gebracht wordt, door het, naar mijne opvatting, flaauwe en wekelijke 

volkslied van Tollens. Het eerste is onaangenaam aan de Ultramontanen en onder hunnen 

invloed wordt het langzamerhand terzijde gesteld door onze Katholijke landgenoten. Veel 

liberale Nederlanders bovendien geven aan het lied van Tollens de voorkeur zonder van het 

andere afkerig te zijn; maar zeer veel invloedrijke mannen in den lande die door Willem III 

onaangenaam zijn bejegend, willen hem wel doen gevoelen dat ‘Vorst en Vaderland’ behoort 

te worden afgewisseld door ‘Vaderland en Vorst’. Intusschen door wrevel te toonen tegen het 

‘Wien Neerlandsch Bloed’ maakt de Koning het nog erger.54 

Weitzel refereert aan de rooms-katholieke antipathie tegen het Wilhelmus, doordat het in 1853 door 

de protestanten als protestlied tegen het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie was gezongen.55 

Het is bekend dat Willem III met de protesten sympathiseerde. De koning kiest nu om protocollaire 

en dynastieke redenen voor het Wilhelmus bij gelegenheden die het koningshuis aangaan. Van 

weerzin tegen Tollens en/of zijn werk is geen sprake. In 1849 had hij Tollens persoonlijk de opdracht 

verleend een gedicht bij het overlijden van zijn vader te maken. In 1850 plaatst hij zijn handtekening 

onder Tollens’ hoge koninklijke onderscheiding en tien jaar later is hij aanwezig bij de onthulling van 

het standbeeld in Rotterdam.56 

Weitzel heeft echter ook zijn eigen mening over de volksliederen, die hij in 1880 in het tijdschrift De 

Tijdstroom verwoordt. Hij herinnert zich de sensaties die de tekst van Tollens’ lied ooit bij hem 

teweegbrachten, maar nu ‘moet ik u, in weerwil van dit alles, nog hard vallen in uw graf’. Zijn 

grootste bezwaar is, dat de tekst niet tot actie maant: 

’t Is eene zacht vloeiende, maar weeke en temende bede van een hoop zwakkelingen, die alles 

van den goeden God alleen, en niets van zichzelf verwachten. ’t Is een lied voor kinderen, op 

zijn best voor vrouwen, en zeeker nooit voor Nederlandsche mannen.57 
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 Weitzel (1969), 59. Weitzel had een moeizame verhouding met de koning: zij botsten regelmatig over de 
constitutionele positie van het staatshoofd. 
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 Weitzel (1969), 60 
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 Duijzer (1995) wijdt een hoofdstuk aan het Wilhelmus als kerklied, 38-67 
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 over de opdracht van de koning, zie Huygens (1972), 254; het gedicht ’s Konings begrafenis werd afzonderlijk 
uitgegeven en uiteindelijk opgenomen in Tollens (1855-1857) deel XII, Nalezing, 155-159; overigens verleent de 
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Weitzel komt uit een militaire mannenwereld en bereikt de rang van generaal-majoor. De daadkracht 

herkent hij wel in het Wilhelmus, dat hij tevens als een erelied voor een groot militair beschouwt. 

Dus waakt, Nederlanders! al is uw bloed dan ook niet zoo volkomen van vreemde smetten vrij; 

waakt! Uw Wilhelmus heeft zin en beteekenis, maar uw Wien Neêrlandsch Bloed heeft dat 

niet. Het is zwak en kleurloos; er straalt niets in dan door eene soort van platonische, een zeer 

onschuldige, lijdelijke liefde voor Vorst en Vaderland, voor Vaderland en Vorst.58  

Met die liefde voor de vorst is het trouwens rond 1875 niet vrolijk gesteld. Willem III is noch in zijn 

eigen gezin, noch bij zijn volk geliefd. Het is dan ook de vraag of de bede ‘Bewaar de vorst’ door 

zangers van het volkslied vanzelfsprekend is.  

In deze jaren verschijnen de eerste handboeken voor de Nederlandse literatuurgeschiedenis: 

Jonckbloet en Ten Brink. Geen van beiden is enthousiast over het Volkslied van Tollens. Jonckbloet 

(1876 tot 1891) noemt het ‘te lang, te algemeen [in de latere druk: ‘te kleurloos’], en doorspekt met 

hoogdravende uitdrukkingen, die het volk niet vat.’ Ten Brink doet voorkomen dat Wien Neerlands 

Bloed in die tijd het beste van het slechte is.59 

Als Willem III in 1890 sterft, is zijn dochter en opvolgster een kind van tien jaar. Gedurende acht jaar 

zal haar moeder, koningin Emma, als regentes optreden en in die tijd wordt Wilhelmina op haar 

koningschap voorbereid. Emma is zich ervan bewust dat dit een kans biedt nieuwe sympathie voor 

het koningshuis te genereren en met een waar charmeoffensief wordt het ‘kind-koninginnetje’ aan 

het volk voorgesteld. Dat betekent vele verwelkomingen en volksliederen. Maar er is nu een vorstin – 

en dat betekent dat de tekst van Tollens verouderd is en, afgezien van de vraag welk volkslied waar 

gespeeld of gezongen diende te worden, om een wijziging vraagt. 

2.5.4 Van vorst naar vorstin: de nieuwe tekst, 1891 

De Nieuwe Tilburgsche Courant van 12 april 1891 geeft de lezers kennis van een nieuwe tekst. 

Ook de Vereeniging tot verbetering van den Volkszang te Amsterdam oordeelde, dat de oude 

woorden niet onveranderd gezongen konden worden, en, daar elke uitvoering der vereeniging 

besloten werd met het zingen van het Wien Neerlandsch bloed en veelal ook van het 

Wilhelmus, was het noodzakelijk, zoo spoedig mogelijk om te zien naar een nieuwen tekst. Het 

bestuur heeft kennis genomen van de verschillende wijzigingen, in de bladen en tijdschriften 

voorgesteld, en ook van die, welke het van andere zijde toegezonden werde. Na rijp beraad 

zijn de woorden gekozen van den heer J.W. van Dalfsen te Amsterdam. 

Jan Willem van Dalfsen (1853-1913) is hoofdonderwijzer en auteur van gelegenheidsgedichtjes en 

een taalmethode, en tevens lid en voorzitter van bovengenoemde vereniging. Een vergelijking van 

beide teksten:60 
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 Weitzel (1880), 203; in deel III, 472 reageert ene E., die met Weitzel instemt en een pleidooi voert voor Wij 
leven vrij als volkslied. 
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Tekst van Tollens, 1815    Tekst van Van Dalfsen, 1891 

1       1 
Wien Neerlandsch bloed in de aders vloeit  Wien Neerlandsch Bloed door d’aderen vloeit 
Van vreemde smetten vrij    Wien ’t hart klopt, fier en vrij, 
Wiens hart voor land en koning gloeit,   Wie voor zijn volk van liefde gloeit 
Verheff’ den zang als wij:    Verheff’ den zang als wij! 
Hij stell’ met ons, vereend van zin   Hij roem’ met allen, welgezind, 
Met onbeklemde borst,     Den onverbreekbren band, 
Het godgevallig feestlied in    Die hier Oranje en Neerland bindt, 
Voor vaderland en vorst.    Vorstin en Vaderland! 

2       [vervallen]   
De Godheid, op haar hemeltroon, 
Bezongen en vereerd, 
Houdt gunstig ook naar onzen toon 
Het heilig oog gekeerd: 
Zij geeft het eerst, na ’t zalig koor 
Dat hooger snaren spant, 
Het rond en hartig lied gehoor 
Voor vorst en vaderland. 
 
3 
Stort uit dan, broeders, eens van zin, 
Dien hoogverhoorden kreet; 
Hij telt bij God een deugd te min, 
Die land en vorst vergeet; 
Hij gloeit voor mensch en broeder niet 
In de onbewogen borst, 
Die koel blijft bij gebed en lied 
Voor vaderland en vorst. 

4 
Ons klopt het hart, ons zwelt het bloed, 
Bij ’t rijzen van dien toon: 
Geen ander klinkt ons vol gemoed, 
Ons kloppend hard zoo schoon: 
Hier smelt het eerst, het dierst belang 
Van allen staat en stand 
Tot één gevoel in d’eigen zang 
Voor vorst en vaderland. 

 
5       2 
Bescherm, o God, bewaar den grond,   Bescherm, o God! bewaak den grond, 
Waarop onze adem gaat;    Waarop onze adem gaat, 
De plek waar onze wieg op stond,   De plek, waar onze wieg op stond, 
Waar eens ons graf op staat.    Wellicht ons sterfuur slaat. 
Wij smeeken van uw vaderhand,   Wij smeeken van uw Vaderhand 
Met diepgeroerde borst    Met blijden kinderzin: 
Behoud voor ’t lieve vaderland     Behoud voor ’t lieve Vaderland, 
Voor vaderland en vorst.    Voor land en Koningin. 
           
6 
Bescherm hem, God, bewaak zijn troon,   [vervallen] 
Op duurzaam regt gebouwd; 
Blink’ altoos in ons oog zijn kroon 
Nog meer door deugd dan goud! 
Steun Gij den scepter, dien hij torscht  
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Bestier hem in zijn hand; 
Beziel, o God! bewaar den vorst, 
Den vorst en ‘t vaderland. 
 
7 
Voor een van beide alleen: 
Voor ons gevoel, in lief en leed 
Zijn land en koning één. 
Verhoor, o God, zijn aanroep niet,         
Wie ooit hen scheiden dorst, 
Maar hoor het één, het eigen lied 
Voor vaderland en vorst. 

 
8       3 
Dring’ luid, vanuit ons feestgedruisch   Dring’ luid, van uit ons feestgedruis 
Die beê uw hemel in:     De beê uw’ Hemel in: 
Bewaar den vorst, bewaar zijn huis,   Blijv’ ons aloud Oranjehuis 
En ons, zijn huisgezin.     Met ’t volk steeds één gezin. 
Doe nog ons laatst, ons jongst gezang   Ja, ook in tijden, droef en bang, 
Dien eigen wensch gestand:    Weerklinke aan alle kant: 
Bewaar, o God! den koning lang   Bewaar de Koninginne lang  
En ‘t lieve vaderland.     En ’t lieve Vaderland. 
 

Van de 64 regels van Tollens blijven er bij Van Dalfsen nog geen tien over. Het eerste wat opvalt is 

het schrappen van vijf coupletten. Op deze manier neemt Van Dalfsen bezwaren tegen de lengte van 

het lied weg. Zoals ik hierboven heb gesteld, zijn de verdwenen strofen taalkundig niet altijd helder 

en correct. Het lied wint door de ingreep aan duidelijkheid. Dat elke toespeling op een mannelijk 

staatshoofd aan de situatie van een vrouw op de troon is aangepast, is een teken van actualisering. 

In het nieuwe eerste couplet is alleen de vierde regel, de oproep het lied mee te zingen, onveranderd 

gebleven. In de eerste regel geeft het voorzetsel door meer dynamiek dan in en bovendien wordt zo 

de verbastering ‘in daders’ vermeden. In de tweede regel vervangt het ‘volk’ het land en de 

(mannelijke) koning. Aangezien het lied een volkslied is, is elke referentie daaraan een verbetering. 

De volgende regels schrappen de doublure van de aangeheven lofzang en het ingestelde feestlied. De 

‘onverbreekbren band’ is een alternatief voor de onbeklemde borst, maar door de elisie wint het 

woord niet aan klankkleur. De laatste regels compenseren enigszins de weggevallen banden tussen 

land en vorst uit de geschrapte coupletten. 

In het nieuwe tweede couplet zijn in de vierde regel zowel de voorspelde plaats van overlijden als het 

staande graf vervangen door het voorzichtiger ‘wellicht’ respectievelijk het cliché van het slaande 

sterfuur. Dat de ‘diepgeroerde borst’ niet meer terugkeert, maakt het vers minder emotioneel, maar 

de nieuwe ‘kinderzin’ is alleen te begrijpen door het verband met ‘Vaderhand’.  

In het laatste couplet keert het beeld van het gezin Nederland, met ongezegd de (tienjarige) moeder 

des Vaderlands, in andere woorden terug. Een latere variant op de vijfde en zesde regel is:  

Vorstin en Prins prijzeˬonze zang.  
En ’t klinkeˬaan allen kant:…61 

Van Dalfsen is niet de enige die een poging tot herziening waagt, maar hij is wel de enige wiens 

nieuwe tekst wordt geaccepteerd. Ook een zekere J.C. Neuman publiceert een tekst ‘gewijzigd naar 
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den tegenwoordigen tijd’. Hij schrapt enkele coupletten van Tollens, voegt twee nieuwe bij, husselt 

de oorspronkelijke volgorde door elkaar en vervrouwelijkt wat er van Tollens’ tekst overblijft. Hoewel 

er een schooluitgave van is gemaakt (à 10 cents), is deze tekst niet bekend geworden.62 Dergelijke 

varianten zijn mogelijk: de tekst van het volkslied is noch in 1815, noch in 1891, noch in 1932 immers 

wettelijk vastgelegd.63 De initiatieven zijn en worden door particulieren genomen en slechts de 

kracht van hun verspreiding heeft algemene bekendheid mogelijk gemaakt.  

In dezelfde krant staat een commentaar met verwijzing naar het tijdschrift Het Huisgezin. De 

commentator heeft geen goed woord voor de wijziging over. 

Niemand zal aan het Wien Neerlandsch Bloed buitengewone dichterlijke waarde toeschrijven, 

maar in elk geval staat het te hoog om zoo maar door den eerste den beste onder handen 

genomen te worden.  

Sterker nog dan taal en inhoud weegt het feit dat de tekst ‘iederen Nederlander in den mond 

bestorven ligt’: dat geldt voor de verdwenen vreemde smetten en vooral aan de gewenning: 

Het lied heeft daardoor een wijding gekregen, die het voor alle schendige aanraking beveiligen 

moest. In België, Frankrijk en Duitsland zou men er niet aan denken de teksten van hun 

respectieve volksliederen te veranderen: ’Ze zijn het eigendom van het heele volk, waaraan 

niet deze en gene naar willekeur broddelen mag.’64 

En áls er dan iemand dit werk moet verrichten, moet het volgens de commentator iemand van de 

statuur van Tollens zijn, zoals Beets, en in het uiterst geval had men een prijsvraag kunnen 

uitschrijven. 

2.5.5. Het Volkslied onder koningin Wilhelmina, 1890-1932 

Tijdens de regeringsperiode van koningin Wilhelmina (1890 onder regentschap, 1898-1948) wordt 

Tollens’ tekst eerst ernstig veranderd en uiteindelijk als volkslied afgeschaft. 

Het regentschap, 1890-1898 

Bij het begin van het regentschap bestaan er dus twee volksliederen: Wien Neerlands Bloed in een 

mogelijk gewijzigde tekst en het Wilhelmus, dat van Willem III de status van een koningslied had 

gekregen. Dat de verhouding tussen beide onduidelijk is, bewijst G.L. Kepper, oud-militair en 

redacteur van het Utrechtsch Dagblad, die in afleveringen de openbare optredens van de jonge 

koningin in het gezelschap van haar moeder beschrijft en vrijwel steeds vermeldt welk lied er wordt 

gespeeld en/of gezongen.65 Het volkslied is in vergelijking met het Wilhelmus ver in de minderheid, 

acht tegenover negentien vermeldingen. De status van koningslied is wellicht hiervan de verklaring, 

overal immers is sprake van het bezoek van de koninginnen. Toch zijn de uitvoeringen niet helemaal 

consequent: bij de militaire manifestatie Oldebroek in 1891 zou je conform de richtlijn van 1855 het 

Wilhelmus verwachten, maar dan wordt het Volkslied gespeeld. Een jaar later gaan beide 

koninginnen op familiebezoek bij de groothertogelijke familie in Weimar bezoeken Emma en worden 
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zij op het station zonder militair vertoon met het Volkslied ontvangen.66 Bij de talrijke bezoeken in 

het land speelt en zingt men echter vooral het Wilhelmus. Een enkele maal klinken beide liederen. 

(zie Bijlage 2). 

Uit Keppers aantekeningen blijkt, dat de positie van het Wilhelmus in dezen sterker is dan het 

officiële volkslied. De auteur ‘Actenos’ suggereert in Neerlandia dat het lied heeft meegelift op de 

voorstellingsronde van de jonge koningin: 

Daarbij is warm tintelen van nationaal gevoel geweest, en gejuich uit de volle borst, en voor 

menigeen was 't een plotselinge, verbazing wekkende onthulling, niet alleen dat het Wilhelmus 

zoo mooi was, maar dat hij zelf en allen om zich heen, onweerstaanbaar meegesleept konden 

worden in een loyale uiting van geestdrift.67 

De inhuldiging, 1898 

Daags voor de inhuldiging van koningin Wilhelmina, op 5 september 1898, bevestigt een nieuw 

Koninklijk Besluit dat van haar vader uit 1855: bij militaire inspecties door leden van het koningshuis 

zal het Wilhelmus klinken, voortaan in de ‘nieuwe toonzetting’.68 Op de dag zelf wordt het officiële 

volkslied, Wien Neerlands Bloed dus, bij de inhuldiging niet gespeeld of gezongen. Sommigen zien dit 

als aanwijzing dat de koningin een hekel aan het lied zou hebben en dat zou weer een 

voorafschaduwing zijn van haar rol bij het afschaffen ervan in 1932. De werkelijkheid is echter 

genuanceerder. In de eerste plaats is het Volkslied wel gespeeld, maar buiten, op de Dam. 

Wilhelmina schrijft er zelf over in haar autobiografie: 

Daarna kwam het vertrek naar de Nieuwe Kerk. Plechtig weerklonk onder mijn ramen het 

‘Wien Neerlands Bloed’ toen de leden van de Staten-Generaal en de ministers, gevolgd door 

vele anderen, het paleis verlieten.69 

Binnen wordt niet het Wilhelmus gezongen, maar met twee coupletten Wilhelma van Nassouwe op 

dezelfde melodie – de oude versie, zie hierna -,  op woorden van Nicolaas Beets.70 Een koor onder 

leiding van Willem Mengelberg voert het lied uit.  

Bij de feestelijkheden in Amsterdam op de volgende dag wordt steeds het Wilhelmus gespeeld: eerst 

bij de aubade op de Dam en ’s avonds in het Concertgebouw. Kepper tekent hierbij aan dat bij de 

aubade de prins Von Wied de helm afneemt en dat bij het concert de koningin bij de eerste tonen 

opstaat, gevolgd door alle anderen.71 Ook bij deze gelegenheden krijgt het Wilhelmus dus de 

voorrang boven Wien Neerlands Bloed.  

De discussie in Neerlandia, 1898-1899 

In het tijdschrift Neerlandia van het ‘Algemeen Nederlandsch Verbond’ wordt melding gemaakt van 

de vervanging van het Volkslied door het ‘meer aandoenlijke’ Wilhelmus. Het tijdschrift heeft een 

redelijk beperkte missie en spant zich in de band tussen alle Nederlandssprekenden, in Nederland, 
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België, de (voormalige) koloniën en Zuid-Afrika te versterken en op te komen voor de moedertaal. 

‘Actenos’ schrijft 

en met wat 'n vreugde hebben we - zoo snel - de heerlijke oude wijs van dat lied het saaie 

Wien-Neerlands-Bloed zien terugdringen.72 

In een der volgende uitgaven reageert ‘ook een Vaderlander’ uit de Zuid-Afrikaanse Republiek. Hij 

vraagt zich af ‘met welk recht (…) dat oude, heerlijke Volkslied van den grooten Tollens (…) werd 

veroordeeld, verdrongen en in Uw maandschrift aan de algemeene minachting prijs gegeven’. Hij 

wijst erop dat andere naties wel meer dan één volkslied hebben en vraagt zich af wat de 

meerwaarde van het Wilhelmuslied mag zijn. Ten slotte roept hij Tollens aan: 

Toen gij, o onvergetelijken Tollens meendet aan het land, dat ge liefhadt, eenen dienst te 

bewijzen met aan deszelfs Volk een fraai en opwekkend lied te schenken, kondet ge nimmer 

droomen, dat Uw geschenk na Uwen dood door Uwe Landgenooten als saai zou bespot en 

onder de voeten vertreden worden.73 

‘Actenos’ vraagt in de volgende uitgave de Vaderlander over zijn steen des aanstoots heen te 

stappen. ‘‘Van vreemde smetten vrij’ moet, kan ten minste Zuid-Nederlanders, die vlak naast 

Franschen leven, Zuid-Afrikaners, die vlak naast Engelschen leven, onaangenaam in de ooren 

klinken.’ Daarom kiest hij voor het Wilhelmus, dat voor protestanten én katholieken een lied van de 

bevrijding is.74 Hierop reageert A. Ekker. Hij neemt het ‘Actenos’ kwalijk dat deze aanstoot neemt aan 

de ‘vreemde smetten’ van Tollens. Ekker wijst erop dat de invloed van het buitenland juist positief is: 

‘een veredelende, nieuwe kracht verleenende raskruising’, 

of meent hij werkelijk, dat de bedoeling des dichters kon wezen, dat alles wat vreemd is, een 

smet is en wel feitelijk, stoffelijk het bloed, geërfd van een voorzaat van anderen volksstam?75 

‘Actenos’ antwoordt in het volgende nummer: hij vindt de combinatie van ‘smet’ en ‘bloed’ bij 

Tollens onacceptabel. 

Hij drukt zich dus, op z’n best beoordeeld, verbazend slecht uit. En daarom alleen zing ik zijn 

volkslied liever niet, al zing ik graag anders, na ’t Wilhelmus. En er is nog een reden: ik vind 

Tollens geen dichter en zijn verzen geen gedichten.76 

In mei volgt een reactie van B.J. Lycklama à Nyeholt. Hij bestrijdt Ekkers mening dat de 

oorspronkelijke tekst van het Wilhelmus verouderd zou en dat Wien Neerlands Bloed een beter 

alternatief is: 

En dat gelegenheidslied, dat hoogdravende feestlied, waarvan de inhoud zóó pasklaar is 

gemaakt, dat men ’t woord Nederlandsch maar door Engelsch, Chineesch of wat ook heeft te 

vervangen om er een Volkslied voor de heele wereld van de maken, dat kleurlooze lied, waarin 

absoluut niets karakteristiek Nederlandsch is te vinden, zou ’t fiere Wilhelmus moeten 

verdringen en ons eerste, het Volkslied moeten zijn?! 
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Lycklama vindt één couplet ‘mooi’ en de melodie ‘sympathiek, gemakkelijk, enigszins zwaar’. De 

mening dat de tekst van een volkslied ‘eigentijds’ moet zijn, bestrijdt hij. Het Wilhelmus heeft juist de 

kracht dat het niet bewust voor het volk is geschreven, maar wel door het volk is geadopteerd. Ten 

slotte vertrouwt hij Tollens niet helemaal: 

1. lijkt Tollens juist wel de man geweest te zijn om met een scheel oog aan te zien ieder die 

niet precies volbloed Nederlander was, en 2. had hij, waar dus met vreemde smet een gebrek 

aan liefde voor ’t vaderland of vreemdelingen-adoratie bedoeld werd, dit zeker duidelijke 

kunnen uitdrukken en niet bepaald moeten gebruiken ’t woord bloed.77 

Dat het tijdschrift Neerlandia bij penne van ‘Actenos’ partij kiest tegen het volkslied van Tollens, is 

begrijpelijk: het richt zich niet alleen op het Neerlands bloed in engere, nationale zin, maar ook op 

dat van de (Frans-)Vlamingen, Friezen en Afrikaanders. De talrijke inwoners van Oost-Indië blijven 

buiten de belangstellingssfeer. Zelfs vergaderingen in Zuid-Afrika eindigen met het Wilhelmus, dat 

actueel wordt in de Tweede Boerenoorlog: het is immers een lied van bevrijding. 

Koninklijk huwelijk, 1901 

Op 7 februari 1901 vindt de volgende Koninklijke gebeurtenis plaats: het huwelijk van de koningin 

met hertog Heinrich van Mecklenburg-Schwerin, burgerlijk gesloten op paleis Noordeinde en 

kerkelijk ingezegend in de Grote Kerk van Den Haag, wordt als een privéaangelegenheid beschouwd. 

Toch spelen de volksliederen wel een rol in de feestelijkheden er omheen. Bij het defilé voor het 

paleis Noordeinde op 6 september speelt een militair muziekkorps eerst het Wilhelmus, de 

presentatie wordt besloten met het Volkslied. In de kerkdienst klinkt alleen gewijde muziek, maar 

tijdens de terugrit naar het paleis ‘klonk overal het Wilhelmus der muziekcorpsen.’ Het publiek van 

de cinematografie-voorstelling op de Herengracht zingt het lied ‘en andere nationale liederen’ bij het 

zien van de opnamen van koningin en prins. Over de algemene Haagse feestvreugde schrijft een 

Friese krant: 

De koffiehuizen waren vol tot in den gangen, en zoodra maar één het Wilhelmus aanhief, of 

riep: ‘Leve de Koningin!’, stond in eens alles met stoelengerommel op, de hoeden gingen af en 

alles zong en juichte mee. 

Als het bruidspaar naar Het Loo vertrekt, klinkt opnieuw het Wilhelmus.78 In alle gevallen is er een 

directe afstand tussen spelers en zangers tot de koningin. De Tilburgse kranten schrijven echter over 

lokale feestelijkheden waar vooral Wien Neerlands Bloed wordt gespeeld.79 In het algemeen echter 

lijkt bij het huwelijk van Wilhelmina en Hendrik het Wilhelmus vaker dan Tollens’ lied (of de 

bewerking ervan) ten gehore gebracht te zijn. 

Dat behoeft ons niet te verbazen. In de loop der decennia heeft het Wilhelmus, op welke zangwijze 

dan ook, aan bekendheid gewonnen ten koste van Wien Neerlands Bloed. De onverschilligheid voor 

het koningshuis ten tijde van Willem III heeft plaatsgemaakt voor een nieuw Oranjegevoel: eerst een 

kind-koninginnetje dat weloverwogen aan het land wordt voorgesteld, dan een inhuldiging en 

vervolgens een bruiloft, begeleid door een koningslied dat de stamvader van het vorstenhuis eert en 

bezingt. Dat er een serieus voorstel is gedaan Tollens’ tekst drastisch te veranderen, geeft aan dat er 
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aan de houdbaarheidsdatum ervan is getwijfeld en nieuwe discussies leiden niet tot een duidelijke 

keuze. In 1911 wendt het ‘Comité tot Eenheid in den Volkszang’ zich tot Wilhelmina met het verzoek 

een beslissing te nemen welke tekstversie in een uit te geven bundel zou moeten worden 

opgenomen. Het Comité krijgt als antwoord 

dat Hare Majesteit van meening is, dat wijzigingen in een volkslied geen aanbeveling verdienen 

(…). Hare Majesteit zou daarom liever zien dat de tekst van het Nederlandsche Volkslied van 

Tollens ongewijzigd bleef.80 

En dus kwam Tollens’ tekst in de bundel, en niet die Van Dalfsen. 

Jaren van verwarring 

Vanaf 1891 zijn er dus twee teksten van Wien Neerlands Bloed – en nog een variant waarin de prins-

gemaal is opgenomen. Bovendien zijn er twee volksliederen en van het Wilhelmus bestaan 

verschillende varianten in de melodie: de Prinsenmars (ook wel ‘Wilhelmuslied’), de ‘nieuwe’ versie 

van 1568 en de ‘oude’ uit Valerius’ Gedenck-Clanck (1626), die in 1871 door A.D. Loman weer onder 

de aandacht was gebracht. Ook hier mag Wilhelmina een keuze maken: zij krijgt in 1909 op een 

tuinfeest de varianten voorgespeeld en geeft in de voorkeur aan de ‘oude’ zangwijs, waarover de 

Duitse keizer Wilhelm II zich al positief had uitgelaten en die gespeeld werd bij de inauguratie in de 

Nieuwe Kerk.81 Daarmee is de keuze tussen beide volksliederen nog niet opgelost. 

In februari 1922 publiceert H.H. Knippenberg in Het Tijdschrift voor Taal en Letteren een artikel, 

waarin hij scherp stelling neemt tegen het lied van Tollens, ’een merkwaardige antiquiteit’ dat hij 

door Van Dalfsen wel verbeterd vindt.82 In 1936 publiceert hij het als een afzonderlijke uitgave. Van 

Tollens moet hij niets hebben: 

Het poezel liberalisme van Tollens, zijn philanthropische zin, zijn gemoedelijke rijmtrant, zijn 

dwepen met geuzenhelden, de sentimenteel-romantische toon, dien hij weet aan te slaan, zijn 

lofzingen ter eere van de ideaalstaat van Vader Willem, zijn liergetokkel over huiselijke 

aangelegenheden, dat alles moet men samenzetten om zijn populariteit te verklaren.83 

Hij is het met Busken Huet eens, dat het Volkslied alle nationaal karakter mist. De taal is ‘zielloze 

rhetoriek’ en past daardoor niet meer bij ‘onze sterk gevorderde kultuur en verfijnden litteraire 

smaak’. Ofte wel: de tijd heeft Tollens ingehaald. Knippenberg wil een ‘kloek lied’, dat sterker is dan 

de ‘langademige rijmen, overgenomen uit een tijd van vage rationalistische christelijkheid, toen Jan 

Salie zich verkneukelde in zijn slemp.’84 Als zijn artikel in 1936 als boekje verschijnt, is Wien Neerlands 

Bloed al geen volkslied meer. Of Knippenberg het Wilhelmus wel kloek genoeg acht, vermeldt hij niet. 

Hij heeft zijn stuk voor het boekje nog uitgebreid, het had dus wel gekund. 

Allengs zijn volksliederen ook uitgegroeid tot symbolen die niets met koningshuis of militaire zaken 

van doen hebben, maar de gehele natie vertegenwoordigen. Zo is bij de moderne Olympische Spelen 

het gebruik dat bij de opening het volkslied van het organiserende land wordt gespeeld. In 1928 is 

Amsterdam en dus Nederland aan de beurt. Een krantenbericht laat ons weten dat Wien Neêrlands 
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Bloed dan niet als volkslied klinkt: nadat prins Hendrik (die de Spelen zal openen namens koningin 

Wilhelmina, die boos heeft afgezegd omdat met haar niet over de datum is overlegd) in de 

koninklijke loge is gearriveerd, zingt een koor van 1200 man het Wilhelmus, ’dat staande, onder de 

grootste stilte, werd aangehoord’. Er wordt nog meer muziek ten gehore gebracht, maar niet het lied 

van Tollens.85 

Dat de ministerraad in 1932 de knoop doorhakt en het Wilhelmus tot enig volkslied kiest, berust niet 

op taalkundige of musicologische overwegingen, maar vooral door de verwarring die heerst wanneer 

nu welk lied gespeeld dient te worden. De journalist H.R. van het Algemeen Handelsblad is 

verontwaardigd als een bezoekend Hongaars koor en orkest in 1928 als eerste programmaonderdeel 

het Wien Neerlands Bloed inzet: 

Doch wien heeft hen wijsgemaakt, dat het Wien Neerlands Bloed h e t Nederlandsche volkslied 

is? Het klinkt bovendien eenigszins komisch, wanneer de uitspraak (…) niet van hunne – laten 

wij hoffelijker zijn dan Tollens – accentie vrij is.86 [orig. spatiëring] 

Zijn retorische vraag is actueel. Ooit, in 1815, is het Volkslied na een prijsvraag uitgekozen en – 

samen met een ander lied – als zodanig gepresenteerd. Wettelijk vastgelegd is het niet. In het laatste 

kwart van de negentiende eeuw heeft het in het Wilhelmus een tegenstrever gekregen, maar meer 

dan de koninklijke richtlijnen voor het gebruik uit 1855 en de bevestiging hiervan in 1898, is er niet. 

Het volk lijkt te kiezen voor het Wilhelmus. In de Christelijke Encyclopaedie schrijft J. Itjeshorst in 

1929: 

In dat opzicht is b.v. het ‘Wien Neerlandsch Bloed’ een jammerlijke mislukking: volksliederen 

laten zich niet vervaardigen op bestelling. Ze zijn geschreven als uiting van wat er leefde in den 

dichter, maar het volk heeft er zijn eigen leven, zijn begeerten en zijn leed in weergevonden en 

heeft het zich toegeëigend.87 

Ook de socialistische voorman Henri Polak geeft in 1933 desgevraagd de voorkeur aan het 

Wilhelmus, dat hij mede waardeert vanuit zijn geschiedenis. 

Een officieel volkslied hebben wij in ons land niet. Vroeger deed het Wien Neerland’s Bloed 

gewoonlijk als zoodanig dienst, dus sinds geruimen tijd hoort men het zeer zelden: het 

Wilhelmus heeft het verdrongen. De rijmelarij van Tollens en de nare deun die Wilms er op 

heeft gecomponeerd staan mijlen ver beneden [het Wilhelmus]. (…) bovendien is het 

Wilhelmus het lied van de revolutie van het einde der 16e eeuw, terwijl het Wien Neerland’s 

Bloed een ding zonder historie is.88 

De ambtelijke discussie 

Vanaf 1909 is er overheidscorrespondentie over de toepassing van de volksliederen bekend.89 Op 25 

juni van dat jaar stuurt de Minister van Marine de partituren van ‘het Nederlandsche Volkslied’ en 

van het Wilhelmus van Nassouwe, ‘dat door de muziek gespeeld wordt bij aan boord komst, van 
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boord gaan of passeeren van Hare Majesteit de Koningin of eenig Lid van het Koninklijk Huis’. 

Minister W. Cool wil zich eerst ervan vergewissen dat er bij rooms-katholieken geen sprake van enige 

gevoeligheden jegens het Wilhelmus (meer) is.90 Op 1 augustus 1910 volgt de bepaling dat het lied in 

de ‘oude toonzetting’ gespeeld moet worden. 

D. baron Van Asbeck, zaakgelastigde in Parijs, signaleert de verwarring in de brief van 26 september 

1910 aan de Minister van Buitenlandse Zaken, R. de Marees van Swinderen. 

Bij monde van de Nederlandsche Hoofd-officieren, die jaarlyks door Harer Majesteits 

Regeering aangewezen tot bywoning der groote Fransche manoeuvres, is my herhaaldelyk ter 

oore gekomen, dat by plechtige gelegenheden, waarby de volksliederen der verschillende 

aanwezige vreemde officieren worden opgevoerd, steeds ter eere van den Nederlandschen 

officier het volkslied ‘Wien Neerlandsch Bloed’ op de meest cacophonische wyze wordt ten 

beste gegeven.  

Van Asbeck vraagt of voortaan het ‘oude Wilhelmuslied’ gespeeld kan worden ‘opdat dit treffende 

lied op behoorlyke wyze ten gehoore worde gebracht als het Nederlandsche volkslied. Van 

Swinderen tekent echter in de marge aan: ‘Neen, want het Wien Neerlandsch Bloed is ook volkslied.’ 

Op 25 oktober schrijft Cool, de minister van Oorlog, aan Van Swinderen een reactie: 

Alleen is bij mij de vraag gerezen, welk lied nu eigenlijk is te beschouwen als het 

Nederlandsche volkslied. Naar mijne mening is dat het Wien Neerlandsch Bloed, al is dit lied in 

den laatsten tijd geleidelijk verdrongen door het Wilhelmus van Nassouwen, hetwelk m.i. meer 

te beschouwen is als een koningshymne, een lied dat in de eerste plaats gespeeld wordt ter 

eere van de Koningin en de Leden van het Koninklijk Huis. 

Voor officieren acht hij het Wien Neerlands Bloed correcter en zulks wordt Parijs meegedeeld. 

Cools opvolger Hendrik Colijn zet de discussie voort in zijn brief van 11 maart 1912 aan Van 

Swinderen nadat prins Hendrik heeft opgemerkt dat in het buitenland óf Wien Neerlands Bloed, óf 

‘het nieuwe Wilhelmus’ wordt gespeeld. Colijn wil het ‘Wilhelmus-Oud’ ‘en mitsdien te beschouwen 

als het officiële volkslied.’ Van Swinderen plaatst een vraagteken in de marge en zegt dat dit 

volkomen in strijd is met de richtlijnen van Cool. Ook tussen de ministers groeien blijkbaar 

misverstanden: 

Als men nu weer tegenovergestelde instructies gaat geven aan Parijs, dan slaan we zeker een 

dwaas figuur. We hebben dan in 2 jaar tijds driemaal van ‘volkslied’ gewisseld. 

Kortom: Wien Neerlands Bloed is het officiële volkslied en het Wilhelmus wordt als koningslied 

gezien. Maar als de gezant in Zweden in 1917 om partituren vraagt voor militaire concerten in 

Stockholm en Kristiana (Oslo), vraagt hij wel het Wilhelmus en niet het Volkslied.  

We mogen aannemen, dat de bovenstaande discussie in de praktijk de gespeelde volksliederen 

betreffen, de teksten zijn in dezen verder geen onderwerpen van een eventueel meningsverschil. 

Anderhalf decennium later herhaalt de geschiedenis zich doordat er eigenlijk geen besluit is 

genomen. Duijzer bespreekt deze ontwikkelingen aan de hand van geciteerde stukken.91 Op 1 

                                                           
90

 Brief aan de tijdelijke voorzitter van de ministerraad; met de gevoeligheid doelt Cool op de negentiende-
eeuwse visie van de roomsen op het ‘protestantse’ lied, dat ook nog eens in 1853 als partijlied tegen de 
katholieken werd gezongen. 
91

 Duijzer (1995), 96-105 



Literaire herinneringsdragers 
2.5 Het ‘Volkslied’ van Tollens 

 

212 
 

augustus 1931 constateert de gezant in Kopenhagen, W.L.F.C. Ridder van Rappard, dat bij 

plechtigheden aan boord Wien Neerlands Bloed wordt gespeeld. Hij vraagt de minister van 

Buitenlandse Zaken, jhr. F. Beelaerts van Blokland, om instructies, mede omdat hij vaak het 

Wilhelmus heeft gehoord buiten aanwezigheid van koningin of haar familie. Jhr. J.C.E.C. Rendorp, 

hoofd protocol bij het ministerie, ziet het Wilhelmus strikt als koningslied en verbaast zich over het 

verkeerde gebruik: 

En dat is dan ook eigenlijk (…) gevolg van een soort reclame die in de laatste 25 jaar voor het 

Wilhelmus is gemaakt. Ikzelf ben de laatste om het burgerlijke en wansmakelijke lied van 

Tollens (…) mooi te vinden, maar het is er nu eenmaal en heeft recht van bestaan.92 

Beelaerts legt het vraagstuk op 19 december 1931 voor aan de Voorzitter van de Ministerraad, jhr. 

C.J.M. Ruijs de Beerenbrouck. Deze neigt op historische gronden naar het Wilhelmus: ‘Woorden en 

toonzetting zijn veel indrukwekkender en statiger dan het eenigszins slappe Wien Nederlandsch [sic] 

Bloed’, maar vraagt advies aan de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Er zit geen 

schot in de zaak. Op 14 april 1932 schrijft kapitein C.L. Walther Boer, directeur van de Koninklijke 

Grenadierskapel aan Beelaerts een voorstel, ‘daartoe van Hogerhand uitgenodigd’. In de marge staat 

geschreven: ‘Z.K.H. den Prins der Nederlanden’. Het behelst het drukken van duizend kaarten met 

(waarschijnlijk alleen de melodie) van het Wilhelmus, toe te zenden aan alle Nederlandse 

vertegenwoordigers in het buitenland, met het doel dat de Valeriusmelodie als enige gespeeld zal 

worden. Rendorp vindt het een ‘vrij futiele zaak’ om daar de ministerraad mee lastig te vallen, maar 

uiteindelijk wordt op 10 mei geagendeerd ‘het spelen van het Nederlandsche Volkslied in het 

buitenland’. De Raad neemt inderdaad een besluit, maar acht het niet de moeite dit in de notulen op 

te nemen: een handgeschreven briefje van Beelaerts aan Rendorp blijkt voldoende. Deze trekt de 

conclusie 

dat het Wilhelmus voortaan uitsluitend als het officiële Nederlandsche volkslied zal zijn te 

beschouwen. (…) Is mijne opvatting juist? 

Beelaerts reageert met ‘ja’. Rendorp bevestigt het standpunt nog eens als reactie op een ambtelijke 

vraag of Wien Neerlands Bloed als volkslied heeft afgedaan. Het besluit wordt vervolgens aan de 

diplomatieke vertegenwoordigers in het buitenland en aan de bevelhebbers van land- en zeemacht 

meegedeeld. 

De rol van koningin Wilhelmina 

Op 10 mei 1932 is Tollens’ lied dus van de troon gestoten die deze de helft van zijn bestaan moest 

delen met het Wilhelmus. In niet-officiële bronnen is de sturende rol van koningin Wilhelmina 

genoemd. Zij zou, uit bewondering voor Willem van Oranje en in de aanloop naar diens 400e 

geboortejaar 1933 en haar eigen 35-jarig jubileum op een beslissing ten gunste van het Wilhelmus 

hebben aangedrongen. Hiervan heb ik geen bewijs gevonden. In 1898 laat zij zich niet negatief over 

Wien Neerlands Bloed uit en in 1911 kiest zij voor de oude tekst van Tollens, met een ‘vorst’ en niet 

met een ‘koningin’. In haar autobiografie schrijft zij er verder niets over en de biografieën door 
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Henriëtte de Beaufort en Cees Fasseur geven ook geen indicatie.93 Dat zij achting heeft voor Wien 

Neerlands Bloed bewijst haar reactie, verwoord door de Directeur van haar Kabinet op 26 juni 1934: 

dat Hare Majesteit gaarne zou zien, dat het ‘Wien Neerlandsch Bloed’ de bijzondere plaats zal 

blijven behouden, welke het onder de nationale liederen, ook nà het besluit van den Raad van 

Ministers van 10 mei 1932, tot dusverre heeft gehad.94 

Dit ligt in de lijn van haar keuze voor de oorspronkelijke tekst van Tollens: deze heeft, hoe dan ook, 

de waarde in de geschiedenis bewezen en dat honoreert zij. Haar invloed achter de schermen is het 

geheim van het Noordeinde. Uiteraard heeft zij overleg gevoerd met de acterende ministers Ruijs en 

Beelaerts, maar de aanleiding tot het ministeriële besluit blijkt toch vooral de verwarring bij de 

uitvoering van ‘een’ volkslied bij diplomatieke en militaire gebeurtenissen te zijn. Opvallend is wel de 

aanjagende rol die prins Hendrik zich via Walther Boer heeft aangemeten. En ook de persoonlijke 

gesprekken tussen de koningin en haar echtgenoot zijn niet opgetekend. Voor alsnog is er geen 

bewijs voor de beslissende rol van de koningin. 

2.5.6 Het voormalige volkslied, 1932-1980 

Maar het oude volkslied raakt niet vergeten. Een van de herinneringsdragers is de bekende 

zangbundel Kun je nog zingen, zing dan mee, die in 1906 voor het eerst verschijnt en in 1981 zijn 41e 

en laatste druk beleeft. De bundel is bestemd voor het onderwijs en belandt ook op menige piano in 

de huiskamer.95 Er verschijnen bijzondere uitgaven voor kinderen, tekstboekjes en uitgaven met 

verschillende zangstemmen. In alle 41 drukken van de bundel voor volwassenen is Wien 

Neêrlands(ch) Bloed opgenomen.96 De druk van het tekstboekje uit 1933 levert het 390e- 415e 

duizendtal en daarna verschijnen nog tien drukken van de muziekuitgave: daarmee is Kun je nog 

zingen… onmiskenbaar de grootste verspreider van de tekst van Tollens’ volkslied. Maar de weergave 

ervan verschilt. Aanvankelijk kiezen de samenstellers voor de coupletten 1, 5 en 8 van Tollens en 

staat het lied, officieel nationaal volkslied immers, als eerste afgedrukt, gevolgd door het Wilhelmus. 

In 1923 verschijnt de 21e druk (binnen 17 jaar!), maar dan is de volgorde gewijzigd: het Wilhelmus 

staat als 1, gevolgd door het Wilhelmuslied op de melodie van de oude Prinsenmars en dan pas het 

Volkslied. Dit blijft een aantal drukken zo, maar in 1927, in de 26e editie, staat niet meer de tekst van 

Tollens, maar de bewerking door Van Dalfsen. In de 31e druk uit 1938 is de oorspronkelijke tekst 

teruggekeerd, met de toevoeging ‘Marschlied tijdens de Tiendaagsche Veldtocht’. Bij de volgende 

druk is het Wilhelmuslied verdwenen en ook in latere drukken staat de oorspronkelijke versie, dus 

met de vreemde smetten, als tweede lied in de bundel, tot en met de laatste uitgave in 1981.  

Waterloodag 

De nationale feestdag tussen 1817 en 1940 was de Waterloodag, 18 juni. Deze dag werd 

voornamelijk lokaal gevierd en vooral in herinneringsjaren, zoals 1865 en 1915. Er zijn soms 

concerten en optochten, maar uit krantenverslagen blijkt niet dat het Volkslied en/of het Wilhelmus 

gespeeld of gezongen werden. In Leeuwarden (eerder afgewisseld met Groningen) waren rond die 
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dag harddraverijen waarvoor de koning een Gouden Zweep beschikbaar had gesteld. In 1892 worden 

beide volksliederen gespeeld en gezongen, maar dat heeft wellicht te maken met de aanwezigheid 

van de koninginnen Emma en Wilhelmina. 

Dat verandert enigszins in 1913. De ‘Nationale Vereeniging voor den Volkszang nodigt beiaardiers in 

het hele land uit tijdens Waterloodag op hetzelfde tijdstip, van 9 tot 10 uur ’s avonds, een 

carillonconcert met Nederlandse liederen te geven. Dat is het begin van een lange reeks jaarlijkse 

bespelingen door beiaardier Jacob Vincent (1868-1953) op het carillon van het Koninklijk Paleis op de 

Dam. Later worden ze via de radio uitgezonden, vanaf 1927 ook naar Oost- en West-Indië.97 Hoewel 

het hier in eerste instantie om instrumentale versies gaat, zullen de toehoorders de bekende liederen 

ook hebben meegezongen. In 1913, 1915, 1919, 1924, 1925, 1929, 1931 en 1933 speelt Vincent 

zowel het Volkslied als het Wilhelmus.98 In 1914 worden ‘nationale liederen’ gespeeld.99 In 1916, 

1917, 1921, 1927, 1932 en 1934 werd van beide alleen het Wilhelmus gespeeld, in 1918, 1919 en 

1930 alleen het Volkslied.100 In 1931 staat geen van beide op het programma.101 In 1935 is sprake van 

massazang aan het eind van het concert: blijkbaar het laatste couplet van het Wien Neêrlandsch 

Bloed en het Wilhelmus. Vincent schrijft er zelf over in het Algemeen Handelsblad.102 Met de 

bezetting vervalt deze traditie.  

In 1914 meldt De Tijd dat de trams zich inhielden, de heren chauffeurs zich niets van de muziek 

aantrokken en ‘door elkaar scharrelende jongens en meiden (…) het genot van velen vergallen.’103 De 

klacht van de journalist leidt kennelijk niet tot een blijvende oplossing, want in 1928 klaagde de 

journalist van het Algemeen Handelsblad over de geringe aandacht voor Vincents concert: 

‘Slechts weinig luisteraars waren er. Sommigen keken even naar boven, liepen toen door, niet 

beseffende de betekenis van de klanken. De trams belden niet, opdat van de muziek niets verloren 

zou gaan, maar de autobestuurders lieten de horen loeien. En de kinderen drongen zich samen om 

de poppenkast en vermaakten zich met de grollen van Jan Klaassen. Wat weten zij af van 

Waterloodag?’104 

De degradatie van Wien Neerlands Bloed is voor ‘het volk’ niet onmiddellijk zichtbaar. Er is geen 

Koninklijk Besluit, de lees- en zangbundels worden niet meteen veranderd en in militaire kringen 

heeft het lied dankzij de aanwijzing van de koningin nog steeds een beschermde status. De 

verwarring houdt nog even aan. Zo schijnt bij een wedstrijd van het nationale voetbalelftal tegen 
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België in mei 1933 nog het oude lied te zijn gespeeld en columnist A.L.B. van de Leeuwarder Courant 

spreekt in 1935 nog steeds van het Wilhelmus dat het Wien Neerlandsch Bloed verdringt. De regels 

Bescherm o God! Bewaak den grond… zijn overigens de aanleiding tot zijn stukje over 

natuurbescherming.105 

In het Handboek Soldaat van 1938 staan beide teksten (Wilhelmus coupletten 1, 6 en 14, Wien 

Neerlandsch Bloed, oorspronkelijke tekst coupletten 1, 6 en 8). Voor beide liederen gelden dezelfde 

eerbewijzen: houding aannemen, binnenshuis hoofd ontbloten, militaire groet.106 In 1952 schrijft H. 

Petillon in de krant dat ‘het lied van Tollens’ nog opduikt bij sportevenementen en militaire 

begrafenissen en in 1956 klinkt het nog bij de voetbalwedstrijd Zwitserland-Nederland (‘Dichtwerk 

van Tollens inspireert onze jongens.’ Nederland wint met 3-2).107 

Over de rol van koningin Wilhelmina is veel gespeculeerd: een onbewezen verklaring voor haar keuze 

tegen het Wien Neerlands Bloed in 1932 zou haar vrees zijn dat de nationaalsocialisten zich van het 

lied meester zouden maken. Dit lijkt onwaarschijnlijk: de discussie in de ministerraad speelt van 

augustus 1931 tot mei 1932. Pas in 1933 maakt de NSB haar eerste grote groei door. Bovendien komt 

wel het Wilhelmus, maar niet Wien Neerlands Bloed in de liedboeken van de partij voor, bijvoorbeeld 

in de bekende Zangbundel van den Nederlandschen Arbeidsdienst uit 1942.108 In Zingend door de 

Dietsche gouwen staan wel liederen uit Valerius en negentiende-eeuws vaderlands werk; Zoo zingt 

de N.S.B. telt voornamelijk nieuwe mars- en strijdliederen. Voor de zangfeesten in 1942 schrijft El 

Breman op muziek van Henk Badings een Nederlandsch Volkslied, maar diens gewenste status als 

nationaal lied is onduidelijk, in elk geval niet geëffectueerd.109 Er is geen duidelijke verklaring voor 

het negeren van Wien Neerlands Bloed; het zou kunnen zijn dat de tekst in nazi-oren te weinig 

appelleert aan de Groot-Germaanse Gedachte, te weinig strijdbaar is, teveel verwijst naar de 

vorst(in), die het land immers heeft verlaten. 

Na de Tweede Wereldoorlog 

Lange tijd verschijnt er niets substantieels over het oude volkslied. Nico Scheepmaker schrijft in 1985 

een ‘Trijfel’ over de beide versies van Wien Neerlands Bloed.110 Aanleiding is de fanfare die het lied 

op Koninginnedag speelt. Blijkbaar is hij niet op de hoogte van de hertaling uit 1891, want hij 

verbaast zich erover, dat er twee lezingen bestaan van het eerste en laatste couplet.  

Is ‘van vreemde smetten vrij’ eruit gekieperd om onze joodse en indische landgenoten niet 

voor het hoofd te stoten? Werd ‘Vaderland en Vorst’ gemoderniseerd tot ‘Vorstin en 

Vaderland zodra Wilhelmina haar entree maakte? Werd ‘godgevallig feestlied’ geschrapt om 

de heidense socialisten niet op de kast te jagen? En wanneer vonden al deze veranderingen 

plaats? 

Scheepmaker weet dat Kun je nog zingen… beide teksten biedt, maar in het zijn exemplaar, de 40e 

druk, leest hij de oude tekst en niet het ‘kreupele rijm’ van Van Dalfsen, wiens naam hij dus niet blijkt 

te kennen. 
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Heeft Tollens, die in 1856 overleed, zijn toestemming wel gegeven voor al die veranderingen, 

of heeft hij in 1815 met vooruitziende blik meteen een multiple choice-gedicht gemaakt waar 

iedereen iets van zijn gading in kon vinden? 

Het bestaan van twee volksliederen naast elkaar is in 1987 nog aanleiding tot twee artikelen. Sjoerd 

de Haan, volgens de ondertekening ‘medewerker Rijksarchief Leeuwarden’ vergelijkt beide teksten 

en kwalificeert ze respectievelijk als ‘poëzie en rijmelarij’. Hij verwijst naar het standpunt van Busken 

Huet, dat Wien Neerlands Bloed zijn kracht zou behouden zolang in Nederland de monarchie blijft 

bestaan en dat het Wilhelmus gedateerd en betekenisloos is. De Haan ziet twee fundamentele 

verschillen die Huet niet noemt: het Wilhelmus is bezield, waar bij Tollens de geloofsovertuiging 

ontbreekt, en de schrijver van het eerste lied verbeeldt de vorst als bevrijder en redder, waar Tollens 

niet verder komt dan gemeenplaatsen. Ten slotte kiest het Wilhelmus de vrijheid als thema en 

Tollens de ‘uitverkoren Nederlanders en hun bloed.’ Juist vanwege die vrijheid prefereert De Haan 

het Wilhelmus.111 

In hetzelfde jaar verschijnt van L.M.P. Scholten een boek over het Wilhelmus met een nieuwe theorie 

over de beweegreden van Tollens: 

Hoe mijlenver verschilt de gezwollen roemtaal van het Wien Neerlands Bloed van de ootmoed 

van het Wilhelmus! Wij hebben zelfs de stellige indruk dat het Wien Neerlands Bloed, ook al 

was het uitgekozen om de eendracht van het nieuwe koninkrijk te symboliseren, juist tegen 

het Wilhelmus gericht is geweest. Hendrik Tollens was in zijn jongelingsjaren een overtuigd 

patriot en zal daarom wellicht het Wilhelmus niet een goed hart hebben toegedragen.112 

Voor deze vooronderstelling geeft Scholten geen onderbouwing. Blijkbaar is hij er niet van op de 

hoogte dat Tollens’ politieke loopbaan maar kort heeft geduurd en dat Tollens zich in de jaren vóór 

het Volkslied al een volgeling van het koningshuis had getoond. Maar ook in de inhoud ziet Scholten 

een bewijs: Willem de Zwijger was een Duitser en ‘dus’ was het ‘van vreemde smetten vrij’ ook tegen 

hem gericht. Dat het Wilhelmus uiteindelijk het officiële volkslied wordt, stemt Scholten tevreden, 

maar hij laat dat feit al in 1898 gebeuren en verwart daarmee de koninklijke aanwijzing betreffende 

militaire inspecties met het ministeriële besluit van 1932.113 Terecht signaleert hij wel, dat het 

afgeschafte volkslied nadien nog klonk bij militaire aangelegenheden en plechtigheden in het 

buitenland. Kennelijk ziet hij ook hier een hetze tegen het Wilhelmus: deze ongerechtigheid vloeit 

vooruit uit ‘conservatisme’. Ook hier geeft hij geen uitleg. 

Ad den Besten promoveert in 1995 op het Wilhelmus waarin hij zich met name bezighoudt met het 

raadsel wie de auteur ervan was. Eerder heeft Den Besten al aangegeven dat hij weinig van de 

voorganger moet hebben: 

maar het had niet veel gescheeld of ook wij zouden op nationale hoogtijdagen moeten 

uitbreken in chauvinistische zelfverheffing. En dat hebben de Nederlanders dan ook bijna een 

eeuw lang gedaan, zoals sommigen zich nog zullen herinneren. Het heeft immers tot 1932 

geduurd alvorens het Wilhelmus tot het officiële Nederlandse volkslied werd verheven, ter 

vervanging van Hendrik Tollens’ ronkende bardenzang Wien Neerlands Bloed (…). Met stelle 
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zich dit voor, gezongen op de avond van de vierde mei ter herdenking van de slachtoffers van 

de Tweede WO, de slachtoffers van Adolf Hitler… 114 

2.5.7 De vreemde smetten in de multiculturele samenleving, ±1980-heden 

De tekst van Tollens wordt in de laatste decennia van de twintigste eeuw opnieuw actueel, maar nu 

vanwege de ‘vreemde smetten’, die in strijd zouden zijn met de beginselen van gelijkheid in een 

multiculturele samenleving. 

Heer Bommel tegen de ‘vreemde smetten’, 1979 

Marten Toonder tekent in 1979 de Bommelstrip De andere wereld, die in 1982 enigszins gewijzigd 

het Boekenweekgeschenk wordt. Centraal staat hier het vluchtelingenprobleem en de immigratie 

van vreemdelingen: het land Apoka (toespeling op ‘apocalyps’) vergaat, de bevolking wordt bedreigd 

door dodelijke ‘wringerds’ en trekt massaal over de grensrivier het land van Olivier B. Bommel 

binnen, die zelf door een misverstand de suggestie heeft gewekt dat daar ‘de dubloenen op de weg 

liggen’. Opgelucht zien ze dat daar geen wringerds groeien. In Bommel, een bruine beer, zien ze een 

profetische neef: de immigranten zijn afgebeeld als grote pandaberen en ze dragen exotische 

kleding. Bommels bediende Joost plaatst de invasie in een politiek kader: ‘Er zijn teveel lieden, dat is 

de moeilijkheid. Als mijn partij het voor het zeggen had zou de overheid krachtig ingrijpen, zéér 

krachtig, als ik mij verstouten mag.’115 In het verhaal wil krantenbaas O. Fanth Mzn. een artikel over 

de nieuwkomers: 

‘De grond van onze vad’ren, Verhit het bloed in onze ad’ren’, zoals de grote dichter zong. Heb 

je dat, Argus? Zoek even op hoe dat vers verder gaat. Iets van Vreemde smetten. Grote nood. 

Beletten. Laatste ademstoot. Zoiets jongen, maak er iets pakkends van. Wat hier gebeurt is 

een schande.116 

Fanths verontwaardiging wordt overigens vooral gevoed door het feit dat enkele Apoka’s op zijn pas 

ingezaaide privégolfveld kamperen. Het citaat verwijst naar Tollens: Fanths liefde voor het vaderland 

is immers verbonden met ‘bloed in de aders’ en ‘vreemde smetten’, de schrijver ervan is een ‘grote 

dichter’. Bommel neemt deze woorden over als hij de toestand aan Tom Poes uitlegt: 

Ken je dat prachtige vers niet over het bloed van onze aderen, dat besmet wordt? Verhit 

bedoel ik. Door de adem van onze goede vader, of zoiets. Hier moet gestreden worden, jonge 

vriend.117 

De associatie met Tollens’ versregels ‘Wien Neêrlands bloed in d’aders vloeit/van vreemde smetten 

vrij’ is in Bommels weergave nog explicieter, maar een bekend verschijnsel in zijn taal is de 

verhaspeling van boodschappen. Elders zegt hij: ‘Eenvoudige lieden voor de TV wakker schudden 

voordat het vreemde bloed het gemoed van hun vaderen binnensluipt, (…)’ en zijn tv-toespraak als 

voorzitter van het Comité van Eigenaren van Onroerend Goed vervalt in wartaal: ‘(…) als voorzitter 
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van het comité wil ik het hebben over het platlopen van vreemdelingen, zodat de vreemde smetten 

en blauwe enveloppen de spuigaten uitlopen door het ingrijpen van de overheid. Ik eh…’.118  

De vreemde smetten keren niet meer terug en aan het eind van het verhaal en na veel 

verwikkelingen is Bommel opnieuw voorzitter, maar nu van de ‘Gemeente-Commissie tot hulp aan 

de Andere Wereld’ en de enige Apoka die aan de traditionele slotmaaltijd aanziet, Klaasje Dorado, 

verwoordt de moraal van het verhaal: ‘Elleloejah, Boemel heeft ons de weg gewezen naar deze 

wereld waar alles beter is.’119 

Het is bekend dat Toonder in zijn Bommel-tekststrips maatschappelijke problemen aan de orde stelt 

en deze kritisch tegemoet treedt. In dit verhaal worden de eerste regels van Tollens´ Volkslied 

gebruikt om aan geven dat vreemdelingen die in hun nieuwe land gouden bergen denken te vinden, 

niet welkom zijn, zolang men zich niet afvraagt wat de werkelijke drijfveer van hun vlucht of komst is. 

In 1982 zet de Centrumpartij, die dat jaar met één zetel in de Tweede Kamer zou komen, de ‘massa-

immigratie’ hoog op de politieke agenda. Toonder geeft Tollens´ woorden anno 1979-1982 een 

actuele politieke lading, die door de dichter als zodanig in 1815 uiteraard niet bedoeld is, maar in de 

multiculturele samenleving van de late twintigste en vroege eenentwintigste eeuw krachtige 

impulsen blijft uitzenden.120 En: die (nog) bekend worden geacht! 

De ‘vreemde smetten’ in de eenentwintigste eeuw 

Terug naar de grondtekst van Tollens. Als hij in 1815 ‘vreemde vonden’ had laten staan, was de regel 

er niet duidelijker, maar wel minder controversieel op geworden: mensen van Nederlandsen bloede, 

vrij van vreemde (ongepaste, onnatuurlijke) ideeën wekt minder protest op dan de fysieke suggestie 

van besmet, onzuiver bloed. Hierboven is al gewezen op de bezwaren die de zin opriep bij Belgen en 

Afrikaanders. Het lied is echter ook volkslied in de overzeese gebieden, waar het bloed van de 

overgrote meerderheid al lang en in hoge mate vermengd is met invloed van exotische herkomst. 

Maar ook binnen Nederland wonen in 1815 al immigranten en hun nazaten: gevluchte joden, 

hugenoten uit Frankrijk, hannekemaaiers uit Duitsland. Tollens zelf was van Zuid-Nederlandse 

afkomst en Johann Wilms kwam uit Duitsland. Het is dan ook de vraag of Tollens bij de sanctionering 

van de zin – waarvan we immers niet precies weten of de aanzet hiertoe uit de koker van dichter zelf, 

of uit de kring rond Van Kinsbergen is gekomen – aan vermenging van volk of ras heeft gedacht. Dat 

hij oorspronkelijk iets immaterieels heeft bedoeld, bewijzen de ‘vonden’ uit zijn inzending. Van 

Dalfsen omzeilt het probleem door de zin geheel te vervangen, maar het is duidelijk dat zijn versie de 

woorden van Tollens nooit heeft verdrongen (het standpunt van de koningin, de weergave in Kun je 

nog zingen, de originele tekst in latere bloemlezingen). 

Aan het eind van de twintigste eeuw verandert de samenleving door de immigratie van 

gastarbeiders, allochtonen, nieuwe Nederlanders, medelanders, ofte wel mensen van wie de wortels 

in elk geval niet in het Nederland van Tollens liggen. J. de Groot formuleert in 1998 het nieuwe 

probleem in zijn boekje over Kun je nog zingen… 
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heden ten dage zou je de creatie van Tollens/Wilms in een land met 9,4 procent allochtonen 

natuurlijk al helemaal niet meer met goed fatsoen als volkslied kunnen gebruiken.121 

Als het ‘Koninklijk Rotte’s Mannenkoor’ in het najaar 2010 tweemaal optreedt bij de Tollens-

herdenking in Rotterdam, waagt het zich niet aan de tekst van Tollens, maar zingt die van Van 

Dalfsen. Deze moet dan uit een oude uitgave zijn gehaald, want recente bloemlezingen vermelden 

alleen de oorspronkelijke tekst, met de ‘smetten’…122. Naar aanleiding van de Tollens-herdenking 

verschijnt een boekje met gedichten van en naar Tollens. Vijf dichters zijn uitgenodigd zich door 

Tollens tot een eigen gedicht te laten inspireren. In het bundeltje Met eigen stem staat de 

oorspronkelijke tekst van het Volkslied, die zowel door Rien Vroegindeweij als door Ramsey Nasr 

werd uitgekozen en hun inspiratie gaf voor elk een eigen gedicht.123 Vroegindeweij schrijft een 

pastiche van vier strofen, waarin ‘het godgevallig feestlied’ vervangen is door ‘het ons bevallig 

vreetlied’ en in de slotregels de zuurkool met warme worst de plaats van de onverbreekbare band 

tussen vorst en vaderland inneemt. In zijn taal en stijl volgt hij eveneens Tollens: 

Wien Neêrlandsch goed in pannen roert/Van vreemde smaken vrij;  
Wiens keel voor God en koning koert/verheff’ den zang als wij; 
 
Bescherm, o God! bewaak vooral/de grond waar ’t koolveld bloeit.  
Verlicht ook Heer donkere stal/Waar ’t vette varken groeit. 

Compleet met –sch, naamvalsvormen en elisies. Zelfs de kneuterigheid van aardappels met jus op 

tafel lijkt een verwijzing naar de gezinspoëzie van Tollens. Zijn Volkslied zal naast het papier hebben 

gelegen waarop Vroegindeweij zijn gedicht schreef.  

De humor van Ramsey Nasr in Mijn nieuwe vaderland is een andere dan die van Vroegindeweij. 

Ramsey Nasr is de Dichter des Vaderlands in de jaren 2009-2013. Ook hij neemt Wien Neerlands 

Bloed als uitgangspunt, maar zijn gedicht is eerder sarcastisch, cynisch te noemen. Ter gelegenheid 

van de installatie van het (eerste) kabinet-Rutte op 14 oktober 2010, dat door de ‘Partij voor de 

Vrijheid’ wordt gedoogd, schrijft hij het gedicht Mijn nieuwe vaderland, dat openlijk verwijst naar 

Wien Neerlands Bloed. Op zijn site zijn beide teksten te laden.124 Het gedicht wordt 28 oktober voor 

het eerst gepubliceerd in de NRC. Dezelfde avond leest hij drie van de zeven coupletten voor in het 

tv-praatprogramma ‘Pauw & Witteman’ en zegt daarbij dat het gedicht op Tollens is geïnspireerd. Op 

13 november leest hij het voor op Het Lezersfeest in de Centrale Bibliotheek van Rotterdam, waar de 

Tollensprijs 2010 aan Paulien Cornelisse wordt overhandigd. In 2011 neemt hij het gedicht op in zijn 

bundel Mijn nieuwe vaderland. Gedichten van crisis en angst. 

Ook Nasr volgt de vorm van Wien Neerlands Bloed. In de inhoud borduurt hij – zelf van allochtone 

afkomst, geboren in Nederland - voort op krachten die Nederland van vreemde smetten vrij willen 

houden.  

Wij smeken om een harde hand/in aangewreven haat 
Behoud voor ’t lieve vaderland/de blanke natiestaat. 

Nergens noemt Nasr namen, maar het nieuwe kabinet van VVD en CDA wordt gedoogd door de Partij 

voor de Vrijheid van Geert Wilders, die daarmee een machtpositie heeft veroverd. 
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Literaire herinneringsdragers 
2.5 Het ‘Volkslied’ van Tollens 

 

220 
 

Ik eer mijn leiders hemelhoog/en ’t hoogst zit een fascist 
die u en mij zolang gedoogt –/zolang als hij beslist. 

Eerder heeft hij het parcours van die leiders ‘vlekkeloos’ genoemd, van smetten vrij dus. De vorst 

komt er niet meer aan te pas, maar de zinsbouw is die van Tollens gebleven: 

Wiens hart voor volk en orde gloeit/verhef uw zang als wij 

en de slotregels van het eerste en laatste couplet geven aan dat niet een vorst, maar een ‘schoft’ de 

leider is: 

Vandaag zet ik mijn feestlied in/voor vaderland en schoft; 

door mee te gaan in deze kol/van schoft en vaderland. 

Evenals Vroegindeweij past Nasr de tegenstelling tussen oude tekst en nieuwe inhoud toe, in Nasr 

gedicht die van actualiteit. Zijn vijfde strofe begint als de vierde van Tollens: 

Tollens       Nasr 

Ons klopt het hart, ons zwelt het bloed,   Hoe klopt ons hart, hoe zwelt ons bloed 
Bij ’t rijzen van dien toon:    bij ’t rijzen van Dees’ toon. 
Geen ander klinkt ons vol gemoed,   Klonk ooit een zuiverder gemoed 
Ons kloppend hart zoo schoon;    een leger hart zo schoon? 

De volgende regels zijn echter geheel verschillend van taal en onderwerp: 

Hier smelt het eerst, het dierst belang   Waar hoorde men die koekoekszang 
Van allen staat en stand    voor volk en vaderland? 
Tot één gevoel in d’ eigen zang, Dat was toen in het landsbelang 
Voor vorst en vaderland.    een heel volk werd verbrand.125 

Nasr derde strofe is in dezelfde verhouding geënt op de vijfde van Tollens: 

Bescherm, o God! bewaak den grond,   Bescherm gij, leiders van mijn land 
Waarop onze adem gaat;    waar vreemde adem gaat 
De plek waar onze wieg op stond,   gij die zo rein zijt, kerngezond 
Waar eens ons graf op staat.    en zuiver op de graat. 
Wij smeken van uw vaderhand,    Wij smeken om een harde hand 
Met diepgeroerde borst,    in aangewreven haat. 
Behoud voor ’t lieve vaderland,    Behoud voor ’t lieve vaderland 
Voor vaderland en vorst.    de blanke natiestaat.126 

In zijn laatste couplet begint Nasr weer met de beginregels van Tollens. Méér dan Vroegindeweij gaat 

Nasr in op de kern van de originele tekst: ook zijn gedicht is een smeekbede om behoud van het 

vaderland, maar dan in de mond gelegd ven hen die ‘van vreemde smetten vrij’ niet als een gegeven 

zien, maar als een wens.  
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 Ook hier verwijst Nasr zonder te noemen: Volk en Vaderland was van 1933-1945 het weekblad van de NSB, 
‘het verbrande volk’ verwijst naar de Holocaust; samen met het al eerder genoemde ‘fascist’ plaatst Nasr 
degenen die Nederland van vreemde smetten vrij willen houden in de cohorten der nazi’s. 
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 Slechts een kleine verandering in de uitspraak levert ‘nazistaat’ op. 
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2.5.8 Conclusie: het Volkslied als herinneringsdrager 
 
Nora neemt een hoofdstuk over de Marseillaise op in zijn Les lieux de mémoire. De schrijver, Michel 

Vovelle, besteedt hier aandacht aan diverse aspecten: de schrijver, de aanleiding tot het schrijven, de 

inhoud, rol tijdens de Franse revolutionaire jaren en de plaats die het volkslied inneemt tijdens de 

opeenvolgende staatsvormen. Zoals bij vele aspecten die Nora noemt, is de inhoud van het 

herinneringsaspect mede afhankelijk van de historische ontwikkelingen. Na de bezongen revolutie 

volgt immers de restauratie van de Bourbon-koningen, vervolgens de burger-koning Louis-Phillippe, 

de eerste republiek, een tweede keizerrijk en daarna een derde, vierde en vijfde republiek. Het is 

begrijpelijk dat de Marseillaise na 1815 een wisselende appreciatie kende. 

De Nederlandse situatie is echter al twee eeuwen stabiel. Er is dan ook geen politieke aanleiding 

geweest het volkslied van de Franse bevrijding te veranderen of af te schaffen. Wien Neerlands Bloed 

is het resultaat van een prijsvraag, uitgeschreven in een tijd dat er juist vrede was; de Marseillaise is 

geschreven in het vuur van strijd en revolutie. Samen met andere strijdliederen zoals La Carmagnole 

en Ça ira is het de olie op het revolutionaire vuur en bereikt het daardoor snel een groot publiek. Het 

Volkslied van Tollens moet zijn plek als nationaal lied bevechten in een tijd, waarin de herinnering 

aan de grond van het ontstaan snel weker wordt. In 1865 is voor het jonger geslacht informatie nodig 

om te weten wat de aanleiding was voor de Waterloodag. Alleen tijdens de eerste jaren van de 

Belgische opstand is de populariteit enigszins met die van de Marseillaise te vergelijken: het volk is 

voor even weer één in de strijd. Het Volkslied herinnert wel aan de bevrijding van 1813, maar is toch 

ook en vooral een lied dat over de trits God-koning-volk gaat. Het geloof is tot het eind van de eeuw 

nog vrij algemeen, de liefde voor het Oranjehuis daalt onder Willem III tot een dieptepunt en het volk 

kan weinig met de vele woorden van Tollens en adopteert van lieverlee weer het Wilhelmus. Als 

zodanig is Wien Neerlands Bloed nauwelijks een herinnering aan de dagen van de Franse tijd en de 

bevrijding erna. Als de monarchie weer populair wordt, is het Wilhelmus, juist als koningslied, aan 

zijn winnende inhaalrace beginnen. Bovendien zijn de bewoordingen van het Volkslied, zoals 

Jonckbloet schrijft, ‘te algemeen’. Alleen het ‘Neerlands’ in de eerste regel maakt het specifiek voor 

het Nederlandse volk. Volken, vaderlanden en vorsten zijn er buiten Nederland genoeg. Het mag dan 

over de vrijheid gaan, althans over de vrijheid van smetten, concreet komt de strijd ervoor niet aan 

de orde. Het is een dank- en bedelied dat zijn kracht verliest als men niet meer weet waarvoor 

gedankt en gebeden moet worden. 

Maar twee andere aspecten maken het wel degelijk tot een herinneringsdrager. In de eerste plaats 

bereikt Wien Neerlands Bloed hoe dan ook de status van ‘nationaal volkslied’, hetgeen inhoudt dat 

tekst en muziek de gevoelens van eenheid van het volk weergeven en benadrukken, met impliciet – 

hoe zwak verwoord ook - het gevoel dat die eenheid door de gezamenlijke geschiedenis is bereikt. 

Belangrijker is dat Wien Neerlands Bloed een betekenisvolle drager is van de herinnering aan Hendrik 

Tollens. In de eerste jaren was ‘het volkslied van Tollens’ onderscheiden van het tweede bekroonde 

lid, dat van Brand, in later jaren staat deze term tegenover dat ‘andere’ volkslied, het Wilhelmus. Als 

zodanig worden tekst en schrijver hecht gekoppeld. 127 In de eerste drukken van de Winkler-Prins 

Encyclopedie staat: ‘Het volkslied ‘Wien Neêrland Bloed deed zijn naam door geheel het land 

weergalmen.’128 In de derde en vierde druk wordt het genoemd met de toevoeging van de late 

                                                           
127 Op de interessante vraag of de herinnering aan Tollens ook wordt gewekt als alleen de muziek van Wilms 

wordt gespeeld, ga ik hier niet nader in.  
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populariteit. De vijfde druk uit 1938 besteedt slechts een paar regels aan Tollens, maar vermeldt wel 

het volkslied, waardoor Tollens ‘een vermaardheid [heeft] verworven die tot zijn beteekenis als 

dichter in gene verhouding stond. In het weer uitgebreide lemma in de zesde druk (1953) ontbreekt 

de vermelding volgende edities, inclusief de digitale.  

In ‘Oosthoek’s Encyclopedie’ wordt het volkslied pas in de tweede en derde druk (1930, 1939) 

genoemd als prijswinnend vers. De vierde druk uit 1952 is iets uitgebreider: 

Zijn ‘Wien Neêrlandsch Bloed’ is kenmerkend voor zijn chauvinistische vaderlandsliefde, die 

hem vooral in de jaren 1831-’32 een ongemene populariteit bezorgde. 

De encyclopedist, P.J. Meertens, gaat niet in op eventuele populariteit vóór die tijd. In de latere 

Oosthoeken komt geen vermelding van het volkslied voor, evenmin in de Katholieke Encyclopaedie 

(1954). In de Nederlandse ‘Larousse’ wordt het als voorbeeld van zijn bekroningen genoemd en in de 

Franse digitale versie en in verschillende andere buitenlandse naslagwerken als gewoon voorbeeld 

van zijn werk.  

Belangrijk voor de herinnering aan Tollens is het feit, dat het lied naast de encyclopedische 

vermeldingen nooit vergeten is. In de jaren na de afschaffing als volkslied behoudt het een 

‘beschermde status’, in Kun je nog zingen… blijft hij als tweede genoemd, direct na het Wilhelmus, 

het wordt in recente bundels gebloemleesd. De discussie over de ‘vreemde smetten’ in de 

multiculturele maatschappij moge dan zijn woorden verwerpen, Tollens’ naam wordt toch genoemd, 

met als voorlopig eindpunt de opname van het lied in de bloemlezing Alleen in mijn gedichten kan ik 

wonen. Tussen vele andere ‘bekendste gedichten uit de Nederlandse literatuur’ staat in 2012 het 

Volkslied van Tollens, in de oorspronkelijke versie. Het enige van zijn hand. 

 

Oorspronkelijke tekst van ‘Wien Neerlands(ch) bloed’, met de vreemde vonden in plaats van smetten. 
In Collectie Van Kinsbergenfonds, Nationaal Archief Den Haag, 1.11.01.01, nr. 2147
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Hoofdstuk 2.6 De Overwintering 

Inleiding 

De Overwintering is waarschijnlijk Tollens’ meest herdrukte dichtstuk.1 Er zijn tussen 1820 en 1997 

minstens 40 drukken bekend, er zijn in de negentiende eeuw negen vertalingen gemaakt, de tekst is 

geanalyseerd en kritisch uitgegeven. Doordat de goedkope afzonderlijke uitgaven bedoeld waren 

voor schoolgebruik en de tekst, al dan niet in het geheel, tot het curriculum van het onderwijs 

behoorde, genoot het werk algemene bekendheid. Het heeft lange tijd het beeld van de tocht van 

Barentsz en Heemskerck naar Nova Zembla bepaald, totdat historisch betrouwbaarder verslagen, in 

casu uitgaven van het scheepsjournaal van Gerrit de Veer, het geromantiseerde en deels fictieve 

beeld van de overwintering hebben bijgesteld. Dat in de tweede helft van de twintigste eeuw nog 

vier edities het licht zagen, is een aanwijzing dat het werk als fictie nadien niet heeft afgedaan. 

2.6.1 De tekst van Tollens 

Historische gebeurtenissen 

Het verhaal van de overwintering mag tot het nationaal geheugen worden gerekend. De enige 

betrouwbare bron is echter het oorspronkelijke dagboek van De Veer, dat hij overigens na zijn 

behouden terugkeer heeft geredigeerd. Vibeke Roeper en Diederik Wildeman verzorgden een 

hertaling ervan in het herdenkingsjaar 1996-1997.2 Een wat vrijere bewerking uit hetzelfde jaar, 

eveneens met toelichting, is Gevangen in het ijs, van Dick Walda.3 De recente 3D-film Nova Zembla is 

op De Veer geïnspireerd, maar doet, evenals Tollens in 1819, wat historische betrouwbaarheid 

concessies aan het contemporaine publiek. 

Eind zestiende eeuw zochten Nederlandse in kooplieden een vaarweg naar China ‘om de Noord’, dus 

langs Siberië, teneinde een kortere zeeweg te vinden en de vijandige concurrentie van Spanje, 

Portugal en Engeland te omzeilen. Volgens geleerden als Mercator en Plancius zou deze route 

mogelijk moeten zijn. Twee expedities mislukten en voor een derde was bij de geldschieters weinig 

enthousiasme. Niettemin vertrokken in 1596 toch weer twee schepen naar de Noordelijke IJszee, 

met Jan Cornelisz. Rijp en Jacob van Heemskerck als kapiteins en Willem Barentsz als ‘expeditieleider. 

Zij ontdekten Bereneiland en Spitsbergen, maar na een meningsverschil scheidden zich de zeewegen. 

Barentsz wilde met Van Heemskerck doorvaren en Rijp keerde terug. Het schip van Barentsz vroor 

vast in het ijs bij de noordoostelijke punt van het onbewoonde en onherbergzame Nova Zembla, de 

IJshaven. De mannen bouwden op het land van aangespoeld hout en wrakhout van het schip het 

‘Behouden Huys’, waarin zij de poolwinter moesten doorbrengen en bedreigingen door beren, 

vossen en sneeuwstormen trotseren. In het volgende voorjaar voeren zij in twee sloepen terug langs 

de westkust van het eiland. Barentsz overleed tijdens deze tocht. Door puur toeval ontmoetten de 

overlevenden Rijp aan de Russische noordkust. Zo keerden zij samen terug naar Amsterdam, deden 

verslag bij hun opdrachtgevers en elk ging, aldus de laatste zin van De Veer, zijns weegs. 

                                                           
1 De volledige titel luidt: Tafereel van de Overwintering der Hollanders op Nova Zembla in de jaren 1596-1597, 
kortheidshalve in dit onderzoek De Overwintering genoemd. 
2
 Roeper & Wildeman (1996) 

3
 Dick Walda, Gevangen in het ijs, de overwintering van Willem Barentsz op Nova Zembla, Houten, Fibula, 1996  
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Over het Behouden Huys is veel wetenschappelijke literatuur beschikbaar.4  

De prijsvraag en de bekroning, 1818-1820 

Op 12 september 1818 looft de Hollandsche Maatschappij voor Fraaije Kunsten en Wetenschappen 

tijdens haar vergadering in Leiden een prijs uit voor een ‘dichterlijk tafereel’ over de overwintering 

van Barentsz en de zijnen op Nova Zembla. Het journaal van De Veer was in die tijd niet meer 

verkrijgbaar, maar Jan Wagenaar had het verhaal verteld in het negende deel van zijn 

gezaghebbende Vaderlandsche Geschiedenis uit 1753.5 Tollens speelt bij de prijsvraag een dubbelrol: 

hij is dat jaar voorzitter van de Rotterdamse afdeling, die het voorstel voor het thema van de 

prijsvraag formuleert. Huygens suggereert hierbij enig eigenbelang.6  

Er zijn maar twee inzendingen: naast een tekst van Tollens een werkstuk van de 24-jarige Carel 

Withuys, dat niet wordt bekroond en evenmin wordt uitgegeven. Tollens zelf karakteriseert zijn 

tegenstander als een ‘wel zoo danige, dien men met een knip voor de neus kon in ’t zand gooijen’.7 

Volgens beoordelaar ds. Elias Borger heeft Withuys ‘met volle teugen uit den zwijmelkelk van het 

Verhevene gedronken’. D. Bax, die de teksten vergelijkt, karakteriseert de verliezer: 

Een prijsvraagproduct, dat den mededinger, die zich geroepen achtte het eregoud te winnen, 

een doorn in het vlees was, hem een leven lang de zoete bitterheid van de miskenning deed 

smaken en welks roem hem nog aanzette tot eigen eerherstel, toen de dichter-verfhandelaar 

reeds ter ziele was en hij zelf op het punt stond de eeuwige jachtvelden te betreden.8 

Withuys deed namelijk omstreeks 1860 nog een vergeefse poging zijn herschreven werk uitgegeven 

te krijgen.  

De jury, bestaande uit Borger, prof. dr. J.H. van der Palm, mr. R.H. Arntzenius, J. Fabius, H. van Royen, 

mr. A.S.I. Bake en J. Kisselius is ‘bijna unaniem’ over de overwinning van Tollens – Fabius wilde hem 

alleen een zilveren penning toekennen en Van Royen wilde beide stukken bekronen.9 Tollens 

ontvangt dus de uitgeloofde gouden erepenning. Borger maakt tot groeiende ergernis van Tollens 

tijdens genootschapsbijeenkomsten steeds de grap dat het gedicht teveel beren en te weinig variatie 

in de cesuur bevat. Merkwaardig is zijn opmerking dat Tollens wat meer van de mogelijkheid tot 

fictie gebruik had kunnen maken: blijkbaar ziet Borger niet dat Tollens zich wat de historische 

juistheid betreft al grote vrijheden veroorloofde.10 Op 11 september 1819 maakt Van der Palm als 

voorzitter van de jury de uitslag bekend op de jaarvergadering van de Maatschappij in Rotterdam, 

                                                           
4
 Louwrens Hacquebord e.a., Nederlanders in de Poolwinter, Knoop, Haren, 1989; Edwin Okhuizen, Exploration 

and mapping of the Northeast Passage and Northern Eurasia, 15th-19th century, in: The Northeast Passage, 
Helsinki University Library, 1992, inz. 19-23; Rayner Unwin, Overwintering op Nova Zembla, Amsterdam, 
Prometheus, 1995; Louwrens Hacquebord e.a., 400 jaar Willem Barentsz, Harlingen, Flevodruk, 1996 Gevangen 
in het ijs, themanummer van Spiegel Historiael, 31 (nr. 10, oktober 1996); J. Braat e.a., Behouden uit het 
Behouden Huys, tentoonstellingscatalogus, Amsterdam, De Bataafse Leeuw, 1998; Henri Abbring, Poolreizigers 
op zoek naar het warme Azië, in: Diederik Veerman (red.) Tegenpolen, op expeditie naar contrastrijke 
poolgebieden, Zutphen, Walburg Pers, 2008, 20-27  
5
 Jan Wagenaar, Vaderlandsche Geschiedenis […], deel 9, Amsterdam, Isaac Tirion, 1753, 140-142; in de 

verkorte uitgave uit 1782 staat de overwintering niet vermeld. 
6
 Huygens (1972), 166 

7
 brief aan zijn uitgever J. Immerzeel, oktober 1819, verwijzing in Huygens (1964a), 14 

8
 Bax (1938), 1 

9
 Schotel (1860),87 noemt andere namen: Borger, Van der Palm, Matthijs Siegenbeek en Johannes Kinker. 

10
 Bax (1938), 2 
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waar de bekroonde dichter dan voorzitter is en op de volgende jaarlijkse bijeenkomst, 30 september 

1820 in Amsterdam, wordt de penning door voorzitter Harmen Klijn uitgereikt. 

Schotel besteedt in hoofdstuk XIV van zijn Tollensbiografie aandacht aan de bekroning van het 

dichtstuk. Hij laat de dichter het gedicht al ‘gedurende de winter van 1816’ voordragen, wat in 

tegenspraak is met de kritischer Huygens, die refereert aan een brief van 3 april 1819 van Tollens aan 

Loots over de prijsvraag en opmerkt: ‘in korte tijd had hij het voltooid en hij wenste het in te 

zenden.’11 Schotel geeft in bijna de helft van het hoofdstuk een ‘dor geraamte, vlugtige schets’ van 

het verhaal. Het verleidt hem tot lovende uitspraken: 

een stuk welks wedergade in geene taal der wereld bestaat; 

Tollens overtreft hem [Friedrich Schiller] in dit opzicht [natuurschildering] nog verre, want deze 

voert ons alles, tot in de geringste kleinigheden, zoo aanschouwelijk voor de geest, als of hij 

zelf een lotgenoot van Barendsz geweest ware en die verschrikkelijke overwintering mede had 

doorstaan 

en vervolgt met een groot aantal, steeds positieve, reacties. Van enkele lezers is een reactie bekend. 

Johannes Kisselius rapporteert over een voorlezing in Dordrecht: 

Nimmer heb ik een publiek zoo algemeen en zoo hartelijk ingenomen gezien als het onze, bij 

de lezing van uw meesterstuk. Uw lof galmt uit alle monden.12 

De Amsterdamse hoogleraar Johannes P. van Cappelle, leest De Overwintering aan zijn vrouw voor 

en moest de lezing ‘van aandoening staken’.13 Een zekere Proes probeert de populariteit van het stuk 

te verklaren: ’door de eenvoudigheid der voorstelling, helderheid van denkbeelden, gemakkelijkheid 

van bevatting.’14 

De recensent van de Vaderlandsche Letteroefeningen had de lof al gehoord en koestert een 

hooggespannen verwachting: 

wij zijn verpligt, te belijden, dat onze verwachting is overtroffen; dat Tollens ons nimmer nog 

meer, nimmer zoo, tot bewondering en lof opgewekt, en dat dit Tafereel eenen indruk op ons 

gemaakt heeft, niet verminderende bij herhaalde lezing, en eindigende in eenen edelen 

hoogmoed op ons vaderland, dat zulke burgers bezit.15 

Andere letterkundige tijdschriften uit die jaren plaatsen geen besprekingen. In de Algemeene Konst- 

en Letterbode wordt alleen de bekroning genoemd, De Recensent, ook der Recensenten vermeldt de 

afzonderlijke uitgave niet.  

Inmiddels heeft Tollens zijn gedicht al enkele malen voorgedragen of laten voordragen.16 In een brief 

aan Cornelis Loots zinspeelt hij op verschillende Amsterdamse reacties op zijn stuk.17 Hij kondigt aan 

dat er nog ‘vrij veel verandering’ zou volgen. Behalve lof klinkt er namelijk ook kritiek, die Tollens zich 

enigszins aantrekt, want als De Overwintering in de Werken der Hollandsche Maatschappij etc. wordt 
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 Schotel (1860), 86; Huygens (1972, 166; Huygens (1981), 21 neemt aan dat 1816 een verschrijving is voor 
1819. 
12

 Schotel (1860), 91  
13

 Brief Van Cappelle aan Tollens, brief uit 1823 in KB, 70 F 57; Schotel (1860), 92 
14

 Schotel (1860), 93; als het een citaat van Leendert Proes is (zie hoofdstuk 2.2.1) moet het een latere 
uitspraak zijn, omdat deze pas in 1805 is geboren. 
15

 Vaderlandsche Letteroefeningen 1821, 352 
16

 Huygens (1964a), 18 
17

 Brieven van Tollens aan Loots: KB 72 D 57 
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gepubliceerd, blijken 16 regels geschrapt en 112 nieuwe toegevoegd. De kritiek behelst ook de 

historische betrouwbaarheid van de vertelde gebeurtenissen. Daar springt Tollens inderdaad zeer vrij 

mee om en Busken Huet zal er later op terugkomen. Maar ‘van een grondige wijziging kwam niets, 

zodat het werk een verkeerde historische voorstelling bleef geven; en het is deze voorstelling, die het 

traditionele beeld van de overwintering blijvend heeft beïnvloed’.18 

Huygens is van mening dat Tollens het oorspronkelijke scheepsjournaal van De Veer, de enige 

historische bron, niet heeft geraadpleegd.19 Withuys heeft dit echter wel gedaan en hierin schuilt zijn 

spijt dat niet zijn werk, maar dat van zijn oudere collega werd bekroond.20 Later wordt Withuys 

overigens een groot bewonderaar van Tollens. In een lofzang voor zijn ‘kunstvriend’ uit 1848 noemt 

hij zijn nederlaag in een opsomming over de invloed die de volksdichter op hem had: 

Allen sprekend van den invloed 
Dien uw zangster had op mij; 
Van mijn neêrlaag, toen ‘k, onwetend, 
Naast u in het strijdperk trad, 
Van d’ onschatbren oogst van leering, 
Dien uw zege voor mij had; 

In een noot bij de laatste regel beschouwt Withuys zijn vroege mededinger als zijn leermeester: 

‘Door de gelegenheid, namelijk, waarin zij mij bragt, om mijn eigen jeugdig werk met dat van een zulk 

groot Meester te kunnen vergelijken.’ Aan het eind van het gedicht stelt hij, eveneens in een noot: 

‘Even als Vondel heeft Tollens geene wedergade; maar boven Vondel bezit hij ook de populariteit van 

Cats.’21 

Drukgeschiedenis 1 – bij Tollens’ leven 

Het oerdicht is dus het manuscript dat Tollens in 1819 heeft ingezonden voor de prijsvraag van de 

Hollandsche Maatschappij voor Fraaije Kunsten en Wetenschappen. Het berust in de Koninklijke 

Bibliotheek onder signatuur 76 D 6.22 De Maatschappij publiceert in 1820 het winnende gedicht in de 

vijfde jaargang, eerste deel van haar ‘Werken’, bij uitgever D. du Mortier en Zn. in Leiden.23 In het 

volgende jaar neemt de dichter het op in het eerste deel van Nieuwe Gedichten bij zijn vaste uitgever 

J. Immerzeel te Rotterdam en in deze vorm wordt het vijf maal gedrukt: in de afzonderlijke drukken 

van de bundel (1821, 1828) en in Gezamenlijke Dichtwerken (1855, 1871, 1876).24  

Huygens vermeldt dat de uitgave van hetzelfde gedicht bij verschillende uitgevers tot een probleem 

leidde, want bij welke berust het eigendom? Als Du Mortier een schooluitgave wil uitbrengen en 

Tollens daarin toestemt, dreigt Immerzeel hem met een proces.  

Tollens, die in dergelijke zaken heel naïef kon zijn en zich op de grotere mensenkennis van [zijn 

advocaat] Van Reesema moest verlaten, meende dat niet hij, maar Du Mortier of de 
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Hollandsche Maatschappij voor schadeloosstelling kon worden gedagvaard. Zijn advokaat hielp 

hem uit de droom, en adviseerde hem, pogingen te doen om de uitgave der schooleditie te 

stuiten. Dit kon hij evenwel niet meer zonder zich belachelijk te maken.25 

Uiteindelijk komen alle partijen tot een overeenkomst en verschijnt de Overwintering zowel bij 

Immerzeel in de herdruk van Nieuwe Gedichten als bij Du Mortier in afzonderlijke uitgaafjes voor 

schoolgebruik.  

De schooledities 

Aan een schooleditie bestaat blijkbaar behoefte. Adriaan Beeloo (1798-1878, algemeen secretaris 

van de Maatschappij, schrijft in het voorbericht over ‘De herhaalde aanzoeken, van onderscheidene 

zijden aan de Hollandsche Maatschappij (…) gedaan, om het Dichterlijk Tafereel (…), afzonderlijk uit 

te geven’. De Maatschappij doet dat graag 

in de veronderstelling van door deze afzonderlijke en min kostbare uitgave van het 

meesterstuk van Neêrlands geliefden Zanger, mede te werken om hetzelve, vooral door het 

gebruik, dat daarvan op de Scholen zou kunnen worden gemaakt, nog algemeener bekend, en 

alzoo voor uitgebreider nut te doen weezen.26 

In de schooleditie ontbreekt het afsluitende motto van Vondel dat de publicatie in de Werken nog 

afsloot. 

Wij vliegen hier, zo d’ ouden razen  
Op geene vliegende Pegazen:  
De waerheid hoeft geen logendicht.27 

Het zou niet meer terugkeren. De schoolboekjes krijgen een drukrangnummer 1 t/m 15 en worden 

achtereenvolgens uitgegeven door Du Mortier (Leiden, 1822, 1824, 1833 en 1840) en Suringar 

(Leeuwarden, 1851, 1855, 1856, 1860, 1863, 1868, 1873, 1878 en 1884). De dertiende druk heeft 

geen jaartal. Bij de veiling van Suringars fonds in 1900 zijn er van deze druk nog 4632 exemplaren in 

voorraad, die gekocht worden door ene S. Blok.28 Uiteindelijk komen de rechten bij D. Bolle in 

Rotterdam terecht, die omstreeks 1910-1915 nog een veertiende en vijftiende druk uitbrengt. De 

boekjes zijn goedkoop uitgegeven op A6-formaat (16o), bij Bolle in kwart folio. 

De luxe-editie van Suringar, 1843 

In 1843 is De Overwintering nog verkrijgbaar als schooluitgave en als onderdeel van de tweede druk 

van de Nieuwe Gedichten. Niettemin besluit uitgever Gerard Suringar tot de publicatie van een luxe-

editie. Deze verschilt van de zeer eenvoudig uitgevoerde schooluitgaafjes door het formaat (A4), 

door een steviger, kartonnen kaft en vooral door de illustraties, ‘met houtsneden van Henry Brown 

naar teekeningen van J.H.J. van den Bergh’.29 Deze tekeningen zijn origineel, althans, ze zijn niet 

gekopieerd of nagetekend uit het oorspronkelijke dagboek van Gerrit de Veer. 
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In zijn inleiding noemt Suringar dit boek zelf een ‘prachtuitgave’. Het plan hiertoe komt uit de 

‘Nederlandsche Maatschappij der Schone Kunsten’ te Den Haag, die hierin mede een middel ziet ‘de 

kunst der houtgravure in ons vaderland op eene gelijke hoogte te brengen, als waarop zij elders is 

geplaatst.’30 De dichter en de uitgever van de Werken geven hun toestemming. De Maatschappij 

wordt echter ontbonden en dat geeft Suringar, inmiddels eigenaar van de ‘gezamenlijke Dichterlijke 

Werken van den Heer Tollens’ de mogelijkheid de uitgave zelf te verzorgen. Hij ‘acht zich gelukkig, dit 

Dichtstuk aan alle voorstanders en beminnaars van schoone kunsten te mogen aanbieden in een 

gewaad, hetwelk (…) zoo aan de erkende verdiensten van het Gedicht, als aan de ingenomenheid en 

belangstelling, waarmede het bij de Nederlandsche Natie is ontvangen, wel eenigszins 

beantwoordt’.31 

De anonieme recensent van de Vaderlandsche Letteroefeningen is geestdriftig over de heruitgave: 

Zoo er één dichtstuk is, dat door den algemeenen bijval, die aan hetzelve te beurte viel, zulk 

eene onderscheiding verdiende, het is zeker dat, wat schier in aller mond, in aller geheugen 

plagt te zijn, en wat ongetwijfeld nog bij weinigen is vergeten. 

Maar de gravures storen de recensent: hoe goed ze ook zijn, ze verstoren het leesritme en bieden 

soms een ander beeld dan de lezer zich erbij heeft voorgesteld. Sommige vindt hij ongepast, 

bijvoorbeeld het doodshoofd met de dobbelstenen op pagina 48: ‘maar achten de keuze smakeloos, 

en vreemd, wel niet aan de woorden, maar aan den toon en den geest van het gedicht’. Andere 

tekeningen kunnen hem wel bekoren, zoals die van Heemskerck in zijn hut, op bladzijde 4. Het spijt 

hem dat Suringar blijkbaar aan de door de Maatschappij gemaakte afspraken vastzit, anders had 

deze ‘ons misschien een minder aantal, maar gegraveerde platen gegeven, en wij zouden van zijne 

goede smaak verwachten, dat hij ons de vignetten tussen de tekst zou hebben kwijtgescholden’.32 

Maar hij twijfelt niet aan de ontvangst van deze luxe-editie: het publiek zal de prijs van f 3,90 ervoor 

over hebben en ‘gaarne deze fraaije uitgave van het algemeen geliefde dichtstuk eene plaats geven 

naast de overige werken van den te regt geprezen Volksdichter.’ 

De Gids besteedt geen aandacht aan de luxe-editie. 

Belgische drukken, 1832-1848 

Hoewel België buiten het bestek van dit onderzoek valt, moet ik hier toch een bloemlezing door Jan-

Baptist David (1801-1866) noemen, voorman van de Vlaamse beweging en na 1834 hoogleraar 

Vaderlandse Geschiedenis is Leuven.33 In 1824 was hij nog werkzaam aan het aartsbisschoppelijk 

College in Mechelen en voor het gebruik daar had hij met toestemming van uitgever Immerzeel Het 

vredefeest van 1814 van Tollens in een kleine bloemlezing opgenomen.34 Hij breidt deze in 1832 uit 

tot Voorlezing van Nederduytsche Gedichten, uitgebreider herdrukt in 1836 en 1843.35 In deze 

verzameling staat de gehele Overwintering, zonder inleiding en commentaar, in de Noord- 

Nederlandse spelling.36 Hij had het stuk in 1822 via Jan Frans Willems leren kennen.37 Davids biograaf 
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Lode Wils schrijft dat hij als hoogleraar De Overwintering zó vaak had behandeld, dat hij het stuk uit 

zijn hoofd kende: hij had ‘de kanten onder en boven en tot tussen de regels toe, met aantekeningen 

en verklaringen bekribbeld’.38 Dat commentaar zal ongetwijfeld gedegen zijn geweest: na Davids 

dood geeft P. Willems een verzameling gedichten uit met Davids annotaties, waaronder Herfst uit de 

cyclus Jaargetijden van Tollens. Het kan hem na een grondige analyse niet bekoren: ‘algemeen zwak, 

zeer zwak, slecht aengelegd, vol van verkeerde uitdrukkingen en gedachten’. Vooral de taalarmoede 

van Tollens valt hem op.39 

In deze tijd geeft uitgever Van Dieren in Antwerpen zijn reeks roofdrukken uit, waaronder Nieuwe 

Gedichten I in 1842. Noch Tollens, noch Suringar heeft grip op dergelijke buitenlandse edities: de 

macht van het auteursrecht reikt wel tot de verkoop in Nederland, maar niet tot de uitgeverij zelf. 

Het boek van David leidt in elk geval niet tot juridische procedures. 

Een Zuid-Afrikaanse editie, 1849, 1850 

Eveneens buiten Suringars bereik is Zuid-Afrikaanse Overwintering die in 1849 in Kaapstad wordt 

uitgegeven door mr. Joseph Suasso de Lima. Volgens Huygens is er een jaar later nog een tweede 

druk verschenen.40 De Lima (1791-1855), een portugees-joodse immigrant van Nederlandse afkomst, 

is werkzaam als leraar en later als boekhandelaar en schrijft toneelstukken en dichtwerk in de trant 

van Bilderdijk en Tollens, ‘een weinig oorspronkelike tipe’.41 Het boekje dat hij uitgeeft is in A5-

formaat en is eenvoudig uitgevoerd, zonder inleiding en annotatie. ‘Bekroond dichtstuk’ op de 

titelpagina is het enige commentaar. Op de voor- en achterzijde van het boekje staan twee originele 

houtgravures van een varend schip. De Lima schrijft zelf chauvinistisch werk en de publicatie van De 

Overwintering kunnen we dan ook beschouwen als een poging tot versterking van het 

Nederlandstalige element in de Zuid-Afrikaanse cultuur. 

Tekstvarianten 

Zolang Tollens leeft, grijpt hij de mogelijkheden aan zijn tekst te herzien. Huygens geeft hiervan in de 

inleiding op zijn editie een overzicht.42 De eerste wijziging vindt al plaats tussen het manuscript en de 

publicatie in de Werken: de dichter voegt enkele natuurbeschrijvingen toe en verwerkt in beperkte 

mate de opmerkingen van een anonieme recensent  in het weekblad De Oude van den Binnen-Amstel 

- waarschijnlijk Nicolaas Swart, die het tijdschrift redigeerde - van zijn voordracht in ‘Felix Meritis’. 

Deze zwaait Tollens grote lof toe, maar corrigeert hem wel op het gebied van de geschiedenis en van 

de gezagsverhoudingen aan boord met ‘wezenlijke en belangrijke aanmerkingen’.43 De recensent is 

geen voorstander van fantasie: ‘En wat daar niet voegt, geene plaats kan hebben, althans niet heeft 

gehad, dat dient hij zorgvuldig te vermijden’. 

Maar het omgekeerde geldt ook: wat wél heeft plaatsgevonden, mag beschreven worden, zoals de 

sterrenkundige waarnemingen, waarvoor Barentsz vaker buiten de hut geweest moet zijn dan 

Tollens beschrijft. Retorisch vraagt de recensent zich af waarom Barentsz al in de hut moet sterven, 

waarom het ‘geheele laatste bedrijf van dit schoone treurspel niet wat uitvoeriger en naauwkeuriger 
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beschreven?’ Hij hoopt dat zijn aanmerkingen straks in druk verbeterd zullen zijn, ‘niet bedoelt zijnen 

lauwer te bezoedelen, maar veeleer dien met zuiverder’ glans te doen pralen’.44 Huygens stelt met 

enige spijt vast dat Tollens echter geen wezenlijke veranderingen heeft aangebracht: 

maar van een grondige wijziging kwam niets, zodat het werk een verkeerde historische 

voorstelling bleef geven; en het is deze voorstelling, die het traditionele beeld van de 

overwintering blijvend heeft beïnvloed. Men ziet waartoe populariteit van gedicht kan 

leiden.45 

In zijn edities geeft Huygens alle varianten aan; Tollens autoriseert ten slotte de tekst die in 

Gezamenlijke Dichtwerken deel V wordt afgedrukt, de laatste die hij heeft kunnen veranderen. 

Kritische reacties 

Het dichtstuk mag dan van meet af aan zijn beschouwd als een nationaal epos, vlekkeloos is het niet 

en niet alleen vanwege de historische (on)juistheden.  

Potgieter kijkt terug, 1849 

Als H.A. Meijer in 1848 het dichtstuk Heemskerk publiceert, is dat voor Potgieter aanleiding in De 

Gids drie teksten naast elkaar te leggen: De Overwintering van Tollens, Heemskerk’s Togt naar 

Gibraltar van Bogaers en het nieuwe werk van Meijer en een balans op te maken van een kwart 

eeuw Nederlandse dichtkunst.46 Wat Tollens betreft, citeert Potgieter uitgebreid diens inleiding tot 

Laatste Gedichten (I) uit 1848, waarin de dichter over zijn eigen werk schrijft: 

Mogten zij iets ter hunner aanprijzing met zich voeren, het zal alweder niets dan hunne 

kunstelooze eenvoudigheid [orig. curs.] zijn47 

en verbindt deze met de voorrede van de heruitgave van Willem Messcherts De Gouden Bruiloft 

waarin Tollens op ‘kijftoon’ de jongere dichters als ‘vreemd en onhollandsch’ beticht en daar 

tegenover stelt het ‘zeer eenvoudige Gedicht’ van Messchert, dat daardoor niet van ‘mindere 

kunstwaarde’ zou zijn.48 Potgieter laat de beoordeling van deze uitspraken van ‘een der 

eerbiedwaardigste meesters onzer vroegere poëzie’ aan zijn lezers over en bespreekt dan De 

Overwintering: 

De Hollanders op Nova Zembla; wie is er, die, bij het opslaan van dat beschrijvend gedicht, niet 

gehuiverd heeft voor eene natuur, die geen moeder meer heeten mag? Schrap het woord niet 

uit als te sterk; elders moge hare mildheid van geene mate weten, hier is zij tot van 

meededoogen met den mensch vervreemd.49 

Maar Tollens, ‘dichter des harten bij uitnemendheid’ is op zijn best als hij het ‘menschelijke in den 

mensch’ schildert en Potgieter citeert de bekende regels 435-454, waarin een overwinteraar over zijn 

gezin vertelt en eindigt met 

Hier houdt de spreker stil: hij snikt; hij kan niet meer. 
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Dit is menselijkheid, die ‘altijd sympathie vindt en verdient te vinden’, maar dan volgt Potgieters 

kritiek: ‘vergen wij echter te veel, als wij wenschen dat de geheele groep meer de kleur des tijds 

droeg, dat het historische element het poëtische tot steviger grondslag had gestrekt?’50 Hij geeft 

voor zijn overweging enkele argumenten: ten eerste is de rol van Barentsz vergroot, terwijl 

Heemskerck maar een ‘naam’ blijft, bovendien had Tollens al kunnen verwijzen naar de 

admiraalsfunctie die de laatste later zou krijgen. Verder heeft de dichter de kans laten liggen om over 

het ‘tooversnel oprijzend en aanwassend Amsterdam’ een ‘fraaije studie’ te schrijven. Ten slotte 

ontbreekt Petrus Plancius geheel: ‘Hoe was het mogelijk de verzoeking eender vinding te weêrstaan, 

die veroorloofde een Dominé op te voeren, aan wien Sterre- en Zeevaartkunde zich verpligt 

gevoelden?’51 

Wat de uitbeelding van Heemskerck betreft, geven Bogaers en Meijer hem wel de eer van zijn latere 

tochten naar de Oost en in de fatale slag bij Gibraltar, waar hij als admiraal sneuvelde. Tot een 

vergelijkende studie laat Potgieter het niet komen: met uitgebreide citaten uit Meijers dichtstuk 

maakt hij de lezer duidelijk dat diens vers de gevoelens van trots op deze zeeheld het beste bij de 

lezer weet op te wekken.52 

De titel van het artikel van Potgieter is in zoverre misleidend, dat hij geen vergelijking maakt tussen 

de dichtkunst van 1849 en die van een kwart eeuw eerder, maar wel de gedichten uit 1819 (Tollens), 

1837 (Bogaers) en 1848 (Meijer) noemt. Hij geeft over De Overwintering een kritisch oordeel: 

waardering toont hij vooral voor Tollens’ beschrijving van de menselijke kant van de overwinteraars, 

maar hij bekritiseert de beperkte invalshoek van de dichter: er had méér van gemaakt kunnen 

worden. Potgieters voorliefde voor de Gouden Eeuw is bekend. Doordat tijdsgebonden elementen 

als de levensloop van Heemskerck, de glorie van Amsterdam en de veelzijdigheid van Plancius 

ontbreken, voldoet het gedicht niet aan zijn eisen en wensen. Potgieters toon is niet scherp: de spijt 

van het gemis overheerst. Het dichtstuk zelf laat hij in ere, hij zou het liever als de kern van iets 

groters hebben gezien. Tollens lijdt er geen schade door: in de volgende decennia wordt zijn 

Overwintering nog menig maal herdrukt. Tussen zijn dood in 1856 en de laatste druk die (Hugo) 

Suringar verzorgt (omstreeks 1885) tellen we de Gezamenlijke Dichtwerken en nog zeven of acht 

schooledities. Het zijn ook de jaren dat poolexpedities weer voet aan wal op Nova Zembla zetten. 

1873: Nieuwe Nederlandse belangstelling voor de wateren der Overwintering53 

Rond 1670 was een eind gekomen aan de walvisvangst rond Spitsbergen. Daarmee verdween de 

Nederlandse interesse voor het gebied, dat ooit door Barentsz en de zijnen was ontdekt. De 

nederzetting Smeerenburg op Amsterdam Øya geraakte in verval en in 1700 waren van de 

voormalige traanovens alleen nog de fundamenten over.54 

In de tweede helft van de negentiende eeuw steeg de belangstelling voor het noordpoolgebied en de 

vroegere reizen. In 1853 verscheen een Engelse uitgave van de scheepsreizen van Gerrit de Veer, in 

1876 de tweede druk met medewerking van de Nederlandse poolonderzoeker luitenant Laurens 

Rijnhart Koolemans Beijnen (1852-1879). Pas in 1917 verscheen een Nederlandse uitgave. 
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In 1871 werden op Nova Zembla restanten van het Behouden Huys gevonden. Nederland was hier 

niet bij betrokken, maar de vondsten wekten wel nieuwe belangstelling voor het poolgebied. 

Koolemans Beijnen probeerde na zijn terugkeer met de Britse expeditie in Nederland fondsen te 

werven voor een eigen ontdekkingsreis. Het Aardrijkskundig Genootschap, dat zijn Britse tocht had 

gesteund, haakte af en het geld moest van particulieren komen. Prins Alexander werd voorzitter van 

het ‘Hoofdcomité’ dat fondsen moest werven. In 1877 kon de kiel worden gelegd voor de latere 

poolschoener ‘Willem Barentsz’. 

De eerste Nederlandse wetenschappelijk expeditie, in 1878, bezocht Smeerenburg op Spitsbergen en 

bereikte de westkust van Nova Zembla. Tijdens de tweede reis, in 1879, kon op Kaap Nassau op Nova 

Zembla een gedenksteen worden geplaatst en men bereikte bijna Frans-Jozefland, dat pas sinds 1873 

bekend was.  

De zelfdoding van Koolemans Beijnen, die leed aan een hersenziekte en enkele boeken over zijn 

pooltochten had geschreven, maakte grote indruk en gaf impuls aan verdere exploratie van het 

noordelijk poolgebied. De reis van 1880 mislukte grotendeels door averij. Voor 1881 was de 

organisatie aan de nieuwe ‘Vereniging Willem Barentsz’ opgedragen, die bekendheid wierf door 

onder andere een tentoonstelling van Barentsz-voorwerpen in Amsterdam. Deze vierde tocht werd 

geplaagd door poolijs en leverde weinig op. 

De belangstelling voor de Noordpool was internationaal: 1882-1883 zou het Eerste Internationale 

Pooljaar worden. De Nederlandse vertegenwoordiger, dr. Ch.H.D. Buys Ballot kon echter lang geen 

samenwerking met de Vereniging bewerkstelligen en Nederland viste achter het net wat een 

interessante locatie betreft. De expeditie voerde de onderzoekers naar Noord-Siberië en bleef ver 

van Barentsz voetsporen op Spitsbergen en Nova Zembla. De laatste tocht in 1883 liep vast in het ijs. 

In Nederland bleek de publieke belangstelling verflauwd en achtten de wetenschappers de resultaten 

van steeds minder kwaliteit. Dat had gevolgen voor de financiering van nieuwe ondernemingen. In 

1886 werd de ‘Willem Barentsz’ verkocht en was de Nederlandse wetenschappelijke aandacht voor 

het Noordpoolgebied voorlopig voorbij. 

Of de onthulling van de Novazembliaanse werkelijkheid van invloed was op de receptie van Tollens’ 

Overwintering, is moeilijk te zeggen. Wie de Engelse uitgave van De Veer uit 1853 kende, zal het 

dichtwerk zeker niet (meer) als historisch juiste weergave hebben erkend. Mogelijk is Busken Huet zo 

aan zijn kennis gekomen. Na 1878 verschenen de herdrukken van het gedicht wel in trager tempo, 

maar mogelijk is dit (ook) gerelateerd aan de vermindering van de belangstelling voor het dichtwerk 

van Tollens als zodanig, dat immers na 1880 nauwelijks meer herdrukt werd, op enkele kleine 

uitgaven na.  

Busken Huet en ‘De Overwintering’, 1874 

In hoofdstuk VII van zijn opstel over Tollens uit 1874 besteedt Busken Huet aandacht aan De 

Overwintering.55 Hij gaat ervan uit dat de dichter bij het schrijven van zijn gedicht bekend was met 

het in die tijd ‘zoo goed als vergeten’ scheepsdagboek van De Veer en hij vindt het oude journaal 

‘ook uit een literarisch standpunt, meer waarde bezit dan het in vele opzigten fraaije vers van 

Tollens.’ Huygens zal later echter aantonen dat Tollens het boek van De Veer niet heeft gekend en 
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daarom moet de verhouding tussen beide teksten die Huet schetst dus in een ander licht worden 

bezien.56 Zo blijkt Huets waardering voor Tollens’ actie het dagboek naar de actualiteit te halen, dus 

achteraf voorbarig.57  

Ook de vergelijking betreffende het literaire gehalte is dus invalide, al behoudt de kern van zijn 

uitspraak wel haar geldigheid ‘dat Tollens, naar zijne gewone aanlengings-methode, van de hem door 

het journaal aan de hand gedane trekken alleen de konventioneel-pathetische heeft gebruikt en 

uitgewerkt, waarbij op de gemoedsstemming van het toenmalig publiek kon gerekend worden’.58 

De pathetiek en het beroep op de gemoedsstemming van zijn tijdgenoten zijn immers ook zonder 

verwijzing naar het dagboek, duidelijk aanwezig. Dan volgen Huets bezwaren:  

 Tollens noemt Van Linschoten en Plancius niet;59  

 hij maakt van Heemskerck en Barentsz ‘houten poppen’;  

 Heemskerck is geen persoon bij de scheiding met Rijp om tranen te vergieten, maar gedraagt 

zich juist in vele situaties ‘flink’;  

 Barentsz sterft niet snikkend om zijn gezin in het Behouden Huys, maar op de terugreis in de 

sloep, nog onverwacht, nadat hij een plattegrondje van De Veer had bekeken; 

 Tollens noemt nergens de naam van De Veer, die Huet toch een rol van betekenis tijdens de 

tocht toedicht; 

 Evenmin de ontvangst door de ‘Lappen’, bij De Veer ‘naar het leven geteekend’ in hun 

armoede; 

 In plaats van de eensgezindheid onder de overwinteraars, maakt Tollens er een ‘onbestemde 

anthropologische massa’ van, van wie wij alleen ‘jammerklachten en smeekgebeden, zuchten 

en jeremiaden’ vernemen,60 

 De overwinteraars hadden doorgaans geen vrouw en kinderen, maar Tollens laat heimwee 

naar het gezin hen overspoelen, 

 ‘Hij vindt tijd om het noorderlicht te beschrijven, en kiest daarbij tot model een vuurwerk op 

de Maas’.61 

Dat brengt Huet tot de voorlopige conclusie: ‘Er is talent, er is gang, er is klank in; maar de klank is 

het klepperen van een scheprad in de ledige ruimte. Alle voorwaarden zijn vervuld, alleen het water 

ontbreekt’.62 

Ondanks al deze inhoudelijke bezwaren en bedenkingen van beschrijvende aard, ziet Huet wel 

‘voortreffelijke plaatsen’, maar Tollens houdt het niet vol deze te schrijven. Het menigvuldig schreien 

brengt hem tot de slotsom, met een knipoog naar Borger: 

Inderdaad, er komen in de Overwintering op Nova Zembla niet zoo zeer te veel ijsbeeren, als 

wel te veel zuchten, te veel ontsteltenissen, te veel benaauwdheden en in één woord te veel 

onmanlijke aandoeningen voor.63  
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Gegeven het feit dat alles wat Huet signaleert niet geweten kan worden aan de miskenning van het 

scheepsjournaal van De Veer, merkt hij terecht op, dat Tollens aan zijn overwinteraars andere 

karakters schenkt – zover er van ‘karakter’ en niet van schetsen sprake is - dan Barentsz en de zijnen 

destijds bezeten zullen hebben en verbindt dit met Tollens’ wens zich hierin te conformeren aan de 

‘gemoedsstemming van het toenmalig publiek’. Impliciet spreekt Huet hier uit, dat het publiek anno 

1874 anders mag verwachten, zeker als dat het werk van De Veer kent. Bovendien maakt dit 

hoofdstuk deel uit van Huets langere betoog over de ‘ontmaskering’ van Tollens (zie deelhoofdstuk 

2.3.1): de bespreking van de zwakke kanten van De Overwintering draagt op deze bij aan de afbraak 

van diens reputatie. 

Een vergelijking met Camões, 1880 

Maar er zijn in die tijd ook nog voorstanders en liefhebbers. In 1880 verlaat directeur dr. J.H.H. 

Hülsmann de Tilburgse Rijks H.B.S. ‘Willem II’ om in Amsterdam een zelfde functie aan de Openbare 

Handelsschool te bekleden. Zijn rede bij de sluiting van het cursusjaar in Tilburg is in druk uitgegeven. 

Hij plaatst hierin De Overwinning van Tollens naast De Lusiaden van de zestiende-eeuwse Portugese 

dichter Luis de Camões. Beiden beschrijven een zoektocht aar Indië. In dit epos tekent Camões de 

geïdealiseerde geschiedenis van Portugal en vooral de ontdekkingen en veroveringen in Afrika en 

Azië in zijn eigen tijd. In vorm en inhoud doet het aan de Odyssee denken. Het gedicht heeft in 

Portugal de status van nationaal epos. 

Hülsmann noemt enkele aanleidingen voor zijn toespraak: in Portugal is juist de driehonderdste 

sterfdag van Camões herdacht, in Nederland is sprake van een plan jaarlijks een poolexpeditie uit te 

rusten; bovendien is Koolemans Beijnen in 1879 overleden, de man die vier jaar eerder aan boord 

van een Brits jacht een expeditie naar het Canadese hoge noorden had ondernomen en daarbij 

gesteund werd door het Aardrijkskundig Genootschap. En niet in het minst: in zijn expedities van 

1878-1880 was de Zweed Adolf Nordenskiöld erin geslaagd te volbrengen wat Barentsz niet lukte: 

door de Noordoost Passage naar China varen.64 Dit alles doet Hülsmann eraan denken hoe heldhaftig 

de pogingen van Barentsz en Heemskerck bijna 300 jaar eerder waren: 

Deze tocht en de overwintering der Hollanders op Nova-Zembla maakt het onderwerp uit van 

een meesterstuk der Nederlandsche letterkunde, dat, niet groot in omvang, zoowel door 

zijnen inhoud als door de geestdriftvolle gespierde taal, verdient, ook buiten de grenzen van 

Nederland, meer bekend te worden. Het is het te recht veel geprezen episch gedicht van den 

volksdichter Tollens, aan wiens lier die heldendaad eene zijner schoonste melodieën ontlokt 

heeft.65 

‘Met eere’ wil Hülsmann Tollens naast Camões plaatsen, en dat is een ereplaats, want de Portugees 

kan naar zijn mening wedijveren met Homerus (de aanschouwelijke voorstelling van het 

natuurgeweld), Vergilius (de patriottistische bezieling), Tasso (tekening natuurtaferelen, Dante en 

Milton (epische vormgeving).66 Voor Tollens wordt de dramatische uitbeelding van Aeschylus nog 

apart genoemd, ‘omdat naar mijn gevoelen de Nederlandsche dichter die vergelijking met den 

grooten treurspeldichter Aeschylus niet hoeft te vreezen’.67 
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Nu heeft Camões, in tegenstelling tot Tollens, zelf scheepsreizen gemaakt. Dat maakt Tollens voor 

Hülsmann nu juist zo bijzonder: 

Daar de dichter, voor zoo verre mij bekend, nooit de streken van het eeuwige ijs aanschouwd 

en dus alleen op grond van verhalen en beschrijvingen uit de bron zijner rijke phantasie geput 

heeft, om ons in die gewesten te verplaatsen en plastische schilderingen van de noordsche 

natuur en hare eigenaardigheden te geven, die in aanschouwelijkheid, getrouwheid en 

levendigheid niet kunnen worden overtroffen, verdient hij des te meer onze bewondering, 

zoodat hij met recht naast een Schiller geplaatst mag worden, die, zonder ooit de Alpenlucht 

te hebben ingeademd, in zijn Tell een rijkdom van echt Zwitsersche tinten en plaatselijke 

kleuren tot in de fijnste bijzonderheden toe ten toon spreidt.68 

Het valt Hülsmann op dat De Overwintering maar een kort gedicht is: waar Camões méér taal ter 

beschikking heeft, wint Tollens het van hem ook in de uitbeelding: ‘een parel der Nederlandsche 

poëzie in omvang en hoedanigheid’. 

Hülsmann uit geen enkel woord van kritiek op De Overwintering. De zwakheden in de taal, die Staring 

wel waren opgevallen en die Taco de Beer later zou signaleren, het probleem van de historische 

betrouwbaarheid dat Busken Huet in 1874 aan de orde had gesteld en de relatie tot het dagboek van 

De Veer komen bij Hülsmann niet aan de orde. Alleen aan het slot van zijn stuk meldt hij zonder 

verdere verwijzing, dat loven beter is dan kritiek leveren. Hij wil zijn bewondering voor De 

Overwintering en zijn dichter blijkbaar niet laten bederven door critici.  

Drukgeschiedenis 2 – na Tollens’ dood 

Bloemkrans, 1889 

De eerste kritische uitgave is in 1889 bezorgd in het tijdschrift Bloemkrans. Het tijdschrift – in feite 

een jaarboek - heeft aanvankelijk de ondertitel ‘Lectuur voor katholieke jongelieden tot bevordering 

van taalkennis, stijl en letterkundige studie’, later ‘Taal- en Letterkundige studiën voor Katholieke 

Jongelieden’ en is een initiatief van Bernardinus Ghijben (1849-1908), priester bij de congregatie de 

Fraters van Tilburg. Bram Noot besteedt in zijn proefschrift ruim aandacht aan het blad.69 Bloemkrans 

is bedoeld als letterkundige bloemlezing, met aandacht voor taal en stijl voor de opleidingen tot 

(katholieke) leerkrachten. De noodzaak ertoe ziet Ghijben in zijn vrees dat studenten via literatuur in 

aanraking zouden komen met verderfelijke ideeën; Bloemkrans moet dan ook gezien worden als een 

eerste uiting van de naderende verzuiling. Ghijben kiest daarom bij voorkeur katholieke auteurs, 

maar ontkent niet dat er buiten roomse kringen ook schrijvers zijn die zijn doel en zijn publiek 

kunnen dienen. ‘Eenvoud en natuurlijkheid’ zijn de ideale criteria waaraan een tekst moet voldoen.70 

Zijn levensbeschouwelijke voorkeur vinden we wel terug in zijn commentaren, bijvoorbeeld op 

Bilderdijk en Da Costa, die beiden in hun werk verkeerde voorstellingen van het katholicisme zouden 

debiteren. Het tijdschrift heeft dertien jaargangen bestaan, met elk vier afleveringen. 

De editie van De Overwintering is al voorbereid in jaargang 2 (1884), waarin Ghijben een fragment 

van het dichtstuk behandelt. De gehele tekst staat in drie delen in de zevende jaargang (1889), 

waarbij Ghijben elk deel van een inleiding voorziet. Substantieel zijn de eerste twee, met de 

behandeling van de alexandrijn, respectievelijk de kritische bespreking van de historische 
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onjuistheden. Hoewel uit het commentaar blijkt dat Ghijben op de hoogte is van de feiten rond de 

pooltocht, verwijst hij niet naar het originele scheepsjournaal van De Veer, wel naar het vijfde deel 

van Pieter Bors Nederlandtse Oorloghen uit de zeventiende eeuw. Hij is op de hoogte van de 

expeditie van 1871-1873 en de voorwerpen die Elling Carlsen uit het Behouden Huys heeft 

meegebracht. Over de kritiek die Busken Huet op het dichtstuk heeft, schrijft hij met geen woord.  

Ghijben geeft steeds een korte inhoud van een gedeelte en gaat dan per versregel in op aspecten van 

de taal, de inhoud, de wijze van voordracht. Zo loopt hij bij regel 15 (‘Gama’s wed’) alle 

mogelijkheden af die ‘wed’ zou kunnen betekenen. Waar hem passages niet duidelijk zijn, vermeldt 

hij dat ronduit (bijvoorbeeld bij r. 136) en hij velt een oordeel over fouten en onbeholpen 

formuleringen (r. 300). Daarbij geeft hij in de ik-vorm steeds zijn op- en aanmerkingen: hij 

distantieert zich volledig van de wijze waarop Tollens met de feiten omgaat en interpreteert deze 

juist als hij bij het aantal ijsberen, de vele sterfgevallen en de dood van Barentsz stelt: ‘Hier vooral is 

Tollens met de geschiedenis zeer vreemd omgesprongen, alsof hij er, kostte wat het wilde, maar iets 

aandoenlijks van moest maken.’71 

In de inleiding tot het derde gedeelte concludeert hij hierover: 

Met eene vrijheid, zooals hij ze zich hier veroorlooft, kan men van alles alles maken; doch ten 

minste is hij er in geslaagd de tafereelen, zooals hij ze verkoos voor te stellen, levendig en 

treffend uit te werken.72 

Aan het laatste is te zien dat Ghijben ook positieve waardering voor het dichtstuk heeft en ook deze 

geeft hij in zijn commentaar onverhuld weer (r. 443: ‘een meesterstukje vol waarheid’, de 

beschrijving van het noorderlicht is een ‘prachtige beschrijving’. Dat de ‘waterdog’ uit r. 648 een 

kleine haai zou zijn, lijkt mij niet bewezen. 

Ghijben is een schoolmeester en dat laat hij in alles blijken: hij geeft uitleg, commentaar, ik-

boodschappen over een tekst die weliswaar niet katholiek, maar wel canoniek is en blijkbaar 

onschuldig voor het zorgvuldig geselecteerde publiek van katholieke jongelieden. Dat laatste is met 

de weinig universele tijdschriftvorm wellicht de reden dat deze eerste geannoteerde en 

becommentarieerde uitgave van De Overwintering bij latere onderzoekers tot aan dit mijn onderzoek 

onbekend is gebleven. 

Nieuwe buitenlandse Overwinteringen: België, Zuid-Afrika, 1878-1911  

Zoals hierboven beschreven blijken van de dertiende druk in 1900 nog veel exemplaren onverkocht. 

Pierre Cocherel, die in 1897 een navertelling van de historische overwintering schrijft, zegt in zijn 

voorwoord dat hij ‘den beroemden tocht (…) [ heeft] willen onttrekken aan den vergetelheid, waarin 

hij dreigde te verdrinken’.73 Dat wijst er niet op dat de hele geschiedenis van Barentsz en de zijnen 

dan nog in het Nederlandse geheugen ligt. In België lijkt de belangstelling aan het eind van de 

negentiende eeuw nog wel te bestaan. Huygens noemt nog een Gentse uitgever: Hoste geeft het 
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dichtstuk samen met andere gedichten van Tollens uit in 1878, met een herdruk in 1903; wellicht zijn 

er meer geweest.74 en ook van uitgeverij Vuylsteke in Gent is een editie bekend (1886).  

In deelhoofdstuk 2.4.3 heb ik al gewezen op de reeks Nederlandstalige werken die onder 

eindredactie van W.J. Viljoen in Zuid-Afrika worden gepubliceerd. Ook De Overwintering maakt in 

1911 als nummer 11 daarvan deel uit, net als de andere deeltjes over Tollens verzorgd door H.H. van 

Rooyen. De tekst is niet van aantekeningen en noten voorzien. 

De analyse door Taco de Beer, 1907 

Taco de Beer (Taco Hajo,1838-1923, leraar aan een Amsterdamse HBS) publiceert in het tijdschrift 

Noord en Zuid, ‘ten dienste van onderwijzers bij de studie der Nederlandsche taal- en letterkunde’ in 

1907 een analyse van De Overwintering. Zijn doelgroep is dus het korps onderwijzers; blijkbaar acht 

hij in 1907 de tekst van Tollens actueel genoeg om hen op de goede en minder goede kanten van het 

gedicht te attenderen, ongetwijfeld met de bedoeling dat zijn lezers hun kennis zouden toepassen in 

de onderwijspraktijk. De Overwintering wordt immers nog steeds gelezen en in het begin van de 

twintigste eeuw verschijnen nog steeds schooluitgaven. De Beer heeft zich grondig voorbereid: hij 

verwijst naar Schotel, naar Borger, naar Beets en naar de handboeken van Jonckbloet en Ten Brink, 

echter niet naar Ghijbens publicatie in Bloemkrans.75 Hij stelt zich kritisch op tegenover Busken Huet. 

Huet heeft zich naam gemaakt door ’t neegren en negeeren van Cats en Helmers en vele 

anderen, maar ook van Tollens. Hij heeft echter nagelaten te verklaren hoe ’t kwam dat diens 

arbeid grootendeels door de tijdgenoten werd geprezen.  

De Beer acht het noodzakelijk dat de contemporaine lezer zich inleeft in de tijd van het ontstaan van 

het gedicht om een juist waardeoordeel te kunnen vellen; dan is ook de lof van Tollens’ tijdgenoten 

volgens hem verklaarbaar 

omdat innige vroomheid, teergevoeligheid, liefde voor huisgezin en vaderland, groote moed 

en volharding (…) de voornaamste karakteristieken zijn van de personen, die hier sprekend en 

handelend optreden. Daarbij was het eenvoudig en verstaanbaar, voor niemand te hoog 76 

Daarnaast is De Beer ervan overtuigd dat het stuk ook voor de lezers van zijn eigen tijd nog genoeg 

kunstwaarde heeft, wat hij in zijn analyse zal betrekken. Zo noemt hij de regels 36-50, de scene 

waarin bij het vertrek van Texel wordt beschreven – in werkelijkheid vertrok de expeditie van 

Vlieland –, ‘een der juweeltjes van het stuk, een beeld vol kleur en leven, ook wat de klank aangaat, 

prachtig beschreven.’77 Een andere mooie passage volgens De Beer is het knielend dankgebed van 

Heemskerck als de schepelingen veilig voel aan wal op Nova Zembla zetten (regel 185-186). De 

aanval van de eerste ijsbeer is ‘met teekenende nauwkeurigheid’ beschreven (regel 202-206)78. Hij 

waardeert de uitbeelding van het mansvolk aan het werk (regel 343-350), die direct gevolgd wordt 
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door een ‘mooie’ beschrijving van de kou (regel 355-362). De reactie op de door van Barentsz staat in 

regels waarin Tollens ‘meesterlijk werkte’ (regel 566-581), het weerzien van het vaderland is 

‘uitmuntend beschreven’ (regel 706-710). 

De Beer geeft echter ook strenge tekstkritiek, wellicht om het taalgevoel van zijn onderwijzers te 

scherpen. Zo geeft hij veel voorbeelden van slechte woordkeus, stijlfouten zoals contaminaties, 

‘minder gelukte regels’ en rijmdwang. Verder wijst hij inhoudelijk op anachronismen (in 1596 is nog 

niet bekend dat De Houtman Indië heeft bereikt), gebrek aan afwisseling en historische onjuistheden 

(De Beer gaat er vanuit dat Tollens het boek van De Veer kende, maar stelt ook vast dat hij er 

blijkbaar niet veel gebruik van heeft gemaakt.)79.  

De Beer wil het gedicht bezien in het licht van Tollens’ tijd. Over de huilende matrozen oordeelt hij: 

‘’t Was volkomen in overeenstemming met de geest en den smaak van den toenmaligen tijd. De 

lezers en hoorders verlangden dat.’ 

Zo verklaart hij ook dat Heemskerck na de landing ‘in vervoering’ is en zijn mannen omarmt (r. 187), 

hij wijst op modewoorden uit Tollens’ tijd (‘zwijmeldronken’, r. 536) en de ‘echten treurspeltoon uit 

dien tijd’ in de beschrijving van de dood van Barentsz (r. 546). 

De Beer wil De Overwintering met alle sterke punten en zwakheden van taal aan zijn publiek 

presenteren en tevens uitleggen dat zijn lezers zich de receptie door hun voorgangers uit 1819 

moeten voorstellen. Hij benadert het dichtstuk en daarmee de dichter als producten van een andere 

tijd, die niettemin hun waarde hebben behouden. Aan het eind van het artikel stelt hij, dat het 

gedicht nog steeds ‘onder ons’ voortleeft:  

De ontwikkeling der kinderen werd eenmaal afgemeten naar hun kennis van gedichten van 

Van Alphen en die van aankomende jongens naar de wijze waarop ze schreven en een 

fragment uit de Overwintering of de Hollandsche natie konden voordragen. (…) Maar, mag de 

Hollandsche natie grootendeels ongelezen blijven (wat ik zeer betreur om de vele mooie 

fragmenten), de Overwintering is op onze scholen nog niet vergeten en vele leerlingen zoowel 

als onderwijzers vinden daarin gedeelten, die ze werkelijk al lezende genieten en 

bewonderen.80  

Enig eerherstel door Jan Walch, 1928, 1930 

Jan Walch (Johannes Lodewijk, 1879-1946), de latere handboekschrijver en hoc tempore leraar (later 

hoogleraar aan de Sorbonne), schrijft in Het Vaderland een serie Boeken die men niet meer leest. In 

de krant van 21 juli 1928 treffen we zijn bespreking van De Overwintering aan. Hij neemt het artikel 

op in zijn gelijknamige boek uit 1930.  

Walch stelt vast dat het een hachelijke onderneming is iets ten gunste van Tollens te zeggen: ‘Hij is er 

alleen om uitgelachen te worden; en men lacht al als men zijn naam hoort.’81 Maar hij wil de jongere 

generatie ervan overtuigen dat er ook buiten de invloed van de Tachtigers literatuurbenadering 

mogelijk is en hij vindt in de recente pooltocht van Umberto Nobile en aanleiding de aandacht op de 

noordelijke overwintering te vestigen.82 
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Walch erkent de zwakheden in het dichtstuk, zoals de kunstgrepen die sommige regels zelfs 

belachelijk maken, maar vindt ook sterke punten: de ‘gemakkelijk vloeiende alexandrijnen’, de 

‘inleving in elk der taferelen’ en vooral het ‘zien’ van Tollens, de aanschouwelijkheid van wat hij de 

lezer wil tonen.83 Walch kiest voor deze goede kanten: 

Ik geloof dat dat wel eens mocht, waar dat goede voortdurend onder de steenworpen der 

smaderij dieper werd bedolven.84 

De tekst zelf is dan slechts antiquarisch beschikbaar: negen jaar later brengt De Vooys daar 

verandering in. 

 

Drukgeschiedenis 3 – edities vanaf 1939 

Tot omstreeks 1880 was gemiddeld elke drie jaar een Overwintering verschenen, daarna nam de 

frequentie althans in Nederland af en na de beide uitgaven door Bolle, duurt het twee decennia voor 

de tekst weer wordt gedrukt. 

De uitgave van de ‘Wereldbibliotheek’, 1939 

Inleider van deze premieuitgave van de Wereldbibliotheek is De Vooys en hij begint zijn inleiding met 

de constatering: ‘Voor het tegenwoordige geslacht is Hendrik Tollens vrijwel een onbekende 

geworden’. Hij noemt de eerste lof voor het dichtstuk, de geringschatting door Busken Huet en hij 

rechtvaardigt de heruitgave door het werk te beschouwen ‘in het licht van de tijd waarin het 

ontstond.’ Immers, ‘Een volk dat eens tot zulke daden in staat geweest was, moest weer een 

toekomst hebben’. Inderdaad, er vloeien veel tranen, maar dit ziet De Vooys als een nawee van het 

sentimentalisme à la Feith. Hij geeft enkele voorbeelden van deze ‘romantische opsiering’ 

(teergevoelige matrozen, een aangedane Barentsz), maar dat neemt voor hem niet weg 

dat hij [Tollens] door menige aanschouwelijke schildering bewijst, dat hij zich inderdaad 

ingeleefd heeft in de verschrikkingen van de poolnacht en het lot van schipbreukelingen. Op 

menige plaats worden wij verrast door een tekenend woord, een kernachtige uitdrukking, een 

welluidend vers, als bewijzen dat Tollens niet ten onrechte gold als de meerdere van zijn vele 

rijmelende tijdgenoten.85 

De Vooys is te spreken over de veranderingen die Tollens in de tekst aanbrengt en geeft hiervan 

voorbeelden, onder andere de inbreng van woorden uit de scheepstechniek. Hij noemt De 

Overwintering een ‘karakteristiek produkt van onze vroeg negentiende-eeuwse letterkunde’ en 

daarom verdient het stuk een nieuwe editie.  

De tekstweergave is zonder noten en aantekeningen. De Vooys stelt zijn lezers niet in kennis van de 

detailkritiek van bezorgers als Ghijben en De Beer. Het is dan ook geen boek voor leerkrachten of een 

schooluitgave. Er zijn houtsneden van Dick van Luijn (1896-1981) ter illustratie aan toegevoegd. De 

uitgave was bestemd voor leden van de vereniging ‘Wereldbibliotheek’ en dat zijn er rond 1939 

duizenden, waarmee Tollens opnieuw duizenden lezers, althans bezitters krijgt.86 
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Het boekje roept de dichtkunst van Tollens wakker, na enkele tientallen jaren van rust. Maar de rust 

zal snel weerkeren: op bijdragen in enkele bloemlezingen na, duurt het weer enkele decennia voor 

de slaapster van Tollens’ schoonheid wakker wordt gekust. In die tussentijd is er blijkbaar aan een 

opwekking geen behoefte. 

De edities van Huygens, 1964, 1976, 1981 

Opnieuw duurt het een kwart eeuw voor er een nieuwe editie verschijnt. G.W. Huygens, de tweede 

en laatste biograaf van Tollens, verzorgt in 1964 de eerste geannoteerde uitgave van De 

Overwintering en voorziet deze van een omvangrijke inleiding. Deze wordt nog uitgebreid in de 

tweede druk en vrijwel ongewijzigd overgenomen in de derde. In zijn eerste drie paragrafen 

bespreekt hij Tollens als dichter in het algemeen en hij verwijst in de tweede en derde druk uiteraard 

ook naar zijn biografie, die in 1972 was verschenen. De paragrafen IV t/m X behandelen 

achtereenvolgens: de prijsvraag, de ontvangst, de historische (on)betrouwbaarheid, de inspiratie 

door Helmers, het genre van de ‘taferelen’, de varianten, de drukken en nog enkele curiosa.87 

Evenals in de biografie motiveert hij de keuze voor Tollens door te wijzen op de rol die de dichter in 

de cultuur van zijn tijd heeft gespeeld, ‘ongeacht de esthetische hoedanigheid van zijn poëzie’ en op 

de onverdiende verguizing.  

Omdat hij [Tollens] bovendien als mens een heel sympathieke figuur is geweest, doet het een 

beetje triest aan dat zijn naam ridicule associaties opwekt. In zoverre is er toch nog plaats voor 

een zeker eerherstel.88 

Hij verantwoordt zijn editie met het argument dat ‘men althans een gedeelte van zijn werk kent’ 

vanwege de cultuurhistorische betekenis en de vroegere populariteit ervan. Wie ‘zich althans enig 

idee van Tollens wil vormen’, zou kleinere gedichten als Op den eersten tand van mijn jongstgeboren 

zoontje (huiselijkheid), Volkslied (vaderlandsliefde) en Winteravondliedje (filantropie) moeten 

kennen, naast de geëditeerde dichtstukken De Overwintering (‘zijn populairste werk’) en 

Avondmijmering (‘de erkenning van zijn falen’). Dat Huygens’ uitgave twee maal herdrukt wordt, zegt 

iets over de belangstelling die hij met zijn boekje voor beide teksten weet te wekken. 

Huygens bespreekt verder het bovengenoemde conflict met uitgever Immerzeel en noemt ten slotte 

de varianten die Tollens in de verschillende uitgaven tijdens zijn leven heeft aangebracht: 

‘herstelwerkzaamheden’, geen complete herziening als antwoorden op de kritiek die was verschenen 

in De oude aan den Binnen-Amstel.89 Naast stilistische aanpassingen vult Tollens aan, hij schrapt en 

hij geeft Barentsz wat meer aandacht.90 Eén en ander verantwoordt Huygens in zijn Inleiding en in de 

annotaties. Hij beoordeelt deze wijzigingen positief: 

Het staat intussen vast, dat Tollens naar vermogen geprobeerd heeft, zijn tekst zo zuiver 

mogelijk en aanschouwelijk mogelijk te maken, en dat hij zich meer dan eens onvoldaan 

toonde over het resultaat. 
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Hij noemt verder de positieve ontvangst van het dichtstuk, verwijst naar de altijd lovende Schotel, 

maar stelt ook dat de vele herdrukken en de vertalingen een bewijs zijn voor de populariteit van De 

Overwintering. Als ‘curiosa’ noemt hij twee uitvoeringen met muziek: in 1850 met 18 zangnummers 

voor koorzang tussen de declamaties van de taferelen en in 1880 de compositie van J.M. Coenen in 

vijf delen (zie deelhoofdstuk 3.4.1). 

Aan het eind van het gedeelte van de Inleiding dat De Overwintering betreft, oppert Huygens dat het 

‘niet uitgesloten’ is dat de populariteit van het gedicht te danken is aan het feit dat onze literatuur 

‘niet heel rijk is aan redelijke epische poëzie’. Tussen de eerste en de derde druk van zijn editie is er 

wel iets veranderd in de bekendheid: in 1964 zijn er nog ouderen die hele stukken van buiten 

kennen, in 1981 zijn er nog ouderen die daarover hebben horen gewagen.91  

Aandacht voor de vorm: Geerars, 1967 en Asselbergs, 1968 

Kort na elkaar verschijnen twee artikelen die nader ingaan op de vorm van De Overwintering.  

C.M. Geerars (Kees, 1921-1976, leraar, inspecteur en ambtenaar in het onderwijs) leest de uitgave 

van Huygens en herkent er een epyllion in, een ‘klein heldendicht’. Dit verrast hem, omdat hij het 

eerder beschouwde als een verhalend gedicht met een chronologische reeks taferelen. Hij baseert 

zijn nieuwe inzicht op ‘La formation de la doctrine classique de France’ van René Bray, uitgegeven in 

1957, die op zijn beurt de klassieke en classicistische regels voor het heldenepos had afgeleid van het 

werk van Homerus, Vergilius en Tasso. De inhoudelijke vereisten zijn: het onderwerp dient verheven 

te zijn, de hoofdpersonen zijn vermaard en van hoge stand, de verteltrant is voornaam en statig. De 

held mag geen zwakheden vertonen en moet een voorbeeld zijn van edele deugden die de lezer en 

toehoorder tot lering strekken. Het stuk speelt in het verleden. De opbouw is strikt: de propositio als 

inleidend gedeelte, waarin de hoofdpersonen en de intrige worden voorgesteld, de invocatio die de 

muze aanroept, vervolgens de narratio met het eigenlijke verhaal, dat wordt afgesloten met de 

peripetheia, het draaipunt in de handeling en ten slotte de exitus, waarmee het gedicht wordt 

besloten. In het verhaal is ruimte voor episoden, uitweidingen die niet direct met de hoofdlijn te 

maken hebben. Geerars past deze kenmerken ook toe op het epyllion, het klein heldendicht van 

maximaal 600 versregels, geschreven in hexameters.92 Tollens zal deze vorm hebben gekend door de 

voordrachten in de Bataafsche/Hollandsche Maatschappij en later het Koninklijk Instituut voor 

Wetenschappen en Schoone Kunsten. Geerars herkent deze structuur in De Overwintering: in r. 1-50 

wordt het verhaal in de tijd geplaatst (ontdekkingsreizen, oorlog) en worden de helden Heemskerck 

en Barentsz als elkaar tegenpolen voorgesteld; in r. 51-54 roept Tollens de ‘zangster’ aan; dan volgt 

het eigenlijke verhaal, onderbroken door zes episoden (bijvoorbeeld de verhalen die de 

overwinteraars elkaar vertellen); de peripetheia is positief, want de zon keert terug en de ontmoeting 

met Rijp leidt de goede afloop in (exitus felix).93 Geerars vindt bewijzen voor de bewuste opzet in het 

oorspronkelijke handschrift de witregels en de inspringingen geven de delen en de episoden precies 

aan.94 Dat het gedicht in alexandrijnen is geschreven en niet in dactylische hexameters, bespreekt hij 

niet. In Tollens’ tijd spreekt men over De Overwintering niet over een epyllion, maar neutraal over 
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een ‘dichtstuk’. Het is een genre dat meer in de klassieke literatuur thuishoort en daarvan had 

Tollens geen kennis.  

Willem Asselbergs (die als Anton van Duinkerken eerder over Tollens publiceerde, zie hoofdstuk 2.3) 

is een andere mening toegedaan. In een opstel over Jacob Vosmaer en Hendrik Tollens gaat hij in op 

de editie van Huygens, die hij over het genre niet kritisch genoeg vindt en die zich baseert op Tollens’ 

eigen uitspraak over ‘beschrijvende of liever schilderende poëzij’.95 Ook Asselbergs herkent de 

inspringingen in de tekst en stelt vast dat elk tafereel eindigt met een staand eindrijm. Dat brengt 

hem tot de conclusie: 

De Overwintering is een strofisch gedicht, waarin de alexandrijnen zich voegen naar de 

voorschriften van de romance.96 

De strofische structuur zou in r. 11 beginnen, de eerste regels zijn een eerdicht. Asselbergs voegt een 

Overzicht van de samenstelling bij, waarin hij zijn indeling op De Overwintering toepast, die ‘veel 

evenwichtiger is dan de critici dachten’. Tollens zou nauwkeurig geteld hebben: 

[Tollens] harmonieerde zijn balladeske episoden tot evenwichtig ingedeelde taferelen en 

gehoorzaamde hierbij aan een getalsmatig narekenbaar maatgevoel, zodat zijn beschrijving 

van de poolnacht in 200 versregels precies overeenkomt met het aantal, dat hij gebruikt om de 

heenreis in 112 en de terugreis in 88 verzen te schetsen.97 

Asselbergs vindt dit een teken van ‘zijn innerlijk schikkingsvermogen, (…) van zijn aangeboren 

artisticiteit’. Hij gaat nog even in op het oordeel van Busken Huet, dat hij ten opzichte van de 

burgerlijke bekrompenheid terecht vindt, maar dat tegelijk Tollens aan de verguizing ten prooi liet 

vallen. In zijn optiek is De Overwintering ‘het uitgangspunt tot de rijkgeschakeerde ontwikkeling van 

het romantisch dichtverhaal in Nederland’ en dat maakt dat de dichter op z’n minst begrip mag 

verwachten. Asselbergs refereert niet aan het artikel van Geerars.98  

De reactie van Huygens 

De artikelen van Geerars en Asselbergs verschijnen na de eerste druk van Huygens’ editie van De 

Overwintering. In de tweede druk voegt hij een hoofdstuk toe aan zijn Inleiding, waarin hij op beide 

stukken ingaat. Geerars toont volgens hem ‘onomstotelijk’ aan dat Tollens zijn Overwintering als een 

epyllion heeft geschreven. Hij volgt W.A.P. Smit in zijn mening dat het epyllion in de renaissance niet 

bewust in Nederland is beoefend, maar dat Vondel dit onbewust wel deed in zijn Verovering van 

Grol, een dichtstuk dat Tollens kende.  

Tegen Asselbergs brengt Huygens in, dat deze structuur door Tollens zelf doorbroken zou zijn door 

zijn latere wijzigingen en dat de dichter zijn strofen dan zou hebben aangegeven door interlinies. Hij 

ontkent overigens niet dat er strofische elementen in het stuk zijn aangebracht: 
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Een zekere evenwichtigheid in de bouw van de onderdelen is inderdaad aanwezig, maar het 

vooropgezette strofische bouwplan lijkt me al te vernuftig.99 

Huygens houdt het dus op het epyllion als aanduiding van het genre. Dat het stuk veel 

gemeenplaatsen bevat, behoort tot de dichterlijke taal van zijn tijd. Hij ziet De Overwintering als de 

afsluiting van Tollens’ classicistische periode, ‘en voor zijn doen op waardige wijze: niet voor niets 

sloeg het werk aan.’100 Aan de andere kant moeten we ons afvragen of de dichter bewust een 

epyllion heeft geschreven. Het voorbeeld van Vondel is mogelijk, maar deze zou zijn stuk dus 

‘onbewust’ hebben gecomponeerd. Zou Tollens dan een genre herkend hebben, dat hij uit de 

klassieke letterkunde niet kon kennen? De discussie lijkt mij wat academisch: de liefhebbers zullen 

eerder op de inhoud dan op de structuur hebben gelet. 

De gelegenheidsuitgave van ‘De Arbeiderspers’ 1997 

‘De Arbeiderspers’ geeft de – voorlopig laatste – editie van De Overwintering in een oplage van 900 

stuks uit als gelegenheidsuitgave ‘uitsluitend bestemd voor vrienden en relaties’ als 

jaarwisselingsgeschenk 1997-1998. Marita Mathijsen schrijft Tollens als ijspoëet als inleiding, een 

verwijzing naar De Schoolmeester, die in 1833 ooit in een brief aan Van Lennep over ‘Tollens en 

andere biddagdichters en ijspoëeten’ schreef.101 Zij plaatst het boekje in het herdenkingsjaar van de 

overwintering, noemt de prijsvraag en verdedigt de keuze voor Tollens tegen de stroom van het 

verguizen in: 

Tollens is in de loop der tijd uitgeroepen tot de Quasimodo der kreupeldichters van de 

negentiende eeuw. (….) Niets is gemakkelijker dan een vers bespottelijk te maken, niets zo 

vrijblijvend als beweren dat de oudere Nederlandse letterkunde weinig om het lijf heeft. Niets 

is zo moeilijk als literaire gebruiken die ons vreemd geworden zijn op waarde te schatten.102 

Vervolgens neemt ze ons mee in de geest van de lezende tijdgenoot van 1819 om na te gaan 

waardoor het gedicht toch zo populair kon worden: 

Eén literaire techniek valt meteen op. Tollens heeft het verslag vereenvoudigd en de 

hoofdpersonen teruggebracht tot twee machten die tegenover elkaar staan: de wrede natuur 

en de naar expansie dringende mens.103 

Tollens accentueert de tegenstelling: emotie (mannen) tegenover natuurgeweld (kou, donkerte, 

bedreigingen). Maar de (meeste) mannen trotseren en overwinnen de natuurkrachten en hier schuilt 

volgens Mathijsen de moraal:  

dat er grenzen aan de mens gesteld worden door de natuur waar die groter is dan hijzelf, maar 

tegelijk heeft de mens de kracht tot op zekere hoogte de natuur in toom te houden en te 

overwinnen. 

Een boodschap die volgens haar past in de tijdsomstandigheden: 
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Wat een prachtige symboliek in die jaren waarin gezocht werd naar evenwicht tussen de 

volkskrachten en de volksmachten. 

Zoals de overwinteraars de natuurmachten verslaan, zo zal het nieuwe, krachtige burgerdom de 

bloederige Franse tijd overwinnen. Zo wordt De Overwintering anno 1997 weer leesbaar: 

Pathetiek kan ook gloed genoemd worden, onwaarheid is in de dichtkunst geen criterium, Wat 

telt zijn de natuurbeschrijvingen en de adembenemende bedreigingen.104 

Mathijsen benadrukt dat de kern van het dichtstuk in 1819 actueel is: Nederland wacht op nieuwe 

krachten teneinde het boze verleden te boven te komen. Zij plaatst het dichtstuk dus in de tijd van 

zijn ontstaan en beschouwt het als bouwsteen voor de Nederlandse identiteit. In de contemporaine 

reacties is het als zodanig niet beschreven, wel als metafoor voor wat in het vermogen van ‘de 

Nederlander’ ligt. Dat De Overwinning de lezers méér heeft geboden dan versterking van de 

eigenheid, toont de lange populariteit van het gedicht, dat nog gelezen wordt (of beter: moet 

worden) als die identiteit al lang los van de Franse overheersing bestaat. 

Met deze uitgave eindigt (voorlopig) de drukgeschiedenis van de complete tekst van De 

Overwintering. In talloze bloemlezingen staan fragmenten.105 

Citaten 

Twee citaten uit De Overwintering zijn in het Nederlands spreukenjargon opgenomen. 

Hier zwijgt de spreker stil: hij snikt, hij kan niet meer.106 

Naar verluidt was het een passend gezegde tijdens opvoeringen van de negentiende-eeuwse 

rederijkers wanneer de spreker zijn tekst kwijt was. Huygens noemt de zin expliciet in zijn inleiding: 

’Weer een van die plaatsen, die de populariteit van gevleugelde woorden bewaard hebben, zij het in 

ironische zin’. Volgens hem heeft Tollens zich hier laten beïnvloeden door Helmers: 

Wanneer in de derde zang van diens ‘Socrates’ de wijsgeer vóór zijn dood bezoek krijgt van zijn 

gade - die wijselijk niet als Xantippe is aangeduid maar wel ‘haar jongsten zoon in haren arm 

bekneld’ houdt - dan eindigt de passage met de woorden:  

Vaar wel, mijn echtgenoot! helaas! ik kan niet meer. 

Enkele bladzijden verder houdt zij nog een monoloog, met als slot:  

‘Ik volg u tot in 't graf’. Zij zwijgt, zij kan niet meer, 
En valt, beroofd van kracht, op 't doode ligchaam neêr.107 

Inderdaad blijft de zin van Tollens in het collectieve geheugen hangen en wordt ze regelmatig 

aangehaald. Een journalist schrijft in 1996 in de De Volkskrant over de tentoonstelling van 

voorwerpen uit Nova Zembla en hij kent zijn Tollens: ‘Tollens dichtte een loflied, waarvan één regel 

eeuwig werd: 'Hier zwijgt de spreker stil, hij snikt; hij kan niet meer'.108 Theo Hermans gebruikt de zin 

als inleiding op zijn overzicht van de verschillende vertalingen en Ewout Sanders en Nop Maas 

noemen deze in het gedenkboekje voor 10 jaar Nationale Voorleesdag uit 2003: 
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Toen Hendrik Tollens deze gevleugeld geworden woorden voor het eerst voorlas, zal hij een 

kleine pauze ingelast hebben om de ontroering van zijn gehoor te stimuleren. En bij de vele 

volgende gelegenheden dat hij De overwintering der Hollandersop Nova Zembla voorlas, zal hij 

de uitbuiting van dit dramatische moment hebben vervolmaakt.109 

Zij spreken het vermoeden uit dat Tollens zelf al het gewicht van zijn zin beseft zal hebben. In 2013 is 

de spreuk goed voor bijna 12.000 vermeldingen op Wikipedia. 

Het tweede citaat is de laatste regel van De Overwintering: 

En rekent d’ uitslag niet, maar telt het doel alleen. 

Tollens verheft zijn verhaal ook hier uit de werkelijkheid: het doel van de onderneming van 

Heemskerck en Barentsz was wel degelijk gericht op de goede uitslag: de noordelijke zeeweg naar de 

rijkdommen van het Verre Oosten. Hun opdrachtgevers zullen het hem niet hebben nagezegd. Dat 

geldt ook voor de overwinteraars zelf: hun was bij het welslagen een rijke beloning in het 

vooruitzicht gesteld, maar door de mislukking kregen zij minder uitbetaald. De weduwe van Barentsz 

verviel zelfs tot armoede.110 

De uitdrukking kan voor velerlei situaties worden gebruikt. Zo citeert M.J.M. van Poll, lid van de 

Tweede Kamer deze regel bij de bespreking van een wettelijke regeling op het geldschietersbedrijf 

op 2 juni 1931 en zijn latere collega A.J. Verbrugh laat in 1972 in de Kamer Tollens nogmaals klinken 

bij zijn reactie op spaarloonplannen.111 Beide volksvertegenwoordigers weten wie de auteur is. Jan 

Greshoff gebruikt het citaat voor een geheel ander doel: het doel van poëzie, overigens zonder 

Tollens te noemen: 

‘En rekent d'uitslag niet, maar telt het doel alleen’. Hieruit blijkt de tegenstelling tussen 

zedeleer en kunst. In poëzie zijn de goede bedoelingen niets, de uitslag alles.112 

Ten slotte hanteert ACP Almere (‘Adviespraktijk voor Conflicthantering en Preventietechnieken’) de 

zin anno 2012 als haar motto bij de bladzijde ‘Opdrachten’, met vermelding van Tollens’ naam en 

jaartallen.113 

Charivarius heeft overigens erop gewezen dat het citaat feitelijk langer is: de constructie is geen 

imperatief, maar een indicatief doordat er in de voorgaande regel een onderwerp staat: 

’t Erkentlijk Vaderland / rekent d’ uitslag niet, maar telt het doel alleen.114 

Het is niet moeilijk met digitale zoekmachines meer voorbeelden te geven. Beide citaten blijven tot in 

de huidige tijd gebruikt en in de veel gevallen kent men de schrijver ervan. Als zodanig houden zij de 

herinnering aan Tollens en aan De Overwintering levend, maar de vraag is wel of men zich realiseert 

wie de bedenker was. Dat beide teksten nog actueel zijn kan verklaard worden uit het feit dat elk van 

de spreuken voor algemeen menselijke, en dus niet-tijdgebonden situaties bruikbaar is. 
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Het leesproces door de tijd heen 

De inleiding van Mathijsen in de laatste editie markeert het voorlopig einde van een historisch 

leesproces dat parallel verloopt aan de waardering voor het dichterschap van Tollens. Gedurende 

een eeuw behoort De Overwintering tot het curriculum van de Nederlandse poëzie en door de 

schooluitgaven zijn generaties leerlingen en oud-leerlingen bekend met het stuk, kennen gedeelten 

uit het hoofd. De laatste schooluitgave, de vijftiende druk van Bolle, zal na haar ongedateerd 

verschijnen nog vele jaren tot de schoolinventaris hebben behoord en daardoor tot het collectieve 

geheugen van een deel van de Nederlandse bevolking. Huygens stelt dat in 1964 voor de dan levende 

generatie vast en uit de herziening van zijn inleiding blijkt, dat deze bij de volgende druk is 

uitgestorven. Henk Hofland spreekt in een radiocolumn over zijn moeder, die in 1933 nog de meest 

dramatische passages uit het hoofd kon opzeggen.115 We herinneren ons de poging van De Beer om 

aan aanstaande onderwijzers ook de zwakke kanten van De Overwintering te tonen. Het is 

uiteindelijk aan de schoolmeesters (m/v) de keuze geweest de tekst aan de leerlingen te 

presenteren. 

Anders is het met de literaire waardering. Potgieter en Busken Huet hebben het stuk bekritiseerd. 

Vooral de laatste gebruikt zijn kritiek als onderdeel van zijn algemene verwerping van Tollens als 

waardevol dichter. Dat er goede stukken in De Overwintering staan, is voor hem geen goedmaker van 

de rest van Tollens’ dichterschap. Als eerste bespreker stelt hij de fictieve gedeelten van de vertelde 

geschiedenis tegenover de werkelijk gebeurde voorvallen: als Tollens zich aan het dagboek van De 

Veer had gehouden, zou zijn oordeel positiever (niet: positief) zijn geweest. In de diverse vertalingen 

blijkt de verhouding tussen werkelijkheid en fictie vóór zijn opstel geen probleem te zijn (zie 

hieronder).  

Zowel Ghijben als De Beer schrijven voor (aanstaande) onderwijzers. Gegeven het feit dat De 

Overwintering in 1889 en 1907 nog steeds op scholen gelezen wordt, kunnen deze dus van de 

kritische noten van beiden gebruik maken bij hun leesonderwijs. Beiden zijn kritisch, maar niet 

negatief en laten hun lezers het dichtstuk lezen met begrip voor Tollens’ tijd én met de 

contemporaine kennis. Uiteraard weten we niet of, en zo ja, hoe de leerkrachten hun lessen van 

Ghijben en De Beer in praktijk hebben gebracht. Als zij hun leermeesters volgen, dragen zij door de 

lezing van De Overwintering bij aan de herinnering aan haar schepper en scherpen zij de kritische 

geest van de scholieren door hen kritisch te laten lezen. Evenmin weten we of zij de boodschap van 

Ghijben en De Beer over Tollens hebben doorgegeven, maar het lijkt pedagogisch niet verstandig 

met jonge leerlingen een dichtstuk zó te lezen, dat er bij hen geen plaats voor positieve waardering 

overblijft. 

De Vooys reageert op de discussie of een historisch dichter als Tollens nog van waarde in andere, 

latere tijden kan zijn; zijn uitgave is het bevestigende antwoord. Het is vooral Huygens die de 

herinnering levend houdt door zijn degelijk ingeleide en geannoteerde edities tussen 1964 en 1981. 

Niet voor niets zijn twee herdrukken, geactualiseerd door de verwerking van nieuwe literatuur, 

noodzakelijk. De uitgave van Mathijsen is een gelegenheidswerk, dat een beperkte lezerskring 

bereikt zal hebben en daardoor slechts een geringe bijdrage aan de herinneringscultuur levert. 

Anderzijds hebben de aanwezigen bij de uitreikingen van de Tollensprijzen in 1995 en 2000 het 

dichtstuk enigszins ingekort mogen horen door de voordrachten van Jules Deelder respectievelijk 

Alma Mathijsen. 
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Conclusie: De Overwintering en de herinneringscultuur 

De Overwintering is met het Volkslied ongetwijfeld de meest verspreide tekst van Tollens, niet alleen 

door het aantal drukken, maar ook doordat het stuk als schoolboekje is uitgegeven en herdrukt. In de 

glorietijd van Tollens’ roem, tot ongeveer 1885 is het daardoor voor velen verplichte literatuur. 

Daarna lijken de edities even te stokken, maar de nieuwe uitgever Bolle ziet rond 1910, 1915 toch 

nog markt voor twee drukken. In hoeverre deze echt verkocht zijn, is niet na te gaan, opmerkelijk is 

wel dat Bolle bij een bestelling van ander werk een Overwintering cadeau doet. Huygens schrijft in 

1964 dat oudere generaties nog gedeelten uit het hoofd kunnen opzeggen. Dat houdt in dat de 

herinnering dan nog functioneert, al zal zij bij de kinderen en kleinkinderen wel zijn uitgedoofd. De 

editie van de Wereldbibliotheek uit 1939 is weliswaar geen schooluitgave, maar wel in een oplage 

gedrukt die althans voor de leden de herinnering aan Tollens en zijn dichtstuk weer voor enige tijd 

van de boekenplank hebben geroepen en hetzelfde geldt voor de drie drukken van de editie-Huygens 

tussen 1964 en 1981. 

Twee aspecten vragen om nadere beschouwing: de geschiedkundige en de taalkundige 

componenten van het dichtstuk. Tollens vermengt de feiten met zijn fictie en bepaalt daardoor in 

hoge mate de perceptie van de poolreis in het geheugen van de negentiende-eeuwers. We mogen 

immers aannemen dat de leesboekjes met het overwinteringsverhaal voor de scholen en de vele 

andere drukken voor het volwassen publiek niet alleen als leesoefenstof werden gezien, maar dat de 

soms zeer beeldend geschreven taferelen ook inhoudelijk aan de kennis van hun lezers hebben 

bijgedragen. Als Busken Huet in 1874 de fictie van Tollens tegen de feiten heeft afgezet – en het 

dichtstuk overigens bij delen fraai noemt – betekent dat niet het einde van de tekst: er volgen nog 

drukken en vertalingen, die dan wellicht hun beroep op historische betrouwbaarheid hebben 

verloren, maar die dan toch nog hun waarde als weergave van een literair meesterwerk behouden. 

Op deze wijze krijgt De Overwintering voor de latere generaties een andere waarde en kan zij 

voortaan als literair product worden gelezen en beoordeeld. En de naam ‘Tollens’ staat nog steeds 

op de kaft. 

Het tweede aspect is de taal waarin Tollens schrijft. Zijn tijdgenoot Staring verzamelt al stoplappen, 

herhalingen, onnauwkeurigheden en slechte beelden.116 Dat Tollens regelmatig botst met de 

grammatica en zich aan rijmdwang bezondigt, kan verklaard worden uit zijn doelstelling een vers te 

schrijven dat vooral voorgedragen en uit het hoofd geleerd kan worden. Daarbij komt dat Tollens 

geen bevlogen dichter is die hier hogere kunst wil scheppen, want het verhaal gaat hier bij hem vóór 

de vorm. De editeurs Ghijben en De Beer hebben elk op eigen wijze de taal van Tollens van 

commentaar voorzien met het doel (toekomstige) onderwijzers met de tekst te laten omgaan. Via 

hen vestigt de naam van de dichter zich in het collectieve geheugen van enkele generaties 

scholieren: enerzijds als de fantasierijke uitbeelder van de natuurkrachten in het verre noorden, 

anderzijds als de schrijver wiens taal zich leent voor verbeteroefeningen. 

Niettemin leiden beide aspecten niet tot een blijvende plaats in de herinneringscultuur. Anno 2014 is 

De Overwintering alleen nog antiquarisch verkrijgbaar en met name de commentaarloze editie van 

De Vooys wordt op moderne verkoop-sites in een ruime hoeveelheid aangeboden. Dat geldt in 

kleinere mate voor de geannoteerde uitgaven van Huygens.  
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De interdisciplinaire potentie van ‘De Overwintering’ 

Ann Rigney gaat in The Afterlives of Walter Scott in de hoofdstukken 2, 3 en 4 uitgebreid in op de 

potentie die de romans van Scott hebben om vruchtbaar te zijn voor andere artistieke disciplines, 

zoals verschillende soorten drama, tekenkunst, architectuur en muziek, waarvan de uitingen op zich 

de herinneringscultuur versterkten, wat zijn plaats in het collectieve geheugen van allen die 

scottishness omarmen, versterkt heeft.117 Zij gebruikt hiervoor de term remediation. De 

Overwintering is Tollens’ enige werk dat zich voor een dergelijk voortbestaan zou kunnen lenen, 

maar dit leidt nauwelijks tot creatieve varianten. Bovendien wordt in de tweede helft van de 

negentiende eeuw het historische verhaal van Gerrit de Veer bekend, evenmin van dramatiek 

ontbloot, en is De Overwintering daarna maar één van de navertellingen. Het dichtstuk zelf wordt 

niet meer naverteld. Dat er talrijke (jeugd)boeken over de tocht van Barentsz en Heemskerck zijn 

geschreven, dat er door J.H. Isings in 1951 een fameuze schoolplaat van ‘Het Behouden Huys’ is 

getekend, dat op Terschelling de nagedachtenis van Barentsz en de zijnen in ere wordt gehouden en 

dat Reinout Oerlemans in 2011 een film over de pooltocht maakte, heeft eerder de maken met de 

algemene bekendheid van de Tocht om de Noord dan met het dichtstuk van Tollens, dat ooit het 

beeld ervan bepaalde. Al zijn er nauwelijks directe ontleningen aan De Overwintering, aan Tollens 

wel de eer het verhaal van Nova Zembla en de belangstelling voor de oude pooltochten in het 

collectieve geheugen en daarmee in de herinneringscultuur te hebben geïntroduceerd. 

Nova Zembla, de film 

Hugo Heinen schreef het scenario voor de 3D-film Nova Zembla van Reinout Oerlemans, die in 2011 

werd uitgebracht. Als neerlandicus heeft hij De Overwintering op de plank staan en deze ook 

opengeslagen, maar dit is niet van invloed geweest op zijn script (eigen mededeling). Niettemin is er 

een belangrijke overeenkomst, namelijk de concessie aan het publiek ten koste van de historische 

betrouwbaarheid. Tollens maakte negentiende-eeuwers van zeventiende-eeuwers en gezinsvaders 

van vrijgezelle bootslieden, modelleerde het aantal ijsberen en overledenen naar de smaak van zijn 

tijd en knipte Gerrit de Veer uit het verhaal. In de film wordt de obligate mooie vrouw ingevoerd als 

de dochter van Plancius, De Veers muze om de tocht naar Nova Zembla te maken. Zowel Tollens als 

Oerlemans krijgt kritiek op deze handelingen: Tollens postuum door Busken Huet, Oerlemans direct 

via de media, onder andere van Louwrens Hacquebord, die als wetenschapper de verblijfplaats van 

de overwinteraars onderzocht. Oerlemans verdedigde zich door erop te wijzen dat hij een speelfilm 

maakte, en geen documentaire; Tollens zou hebben kunnen reageren dat hij een dichtstuk 

componeerde en geen geschiedenisboek.118 

Dramatische navolgingen zijn verder schaars: In 1880 worden bij de viering van de honderdste 

geboortedag van Tollens in het Paleis voor Volksvlijt in Amsterdam enkele taferelen letterlijk tot 

tableaus, voorafgegaan door een ouverture ‘Nova Zembla’ van de componist Johan Coenen (zie 

hoofdstuk 4.3). Enkele fragmenten van het dichtstuk maken in 1994 deel uit van de ‘Tollens Cantate’ 

door Ben van Venetië (zie hoofdstuk 4.5). Beide uitvoeringen waren echter – zover is na te gaan – 

eenmalig en zullen zich als herinnering alleen in het collectief van het aanwezige publiek hebben 

kunnen nestelen.  
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Hetzelfde geldt voor de teken- en schilderkunst. In het National Maritime Museum in Londen bevindt 

zich een schilderij van Christian Portman uit 1836, dat de dood van Willem Barentsz voorstelt: het is 

een romantisering, maar de plaats van handeling is een rotskust zoals bij De Veer, en niet het 

Behouden Huys zoals bij Tollens. Christoffel Bisschop schilderde Barentsz en Van Heemskerk in 1863, 

maar dit werk verwijst niet naar een brontekst. Wel zijn enkele uitgaven van De Overwintering 

geïllustreerd. Henry Brown maakte houtsneden voor de Nederlandse luxe-editie van 1843 naar 

tekeningen van J.H.J. van den Bergh, en P.W. Quack gebruikte deze voor zijn Duitse vertaling uit 

1850. Voor de Franse luxe-vertaling van Clavareau uit 1838 maakte Michel Mourot enkele 

lithografieën. In de Wereldbibliotheekeditie van De Vooys uit 1939 staan enkele xylografieën 

vervaardigd door Dick van Luijn. Met een luchtige pen maakte Ruud de Rode kleine tekeningen bij de 

– tot nu toe – laatste uitgave van De Overwintering, het jaarwisselingsgeschenk 1997/1998 van 

uitgeverij ‘De Arbeiderspers’: hier geen gravures die de dramatiek van het stuk ondersteunen, maar 

humoristische tekeningetjes, zoals een erehaag van sneeuwmannen langs de ‘oprijlaan’ van het 

Behouden Huys…119 Geen van deze illustraties verscheen zover is na te gaan los van een tekst van 

Tollens; zij dragen afzonderlijk dan ook niet bij aan de herinneringscultuur, maar ondersteunen deze 

wel. 

2.6.2 Vertalingen van De Overwintering 

Inleiding, problemen bij de vertaling 

Dit deelhoofdstuk sluit aan bij het vorige. Ik heb ervoor gekozen zo het verband van de 

oorspronkelijke Overwintering en de vertalingen te behouden en dit gedeelte niet te plaatsen in 

hoofdstuk 2.7, dat over de vertalingen van andere gedichten handelt.  

Zoals hierboven vermeld, is De Overwintering een aantal keren vertaald. ‘Vertalen’ moet niet in 

letterlijke zin worden opgevat: Tollens vertelt niet alleen een verhaal, maar schrijft ook poëzie in een 

vaste vorm van alexandrijn en gepaard rijm, hij gebruikt specifieke scheepstermen, verwerkt 

nationaal herkenbare elementen. Zijn verbeelding van de ijzige en dreigende omstandigheden oogst 

zelfs bij zijn critici lof. Daardoor staat de vertaler – of moeten we zeggen: de bewerker in een andere 

taal – voor problemen die elk op eigen wijze oplost. Ook het uitgangspunt verschilt: de één wil zijn 

taalgenoten laten kennismaken met een topstuk uit de Nederlandse dichtkunst, de tweede stelt het 

geloof van de overwinteraars aan zijn lezers ten voorbeeld, de derde plaatst het verhaal in nieuwe 

aandacht voor het nog onontgonnen noordpoolgebied. Dat vraagt soms om een gedegen inleiding en 

verklarende noten. Allen erkennen de tekst als fictie: ook als de ware gebeurtenissen van de reis, 

zoals deze door De Veer zijn beschreven, bekend zijn, ziet geen van de vertalers de verschillen tussen 

fictie en werkelijkheid als probleem. Het gaat hen om het gedicht van Tollens, en niet om de 

historische juistheid. De vertalingen in chronologische volgorde: 

De eerste Franse vertaling, 1828-1851 

In het zuidelijk deel van het verenigd Koninkrijk is de voertaal Frans: in Wallonië de omgangstaal, in 

Vlaanderen de taal van de hogere burgerij. Het is te begrijpen dat de dichter van het nationale 

volkslied in Franse vertalingen voor de zuidelijke landgenoten leesbaar wordt gemaakt. Auguste 

Clavareau (1787-1864) vertaalt als eerste De Overwintering, dat in 1828 in een verzamelbundel met 

andere vertaalde gedichten van Tollens, van Bilderdijk en werk van Clavareaus eigen hand verschijnt. 
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Clavareau is geboren in Luxemburg-stad en is ten tijde van de publicatie verificateur in Maastricht. 

Hij is Franstalig en vertaalt veel werk uit het Nederlands. Hij ontvangt financiële ondersteuning van 

de koning: hij verwerpt dan ook de onafhankelijksneigingen van België en blijft zijn hele leven een 

aanhanger van het Oranjehuis.120 

De eerste druk van zijn vertaling heeft als titel Les Bataves à la Nouvelle Zemble. In zijn inleiding 

schrijft Clavareau dat de uitgave van een dergelijk gedicht van goed burgerschap getuigt: ‘Un vrai 

citoyen doit saisir avec transport ce que peut élever la gloire de sa patrie’. De heldendaden van dat 

vaderland mogen niet vergeten worden, mede omdat ze lessen in deugdzaamheid zijn: 

C’est dans ces nobles sentiments pour sa patrie, que Tollens composa son poème des Bataves à 

la Nouvelle Zemble. Le grand projet de ces héros, leur constance, leur courage, leurs traveaux, les 

maux inouïs qu’ils ont soufferts, tout tient du prodige dans ce célèbre voyage.121 

Hij plaatst de tocht in de geschiedenis en verbindt deze met de reizen van De Houtman (Azië) en Van 

Noort (rond de wereld). 

In de afzonderlijke uitgave van Tollens’ gedicht uit 1837, de luxe derde druk van de vertaling, breidt 

Clavareau de inleiding uit en vertelt de gebeurtenissen na. Hij citeert/vertaalt een gedeelte uit 

Nicolaas van Kampen, Geschiedenis der Nederlanders buiten Europa. Deze kent deze het ware lot van 

Barentsz en zo doorziet Clavareau het effectbejag van Tollens, die de schipper in het Behouden Huys 

laat sterven: 

Tollens a fait mourir Barendz à la Nouvelle-Zemble, pour donner encore plus d’intérêt aux 

infortunes de ces braves marins.122 

Zo noemt Van Kampen in zijn geschiedwerk ook de naam van De Veer en de andere overledene, 

Nicolaas Andriesz, die beiden niet in Tollens’ gedicht voorkomen. Hij verwijst in een noot naar 

Tollens, noemt zijn gedicht een ‘uitmuntend dichterlijk tafereel’ en gaat verder niet in op de 

dichterlijke vrijheden die de dichter zich in zijn Overwintering veroorlooft.123 Met het citaat eindigt 

Clavareau de eerste toevoeging aan zijn inleiding. 

In een korte tweede toevoeging noemt Clavareau de litho’s van Michel Mourot (1803-1847) een 

verrijking voor zijn uitgave.124 Inderdaad zijn er acht illustraties geplaatst, nog afgezien van een 

afbeelding van de vertaler zelf. Daarmee is deze editie in 1837 de eerste geïllustreerde uitgave van 

De Overwintering, nog voor de luxe Nederlandse uitgave van 1843. De platen lijken niet op die uit het 

oorspronkelijke dagboek en zijn waarschijnlijk voor de gelegenheid vervaardigd. De mannen dragen 

aan het begin van de reis lakense pakken, het schip ziet eruit als een spiegelschip. Clavareau had het 

gedicht in de eerdere drukken in twee episoden ingedeeld, maakt voor deze druk nieuwe 

hoofdstukken: Le départ, La Nouvelle Zemble, L’Hivernage en Le Retour. 

Clavareau publiceert zijn Overwinteringen achtereenvolgens in Franstalige steden: Maastricht, 

Brussel, Parijs. Hij heeft dus zeker een publiek in de Zuidelijke Nederlanden en ook in Frankrijk op het 
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oog. Frans was immers de ‘dominante cultuurtaal’ in het Zuiden. Janneke Weijermars signaleert in 

haar boek Stiefbroeders het belang dat het Noorden had bij dergelijke vertalingen: 

Het Frans was hier [in Zuid-Nederland] de dominante cultuurtaal, en het vertalen van 

oorspronkelijk Nederlandse teksten betekende in dit geval dus een beweging van de periferie 

naar het literaire centrum. 

De ambitie komt volgens haar voort uit enerzijds het streven de vaderlandslievende thematiek uit te 

dragen en anderzijds te willen meetellen op internationaal niveau. Het is dan ook de vraag of de 

francofone gemeenschap zit te wachten op historische vertellingen die de Nederlandse identiteit 

moeten verstevigen. Maar Clavareau heeft blijkbaar wel succes, want zijn Hivernage wordt drie maal 

herdrukt en er is een markt voor een luxe-uitgave. Weijermars schrijft echter: 

De Parijse prachtuitgave van Clavareaus vertaling van de poëzie van Tollens (…) en zijn 

ridderschap in de orde van de Nederlandse leeuw zijn tekenend voor het feit dat zijn 

vertaalwerk na 1830 vooral buiten de belgische grenzen werd gewaardeerd.125 

Van de Hivernage is inderdaad geen exemplaar in een Belgische bibliotheek aanwezig, wel in de 

nationale bibliotheek van Frankrijk. Gelet op het feit dat hogere kringen in (Noord-)Nederlands ook 

Frans konden spreken en lezen, zal Clavareaus werk ook zijn weg naar het Noorden hebben 

gevonden. Nederlandse kranten nemen althans advertenties op. Clavareaus vertaalwerk is voor de 

Franstalige Haagse krant Journal de La Haye in 1837, dus vóór de derde druk, aanleiding tot een 

artikel waarin de werkelijke gebeurtenissen aan de hand van het dagboek van Gerrit de Veer worden 

verteld. De journalist gaat niet in op de Franse vertaling zelf en evenmin op de verschillen tussen De 

Veer en De Overwintering.126 Enkele maanden later volgt in deze krant een lovende bespreking van 

de derde druk, waarin gemeld wordt dat het boek bij Van Cleeff in Den Haag te koop is.127  

Een anonieme recensent bespreekt de derde druk van Clavareau in de Vaderlandsche 

Letteroefeningen. Hij waardeert het doel van de vertaling, maar heeft enkele bedenkingen over het 

verlies van ‘schilderachtige’ passages, met name bij de scène die de dood van Barentsz beschrijft. Zijn 

eindoordeel is niettemin positief.128 Na de derde druk volgt in 1851 nog een vierde, die besproken 

wordt in Nieuwe Bijdragen ter Bevordering van het Onderwijs en de Opvoeding, waaruit blijkt dat 

deze mede als schooluitgave is bedoeld en met instemming haalt de recensent de vertaler aan: 

Les Instituteurs trouverons, dans cette traduction, une lecture dont l’explication des deux textes 

deviendra le sujet de nombreuses leçons, qui tourneront au profit de la jeunesse studieuse.129 

Hoewel de bespreker de vertaling van de mindere kwaliteit vindt dan het origineel, vindt hij verdere 

uitleg niet nodig omdat De Overwintering alom bekend is en hij beveelt het boekje van harte aan 

voor het onderwijs.  

Twee Duitse vertalingen, 1836, 1850 

Friedrich Wilhelm von Mauvillon (1774-1851) beschouwt Nederland als zijn tweede vaderland. Hij is 

gehuwd met een Nederlandse en woont in Kleef, een landstreek die culturele banden met ons land 
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heeft. In 1836 publiceert hij het eerste deel van Auswahl Niederländische Gedichte en daarin een 

complete Duitse vertaling van De Overwintering.130 Hij plaatst er enige aantekeningen bij en gaat 

ervan uit dat het verhaal bij zijn lezers bekend is uit de reisbeschrijving die Johann Heinrich Campe - 

in het Duits had gepubliceerd.131 Verder zegt hij iets over de totstandkoming van het dichtstuk. Het 

boek is in Duitsland uitgegeven, maar is te koop in Nederland. De anonieme recensent in de 

Vaderlandsche Letteroefeningen is niet enthousiast en vindt veel van Tollens’ schoonheden vertaald 

in plat proza, waarbij het origineel geweld wordt aangedaan, al treft hij wel mooie stukken aan.132 

Recensent ‘v.G.’ (=mr. P.G. van Ghert) is in Athenæum positiever over Von Mauvillons vertaalwerk in 

het algemeen, maar gaat niet in op De Overwintering.133 

In 1850 verschijnt een Duitse vertaling van De Overwintering door F.M. Duttenhofer, ingeleid door 

P.W. (Willem) Quack. De uitgave is bestemd voor ‘die Jugend’ en is voorzien van 50 houtsneden, 

bijna 80 pagina’s toelichtende aantekeningen en een kaart van Nova Zembla. De uitgave is ‘dem 

Lieblingsdichter des Niederländischen Volks’, Tollens opgedragen, ‘als ein Zeichen der Huldigung und 

Anerkennung Seiner grosser dichterischen Verdienste’. Quack is Nederlander, woont in Stuttgart en is 

onder andere actief als vertaler, uitgever en drukker. Van Duttenhofer weten we uit het voorwoord 

dat hij ‘Phil. Dr.’ is. Uit deze tekst blijkt dat de uitgave ook een huldeblijk aan de zeventigjarige 

dichter is. Quack richt zich in het voorwoord in het Nederlands tot zijn jeugdige lezers:  

Ik veronderstel, dat Gylieden het gedicht in het oorspronkelijke meermalen hebt gelezen, ja 

hetzelve dagelyks bij de hand hebbende, zelfs gedeeltelyk van buiten kent.134 

Dit ondersteunt de mening van Gert-Johannes, dat De Overwintering tot het vaste schoolcurriculum 

behoorde.135 Quack gaat dus uit van gedegen voorkennis bij zijn lezers, maar denkt hun iets extra’s te 

kunnen bieden: 

te kunnen bijdragen tot uwe vorming en tot bevordering der goede ontwikkeling van uw 

gemoed, daar ik verzekerd ben dat het onderhavige gedicht boven zoo vele bedriegelijke 

vruchten der Duitsche letterkunde!, byzonder geschikt is, om edele gevoelens in uw hart aan 

te kweeken, hetzelve te verheffen en tevens Uwe kennis der Hoogduitsche taal te 

vermeerderen. 

De vertaling heeft dus ook een taalkundig doel. Quack geeft geen voorbeelden van de bedrieglijke 

letterkunde en acht de educatieve en opvoedkundige waarde van De Overwintering kennelijk hoog. 

Elders spreekt hij van het vergelijken van beide teksten, dat voor de Nederlandse lezers is bedoeld; 

vooral voor de Duitse lezers plaatst hij de ‘byvoegsels’, die zij eerst zouden moeten lezen alvorens 

aan het gedicht te beginnen, maar die voor de Nederlanders goed zijn voor hun kennis van het 

Hoogduits. Ten slotte hoopt hij dat zijn uitgave als leesboek bij de Duitse les zal worden gebruikt en 

‘tegelyk zal dan dit heerlyke, en het nationale gevoel zoo zeer opwekkende gedicht, nog algemeener 

bekend en van een nog uitgebreider nut kunnen worden’.136 
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De uitgave is voor Nederland bedoeld: in 1849 had hij hierover contact gezocht met Suringar, maar 

noch de uitgever, noch de dichter zag er brood in.137 Bovendien zal geen Duitser aan Tollens’ werk 

gevoel voor de eigen, Duitse natie ontlenen. Niettemin kiest Quack zowel een Nederlandse als een 

Duitse uitgever, wat erop kan wijzen dat hij in beide landen een lezerspubliek hoopt te vinden. De 

uitgave is duidelijk bezorgd door Quack, Duttenhofer is alleen vertaler, maar met ‘de meeste 

verdienste’.  

Quack plaatst 50 houtsneden in zijn uitgave: we kennen een aantal ervan uit de luxe-editie van De 

Overwintering van 1843, de xylografieën van Henry Brown naar tekeningen van J.H.J. van den Bergh. 

Er is dus overleg met Suringar geweest. Bij elke afbeelding plaatst Quack een citaat uit het gedicht. 

De platen zijn niet gepagineerd. Quack neemt echter meer houtsneden op dan in de luxe-editie zijn 

afgebeeld: de afbeeldingen 11,18, 30 en 41 zijn ‘nieuw’. Plaat 15 is de titelgravure van de luxe-editie, 

zonder de titel Nova Zembla. De platen 17 en 22 tonen meer achtergrond dan in de Nederlandse 

druk. In dezen is de Duitse uitgave dus illustratiever dan die van 1843.138 Begrijpelijk is dat de laatste 

illustratie uit de 1843-editie in de Duitse versie is weggelaten: deze toont de zegevierende Hollandse 

Maagd, met lauwerkrans, vrijheidsmuts, boek (Statenbijbel?) en twee leeuwen: de Nederlands leeuw 

op het wapenschild en een ander met bijna menselijk gelaat (Barentsz?) liggend achter de maagd.  

De tweede helft van het boek bevat de ‘erklärenden Anhang’. De educatieve opzet van Quack is 

duidelijk. De kaart van de scheepsreis vermeldt gegevens die niet aan De Overwintering zijn 

ontleend, maar aan het scheepsdagboek van Gerrit de Veer.139 Waar in de vertaling in navolging van 

Tollens Texel als vertrekplaats wordt genoemd, meldt Quack Vlieland, hetgeen historisch juist is. Hij 

laat de reis echter niet langs het gedeelte van Spitsbergen lopen, waar de expeditie wel voet aan land 

heeft gezet. Opmerkelijk is de toegevoegde informatie. Zo staat op de kaart bij de monding van de 

Ob van zuid naar noord: ‘Hier thauet der Boden fast nie auf’. ‘Samojeden oder die Nordens 

Hottentoten’ en ‘Hier scheint die Natur erstorben’. In de inleiding tot de Anhang verantwoordt Quack 

De Veer als zijn bron bij alles wat hij heeft verzameld en vertaald. Als hij de ijsberen (Bären) 

bespreekt, neemt hij gedeelten uit het dagboek over waar over de ontmoeting met de 

overwinteraars wordt verteld, bij Eis vertaalt hij de eerste aanblik op het poolijs. Soms heeft een 

dergelijk lemma niets met De Overwintering en De Veer te maken: uitweidingen over Eskimo’s en 

Grönländer.140 Aan Jacob Heemskerck besteedt hij zeventien bladzijden, opnieuw met grote stukken 

uit het scheepsjournaal. Alle pogingen om de noordoostpassage te bevaren worden besproken, 

waardoor het boekje een actueel karakter krijgt. Acht platen met dieren en volksstammen maken 

deze voor de lezer voorstelbaar. De stijl van deze afbeeldingen doet vermoeden dat deze ook het 

werk van Brown zijn. Quack noemt de namen van de xylograaf en de tekenaar overigens nergens. 

Zijn boek biedt op deze wijze méér dan een vertaling van De Overwintering: het onderwijsdoel dat hij 

zich stelt, impliceert de kennis van de omstandigheden en het inzicht in het originele 

scheepsjournaal, waarvan dus grote delen zijn mee-vertaald. Op de verhouding tussen gedicht en 

dagboek gaat Quack niet in, evenmin problematiseert hij de verschillen tussen beide: blijkbaar acht 

hij het origineel niet interessant genoeg om zijn lezers mee te confronteren – of is de tijd nog niet rijp 

voor een confrontatie tussen waarheid en verzinsel. 
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Quack verwijst niet naar Von Mauvillon. Hoe de Duitstalige markt op deze uitgave heeft gereageerd, 

is niet bekend; het boekje bevindt zich wel in enkele Duitse bibliotheken. 

Evenals de vierde druk van Clavareaus vertaling is deze Duitse versie dus (ook) bedoeld voor het 

Nederlandse onderwijs. Uit beide inleidingen blijkt de voorgestelde werkwijze: de vertaalde de tekst 

naast het origineel te lezen, althans te gebruiken, want De Overwintering wordt bij de leerlingen 

bekend geacht. De tekstvergelijking dient zo verschillende doelen: kennis van de vreemde taal, maar 

ook versterking van het Nederlandse tekstbegrip. Een leerling leert immers bij het ‘terugvertalen’ 

ook na te denken over de adequate bewoordingen die uit de pen van Tollens zijn gevloeid. Wellicht 

hebben zijn onderwijzers hem erop gewezen dat het bijzonder is dat een dichter uit zo’n klein 

taalland als Nederland is vertaald in wereldtalen. 

Vertalingen bij Suringar: Engels en Fries 

Tollens’ vaste uitgever Gerard Suringar laat in 1860 een Engelse vertaling van het dichtstuk het licht 

zien: The Wintering of the Hollanders on Nova Zembla during the years 1596 and 1597. De vertaling is 

volgens de titelpagina van een Engelsman, die zich ‘Anglo-Saxon’ noemt en die door Suringar is 

ingeschakeld om ‘onder leiding van eenen Hollander eene vertaling van dit dichtstuk te beproeven, 

om hierdoor mijne landslieden met dit dichtstuk van den grooten Volksdichter bekend te maken’.141 

Waarom dan het voorwoord niet in het Engels? Maar er zijn meer opmerkingen over deze vertaling 

te maken. De anonieme recensent van de Vaderlandsche Letteroefeningen heeft er geen goed woord 

voor over: 

Eene zeer onbevoegde hand evenwel heeft zich gewaagd aan de overbrenging van Tollens 

meesterstuk.(…) Maar nu, wat ontvangen wij hier? Eene platte, angstvallig-getrouwe en toch 

ook zeer ongetrouwe vertaling, als met het woordenboek in de hand zamengesteld. (…) eene 

volstrekt onherkenbare en ongenietbare karikatuur. Vervlogen is al de kracht, al de 

levendigheid der schildering: ’t is eene langwijlige beschrijving – het gedicht heeft alleen in 

lengte gewonnen; - verloren is de rijkdom der taal, de schoonheid van dictie en versmaat: het 

is alsof gij onbeholpen proza leest, zoo plat, zoo zwak, zoo jammerlijk flaauw zijn die rijmlooze 

regels, die zich zoo tobbend en moeijelijk voortslepen door de kleur- en geestlooze schildering 

heen.142 

De latere vertaler Van Pelt (zie hieronder) noemt het werk ´barbaars´ en Theo Hermans schrijft in 

2000: ‘Zijn versie is de meest wanstaltige vertaling die ooit de aardbol heeft ontsierd, in radbrakerig 

Engels en volstrekt incompetent (´golven´ zijn ´gulfs´ en meer van dat slag).’143 

Het is dus de vraag of Suringar met deze uitgave eer heeft behaald. De vertaling is in blanke verzen. 

Op de voorzijde van de eenvoudige uitgave staat dezelfde prent als op die van de luxe-editie, ook op 

de titelpagina staat een houtsnede van Brown. 

Fries is de tweede taal van Nederland en Tollens’ uitgever Suringar woont en werkt in Leeuwarden. 

Dat zal hem gestimuleerd hebben tot een Friese vertaling: in 1861 verschijnt De oerwintering der 

Hollanders op Nova Sembla yn de jirren 1596 en 1597. De vertaling is van H.G. van der Veen (Herre 
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Gerrits/Hjerre Gjerryts, 1816-1887), een Friese onderwijzer, schrijver en vertaler.144 Er is geen 

inleiding of verantwoording. De vertaling is in blanke verzen. De uitvoering is dezelfde als de Engelse 

bewerking uit 1860, met op de voorzijde ‘Nova Zembla’ in het Nederlands. Op de titelpagina staat 

dezelfde houtsnede van Brown. Als motto kiest Suringar een fragment van de Friese dichter Jan 

Cornelis Salverda (1783-1836): 145 

Hier wey, fier wey, ney Laplâns strân, 
By seebeer, focks in huwn, 
Wae dealsck de tael fen ’t heytelân 
Foracht, in winsck’t to gruwn,- 
To wappeldranck yn mar æf wiel, 
Hier æff’ret me adteal eer… 
 

  Hier weg, ver weg, naar Laplands strand 
  Bij ijsbeer, vos en hond, 
  Wie op duivelse wijze de taal van het vaderland 
  Veracht en te gronde wenst, 
  Laat hem worden gesmeten in meer of wiel,  
  Hier offert men de oude taal eer. 

 
De derde vertaling in het Duits, 1871 

Het is de vraag of de respectieve uitgaven van Von Mauvillon en van Quack/Duttenhofer in het 

Duitse taalgebied een groot publiek hebben gekregen. In 1871 publiceert Albert Haeger een nieuwe 

vertaling, Die Ueberwintering auf Nova Sembla, uitgegeven in Amsterdam en hij doet voorkomen 

alsof het dichtstuk voor de Duitse lezers nieuw is. Haeger is een Duitser die al vele jaren in Nederland 

woont en de gastvrijheid hier wil belonen met een Duitse uitgave van de Overwintering. Opgemerkt 

moet worden dat Haeger een eigen ‘gemoderniseerde’ spelling van de Duitse taal gebruikt, wat hij 

aan het eind van zijn boekje verantwoordt.  

Die Begebenheiten, welche in dem vorliegenden Gedichte erzält werden, sind von so speciell 

holländischem Interesse, und so wenig in Deutschland bekannt, dass ich es nötig achte, meine 

Landsleute damit vertraut zu machen, um sie in den Stand zu setzen, das volkstümlichste und 

verbreiteste Gedicht der neueren holländischen Literatur besser verstehen und würdigen zu 

können.146 

Zijn uitgave draagt het motto Nives et frigora (‘sneeuw en koude’). In zijn inleiding wijst Haeger op de 

verslagen van de scheepsreis van Heemskerk en Barentsz: het scheepsjournaal van De Veer en twee 

vertalingen ervan: een Latijnse uit 1598 door Johann Theodor en Johann Israel de Bry, opgenomen in 

hun Collectio peregrinationum en een recente Engelse door William Phillip uit 1853. Haeger kan 

daardoor de echte reis van de overwinteraars beschrijven. 
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Tollens is volgens Haeger in Duitsland (te) weinig bekend: na zijn inleiding neemt hij een korte 

levensschets van hem op die hij ontleent aan Bogaers’ Levensbericht en waaraan hij enkele eigen 

woorden toevoegt die zijn keuze voor Tollens moeten rechtvaardigen:  

Tollens nimmt einen hervorragenden Platz unter Hollands Dichtern ein und verdient mit Recht 

nach bei uns mêr gewürdigt zu werden. Einfachheit, fliessender Versbau, Deutlichkeit und 

allgemeines Verständniss, Reinheit und Schönheit der Sprache sinds Vorzüge seiner 

Dichtungen.147 

Eerder spreekt hij de lof uit voor De Overwintering en verantwoordt hij zijn keuze voor dit gedicht als 

te vertalen tekst: 

Die grosse Popularität, die wollautenden Verse, die natürliche und einfache, teils gemütliche, 

teils rürende Erzälung der Begebenheiten dieses Zuges, die erhabenen Naturbeschreibungen 

und der echt nationale Geist, welcher dieses Gedicht durchweht, bestimmten mich, dasselbe im 

Versmasse des Urtextes in meine Muttersprache zu übersetzen, und somit auch das Meinige 

dazu beizutragen, die Meisterwerke der von Deutschen uns oft mit ungerechter 

Geringschätzung behandelten Literatur unsers Nachbarvolkes, bei uns mêr bekannt zu 

machen.148 

Hij is zich de vertaalproblemen bewust; bovendien wil hij dicht bij het origineel blijven, ‘da dies bei 

den früher erschienenen Bearbeitungen nicht der Fall sei.’149 Hij kiest voor alexandrijnen en deelt het 

gedicht in vijf zangen in. Uit de inleiding blijkt, dat Haeger zijn vertaling heeft voorgelezen bij het 

genootschap ‘Kunst en Wetenschap’ in Amsterdam. 

Haegers uitgave bevat geen illustraties en bespreekt geen eerdere uitgaven. Het bovenstaande citaat 

kan erop duiden dat hij de vertaling van Duttenhofer wel kent. Dat er verschillen bestaan tussen de 

gebeurtenissen uit het originele reisverslag en die uit Tollens’ gedicht noemt hij niet. Hoewel de 

vertaling op Nederland is gericht, is het boekje wel in enkele Duitse bibliotheken aanwezig. Als de 

boekhandelaren gebroeders Binger de uitgave in het Nieuwsblad voor den Boekhandel aankondigen, 

spreken ze van een zeer beperkte oplage.150 

De navertelling in het Frans, 1872  

Louis de Backer (1814-1896) brengt in Parijs en Gent in 1872 een Franse navertelling in proza uit, 

Nova Zembla, poème Néerlandais de Tollens. Een vertaling mag dit werk niet heten. In tegenstelling 

tot alle andere in deze paragraaf genoemde bewerkingen heeft de vertaler zich immers niet druk 

hoeven maken over rijmschema’s en maatsoorten. De Backer is een Frans flamingant, die enerzijds 

de Nederlandse taal voor Frans-Vlaanderen bevecht en anderzijds Nederlandstalige werken in het 

Frans vertaalt. Zijn Introduction bestaat uit drie delen. In de eerste plaats geeft hij een overzicht van 

reizen naar de Noordpool, dat hij besluit met de reis van zijn landgenoot Gustave Lambert naar de 

Beringstraat en met diens soldatendood in de Frans-Duitse oorlog. Vervolgens bespreekt hij de 

ontdekking van Nova Zembla. Hij noemt hier ene Martin die het journaal van De Veer heeft 

naverteld. Ten slotte noemt hij Tollens, die hij met Homerus vergelijkbaar acht: 
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Je suis tenté de croire que Tollens s’est inspiré d’Homère en écrivant son petit chef-d’oeuvre. 

Dans Tollens comme dans Homère, l’homme souffre beaucoup, mais il n’est pas abattu.151 

Toch gaat de vergelijking niet op: Tollens is méér dan Homerus, want hij kent de stem van God en 

laat deze in zijn gedicht klinken: 

C’est la voix qui leur parlait à l’autel de leurs fiançailles, au berceau de leurs enfants, au 

tombeau de leurs aïeux; c’est la voix de Dieu et de la patrie. 

Het is volgens De Backer het geloof dat de overwinteraars in leven houdt: 

Le christianisme leur a donné la resignation, et ils ne sont trouble ni par le sifflement des vents, 

ni par le mugissement des vagues en courroux.152 

Het gaat De Backer blijkbaar niet om het weergeven van Tollens’ poëzie, maar vooral om de moraal 

die uit De Overwintering te leren is. Wellicht is dat de reden dat hij zich beperkt tot het navertellen 

van de inhoud. Na zijn vertelling geeft hij nog een aantal verklarende opmerkingen bij de tekst, 

voornamelijk specifiek Hollandse zaken, die anders wellicht door Franstaligen niet begrepen zouden 

worden. 

Ook bij De Backer treffen we geen vergelijkingen tussen werkelijkheid en verzinsel aan. Evenmin gaat 

hij in op de eerdere Franse vertaling, de drie maal herdrukte uitgave van Clavareau. Zijn boek bevindt 

zich niet in een Nederlandse en Belgische bibliotheek, wel zijn er exemplaren in Frankrijk. 

Twee Engelstalige vertalingen, 1874, 1888 

In het dossier ‘Tollens I’ in het Museum Rijswijk bevindt zich een brief van William Young aan Tollens, 

gedateerd 7 februari 1856 en verzonden uit Camden Town, Londen, met daarin de vertaling van twee 

fragmenten uit De Overwintering: de scène met het noorderlicht en die met het vertrek uit het 

Behouden Huys. Young vraagt de dichter of hij ermee kan instemmen. Tollens’ antwoord is niet 

bekend. De briefschrijver baseert zich zonder verdere verwijzing op ‘one of the monthly reviews’, 

waarin blijkbaar gedeelten (?)’in a general view of the Dutch Literature not long ago’ uit De 

Overwintering zijn afgedrukt. Young kent wellicht Nederlands, want hij is in Rotterdam geboren.153 

Vele jaren na de brief, in 1874, publiceert Young in Londen een gehele vertaling van De 

Overwintering. Theo Hermans vermeldt dat deze uitgave zoek is. Inderdaad noemt de Newton Library 

Catalogue van de universiteit van Cambridge wel de titel, maar het boekje blijkt niet aanwezig. (‘0 

copies’). Maar er is nog een exemplaar dat ik heb kunnen raadplegen: waarschijnlijk het enige ter 

wereld bevindt zich in de ‘Royal Scots Library’ in Edinburgh.  

Deze eenvoudige uitgave bestaat slechts uit de tekst, zonder uitgebreid voorwoord of toelichtende 

opmerkingen, Young legt dus ook geen verband met de in zijn tijd recente pooltochten en de 

ontdekkingen op Nova Zembla. De vertaling moet blijkbaar voor zich spreken. In de enige voetnoot 

legt Young uit dat Tollens met ‘Prince’ prins Maurits bedoelt. Op de harde kaft staat alleen Nova 
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Zembla, a poem zonder vermelding van de dichter en de vertaler. Het lot en de uitstraling van deze 

vertaling blijven duister. 

De tweede vertaling is in eerste instantie bedoeld voor de Amerikaanse markt en verwijst wél naar 

de recente Nederlandse pooltochten: Samuel Richard van Campen, een Amerikaan van Nederlandse 

afkomst, noemt in zijn inleiding tot een nieuwe Engelse vertaling in 1884 zijn interesse voor het 

hernieuwde poolonderzoek, waarover hij al eerder met een verwijzing naar Tollens’ dichtstuk had 

gepubliceerd.154 In het voorwoord tot The Dutch in the Arctic Seas (1876) spreekt hij namelijk de 

wens uit dat er een Engelse verschijning van het ‘chef-d’oeuvre of Dutch poetry’ zou verschijnen en 

dat is De Overwintering van Tollens:  

but the instinct of the Dutch to celebrate poetically the eloquent passages of their history was 

found to have made no exception even of this sombre episode, and it was soon discovered that 

their most esteemed poet of the century had told the story in charming verse of the 

‘Overwintering’ of the Hollanders in Nova Zembla. So struck was I, indeed, with this poem of 

Hendrik Tollens, that at the time of my writing (1876) I even sought a translation of it from a 

gifted hand in London.155 

Terug in Amerika legt hij contact met Leopold Lindau, bibliothecaris van de American Geographical 

Society, die het gedicht leest en begrijpt met behulp van ‘the very inferior English translation’. Lindau 

doelt hier waarschijnlijk op het vertaalwerk van ‘Anglo-Saxon’, die Van Campen ook kent en die hij 

‘barbarously literal’ noemt, maar dat weerhoudt Lindau niet zijn waardering voor Tollens te uiten: 

‘This poem (…) abounds in poetical beauties of the highest order’.156 Een vertaler zou de 

Engelssprekende wereld kennis laten maken met ‘one of the finest foreign poems of our times’ en de 

Nederlanders zullen blij zijn dat ‘a work upon which they look with national pride and delight’ buiten 

hun grenzen bekend zou worden.157 Zowel Van Campen als Lindau zijn dus overtuigd van de waarde 

van De Overwintering en het belang van een goede vertaling in het Engels. 

Van Campen stapt naar Henry W. Longfellow, die in zijn Poets and poetry in Europe ook Nederlandse 

dichters had opgenomen. Deze kent de naam en de roem van Tollens, maar ziet van de vertaling af. 

Uiteindelijk vindt Van Campen een jonge, pas afgestudeerde Amerikaan van Nederlandse geboorte, 

Daniel Van Pelt, ‘moved by a desire similar to my own’, bereid het werk te verrichten. Een 

maandblad, de New Amsterdam Gazette, toont belangstelling.158 Van Campen is enthousiast over het 

product. Uiteindelijk was de opdracht niet gering: 

for who could enter into all the niceties of the language of Tollens, or so truly interpret the 

spirit, as one who had grown up in the knowledge of it! And, moreover, who was able thus to 

drink in the greatness of the theme itself, might be expected to give a rendering with much the 

same effect as if the poem, were his own inspiration.159 
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Van Campen en Van Pelt vinden elkaar in het idee om de vertaling in boekvorm uit te geven. De 

diepte- en hoogtepunten van het recente Arctische onderzoek scheppen de gunstige voorwaarden 

ervoor.160 

Van Pelt introduceert Tollens in zijn Translator’s Note en wijst op diens populariteit in Nederland en 

op die van De Overwintering in het bijzonder: 

Everyone in Holland knows it by heart, from the school-boy, just beginning to be stirred by the 

glorious history of the past, to the mature and erudite savant in the highest seats of learning.161 

Vervolgens verantwoordt hij zijn manier van vertalen. Het belangrijkste verschil is Van Pelts keuze 

voor blanke verzen in plaats van de alexandrijnen ‘as making possible a much more ready and exact 

rendering of the original’. Hij wil het gedicht geen Engels jasje aantrekken, zoals zijn anonieme 

voorganger deed, maar er een echt Engels gedicht van maken. 

Alvorens de tekst te presenteren, geeft Van Pelt zijn lezers eerst achtergrondinformatie. De 

bladzijden 1 t/m 52 zijn gewijd aan een Historical Introduction. Eerst bespreekt Van Pelt de 

internationale situatie in de tijd voor de drie Nederlandse poolreizen en hij vergeet daarbij de rol van 

de Engelsen niet. Dan volgt een weergave van de verslagen door Barentsz en Linschoten van de 

eerste en tweede poging de zeeweg langs de noordoostpassage te vinden. Bij de beschrijving van de 

derde reis, die van De Overwintering, maakt Van Pelt gebruik van de Engelse vertaling van het 

scheepsjournaal van Gerrit de Veer door William Phillip (1853) en de herdruk ervan uit 1876, waarin 

Charles T. Beke de nieuwste ontdekkingen opneemt, zoals de vondst van Barentsz’ ‘cedelken’ en die 

van de overblijfselen van het Behouden Huys. Van Pelt vertelt het verhaal van De Veer nauwkeurig 

na en voorziet het van noten met actuele gegevens. Hij gaat niet in op verschillen tussen het gedicht 

van Tollens en de gebeurtenissen zoals De Veer deze in zijn scheepsjournaal noteerde. 

Na de Engelse tekst van De Overwintering volgen nog noten bij de tekst. Deze zijn vooral toelichtend, 

maar gaan soms ook nader in op het originele werk van Tollens. In noot 3, betreffende pagina 56 van 

de vertaling, verklaart Van Pelt de veronachtzaamde positie van Barentsz in de introductie van het 

dichtstuk uit het feit dat Heemskerck later als zeeheld nationaal beroemd werd, en Barentsz alleen in 

de annalen van het Arctisch onderzoek wordt genoemd. Hij komt in noot 5 erop terug als Barentsz 

toch later in het verhaal de cruciale beslissingen neemt: 

It is curious that in almost all the critical situations of the poem Barentsz is seen to be the man 

for the occasion. Does the poet hereby pay an unconscious tribute to the facts of history, and 

make amends for his injustice in the earlier part? 162  

In noot 5 bekritiseert hij ook de angst die Tollens de overwinteraars oplegt bij de dreiging van een 

ijsbeer: ze zaten immers beschut in het huis, ze hadden geweren, munitie? In zijn vertaling matigt hij 

daarom hier Tollens’ woorden. Een dergelijke ‘correctie’ voert Van Pelt ook uit in noot 10, de scene 

waarin een man aan zijn gezin denkt en een ander de daden van prins Maurits bezingt. 

It was thought that more vividness to the scene, more reality and interest to the narrative, 

would be imparted by slightly altering the original in the way presented.163 
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In noot 11 erkent hij Tollens’ dichterlijke vrijheid Barentsz in het Huys te laten sterven en niet 

onderweg in de sloep. Hij neemt de eigen dichterlijke vrijheid verzen aan het origineel toe te voegen 

om bepaalde taferelen logischer op elkaar te laten aansluiten. 

Van Pelt heeft zijn Tollens en De Veer dus goed gelezen, signaleert belangrijke verschillen tussen 

fictie en werkelijkheid, vergelijkt deze, maar spreekt over Tollens’ verdraaiing van de feiten geen 

expliciet oordeel uit. Hij doet Tollens door zijn vertaling recht en pleziert zijn lezers met de 

uitgebreide aantekeningen en zijn pogingen enkele minder geslaagde delen van het gedicht in zijn 

vertaling toch tot hun recht te laten komen. Het Nieuwsblad voor den Boekhandel voelt zich 

nationaal gevleid: 

Wij zijn hem dank schuldig, dat hij door de overbrenging van Tollens’ heldendicht de eer die 

Holland toekomt, als het vaderland der eerst Poolvaarders hoog ophoudt, op het oogenblik dat 

zijn Amerikaansche medeburgers vol belan[g]stelling het oog richten naar diezelfde ijszeeën, 

waar hun kloeke mannen thans ook onder dezelfde gevaren als Barentsz overwinterden.164 

Zo wordt de herinnering aan Tollens en zijn Overwintering dus toegespeeld naar de lezers van de 

Amerikaanse vertaling. 

Conclusie: de vertalingen van De Overwintering en de herinneringscultuur 

Of de vertalingen van De Overwintering hebben bijgedragen aan de herinnering aan Tollens kan niet 

in een eenduidig antwoord worden gezegd. Voorop mag staan dat de vertalers en uitgevers het 

gedicht belangrijk en waardevol genoeg achten om er vertaalwerk van te maken en daarmee de 

naam van Tollens bekend te maken in andere taalgebieden. Clavareau noemt het nationale 

heldendom van de overwinteraars: in 1828 is België nog een deel van het Koninkrijk en deelt het dus 

mutatis mutandis in het nationale verleden van het Noorden en Tollens krijgt de eer de verteller te 

zijn van de glorie van het vaderland. Von Mauvillon en Young lijken geen andere oogmerken te 

hebben dan de tekst in het Duits respectievelijk Engels aan te bieden. Quack ziet de vertaling van 

Duttenhofer als een eerbewijs aan Nederlands lievelingsdichter en heeft als tweede doel de 

bevordering van de kennis van het Duits bij Nederlandse scholieren, een doel dat Clavareau wat het 

Frans betreft ook nastreeft met zijn vierde druk. Van ‘Anglo-Saxon’ moeten zijn landgenoten (de 

Britten) kennisnemen van het werk van de grote volksdichter, maar het is zeer de vraag of Suringars 

boekje ooit veel Britten heeft bereikt en zo ja, of ze er blij mee waren. Mochten er scholen zijn 

geweest die het boek als leermiddel hebben ingezet, dan zullen de leerlingen wat het Engels betreft 

niet veel goeds hebben geleerd. Ook Haeger beoogt verbreiding van kennis, want het spijt hem dat 

de Nederlandse literatuur in het algemeen, en Tollens in het bijzonder, in Duitsland zo weinig bekend 

is. Over de volksdichter steekt hij de loftrompet, evenals De Backer die hem als een soort christelijke 

Homerus voorstelt. Voor Van Pelt zijn de algemene populariteit van het gedicht in Nederland het 

actuele poolonderzoek aanleiding tot zijn vertaling. De meeste vertalers willen dus dichter en tekst 

over de taalgrenzen heen bekend maken. Alleen de Friese vertaling en de Engelse van Young bieden 

geen nadere uitleg.  

Op het werk van Clavareau na wordt geen der vertalingen herdrukt. De volgende Franse ‘vertaling’, 

die van De Backer, heeft een geheel andere opzet. In het Duits doet Haeger voorkomen dat hij het 

boekje van Duttenhofer en Quack niet kent, het is na twintig jaar blijkbaar niet algemeen bekend 

(meer). In welke mate de slechte vertaling door ‘Anglo-Saxon’ de Engelstalige markt heeft bereikt, is 
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mij niet duidelijk. Van Campen en Van Pelt kennen het een kwart eeuw later nog wel, er waren dus 

exemplaren in Amerika terechtgekomen. Over de invloed van Young is mij niets bekend. 

Zo er in het buitenland al sprake is van een herinneringscultuur rond Tollens, dan is deze verdwenen 

met de omlooptijd van de vertalingen. Als Clavareau in 1828 voor het eerst zijn vertaling van De 

Overwintering uitbrengt, is Tollens’ plaats als populaire dichter in Nederland gevestigd en 

onomstreden; De Backer besluit de reeks in de tijd dat de belangstelling voor het werk van Tollens in 

Nederland al tanende is. De vertalingen lijken zo parallel te lopen met diens populariteit, maar de 

laatste worden ook gestimuleerd door de herleefde belangstelling voor het Noordpoolgebied. Na 

1884 (De Backer) is het immers alleen De Overwintering die nog herdrukt wordt. Het uitblijven van 

nieuwe (herdrukken van) vertalingen geeft aan dat in het buitenland de belangstelling voorbij is. Op 

den duur hebben zij niet bijgedragen aan een blijvende herinnering. 

 

 

De Zuid-Afrikaanse ‘Overwintering’, in 1849 zonder toestemming van Tollens en zijn uitgever Suringar 

in Kaapstad uitgebracht. 



Semi-literaire herinneringsdragers 
2.7 Tollens vertaald 

 

262 
 

Hoofdstuk 2.7 Tollens vertaald 

Inleiding 

Naast De Overwintering zijn er alleen losse gedichten van Tollens vertaald en opgenomen in 

verzamelbloemlezingen of afzonderlijk gepubliceerd. De bloemlezingen hebben doorgaans een 

algemeen karakter: vertalers als Auguste Clavareau (Frans), Friedrich von Mauvillon (Duits) en John 

Bowring (Engels) beogen de Nederlandse literatuur als zodanig voor het anderstalig publiek 

bereikbaar te maken en niet de specifieke dichtkunst van Tollens of een andere dichter. Tollens is 

dan ook eerder een middel hiertoe dan een doel. Deze vertalers erkennen de plaats die de 

volksdichter zich in Nederland heeft verworven en kiezen dan ook werk van hem uit om het poëtisch 

spectrum van hun dagen recht te doen. 

Dit hoofdstuk pretendeert geen volledigheid doordat het corpus vertaalde gedichten van Tollens niet 

eenvoudig compleet te maken is. Dan zouden alle bundels vertalingen van Nederlandse poëzie in 

vele talen over een periode van 150 jaar onderzocht moeten worden en dan nog kunnen er losse en 

tijdschriftpublicaties aan de aandacht ontsnappen. Ik heb mij daarom vooral gericht op vertalingen in 

de negentiende eeuw, de toptijd van Tollens in Nederland. Het ‘Nederlands Letterenfonds’ kent geen 

recente vertalingen. Voor de vertalingen van De Overwintering en de Franse tekst van het Volkslied, 

die de hoofdstukken 2.5 respectievelijk 2.6 zijn besproken. 

 

Enkele opmerkingen over de vertalingen in Tollens’ tijd 

Wilhelm von Humboldt (1767-1835) formuleert in een postuum verschenen werk de these dat talen 

dynamische processen zijn, die per taal voor de gebruiker structuur aan de werkelijkheid geven.1 

Deze relativistische benadering maakt dat vertalen méér is dan het overzetten van woorden en 

zinnen en dat de vertaler ook het wereldbeeld van de vertaalde schrijver of dichter moet 

‘meevertalen’. Of, in bepaalde gevallen, moet toelichten. Dit geldt bijvoorbeeld voor de historische 

dichtstukken: wie de achtergronden van Hoeken en Kabeljaauwen niet kent, onbekend is met de 

Tachtigjarige Oorlog of de aanleiding tot de scheepsreis van Barentsz en Heemskerck, zal moeite 

hebben met het begrip van Jan van Schaffelaar, Kenau Hasselaar of De Overwintering. Met name 

Von Mauvillon besteedt in zijn Auswahl (drie delen, 1836-1841) aandacht aan de historische uitleg bij 

de verhalen en Clavareau heeft soms moeite de specifieke scheepstermen uit De Overwintering in 

adequaat Frans te vertalen. Ook de vorm stelt eisen: Tollens’ hanteert een strakke vormgeving in 

maat en rijm en laat de vertaler kiezen tussen een soms gedwongen keurslijf, een vrije weergave of 

iets er tussenin. Ook hierin verschillen de vertalers: de één tracht zich in dat keurslijf te wringen, de 

ander kiest juist de vrijheid in de vorm. Een voorbeeld is de Franse vertaling van het Volkslied: moet 

het ook op de wijs van Wilms gezóngen kunnen worden? Bij de tekst van Charles Durand (1821) kan 

dat niet, bij die van Louis-Victor Raoul (1828) wel. Xavier Marmier (1841) waagt zich niet aan een 

vertaling en geeft een parafrase. Het is daarom belangrijk te weten welk oogmerk de vertalers bij 

hun werk hebben.  

Sommigen zijn daarover duidelijk: de Nederlandse dichtkunst in het buitenland bekend maken. 

François De Jagher spreekt in de inleiding tot zijn Études nationales (1850) over de ‘vreemdeling’ die 
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de Nederlandse literatuur moet leren kennen.2 Dat gevoel heerste al eerder bij de eerste Duitse 

negentiende-eeuwse vertalingen: Von Eichstorff (1826) spreekt over de geringschatting van de 

Nederlandse taal in Duitsland, Von Mauvillon (1831) noemt de onbekendheid een ongunstig 

vooroordeel.3 Ludwig Tross moet in 1845 vaststellen dat de Nederlandse literatuur in Duitsland nog 

niet bekend en erkend is.4 In de tijd van het verenigde Koninkrijk (1815-1830) ligt er nog een andere 

taak voor de vertalers: de Nederlandstalige letterkunde in het bínnenland, in casu in Zuid-Nederland 

bekend te maken. Daarom verdienen de Franse vertalingen in die periode aparte aandacht.  

Tollens lift op deze bewegingen mee. Volgens de altijd optimistische biograaf Schotel is hij ´reeds 

zeer vroeg´ ook in het buitenland bekend en hij illustreert dit met een aantal voorbeelden uit 

tijdschriften en kranten.5 Maar het aangehaalde Bulletin littéraire et typographique wordt van 1808-

1810 door Immerzeel in Den Haag uitgegeven en zegt dus niets over Tollens’ bekendheid in het 

buitenland. De genoemde kranten zijn wel uitgaven uit de zuidelijke Nederlanden, maar dateren uit 

1821, niet ‘reeds zeer vroeg’ dus. Hetzelfde geldt voor de bekendheid in Duitsland en Engeland: 

Schotel verwijst naar een artikel in de Leipziger Literatur Zeitung van 1818, dat voor het eerst in een 

algemene beschouwing de aandacht op Tollens vestigt en naar John Bowring, die pas in 1827 met 

diens werk kennismaakt. De tweede biograaf G.W. Huygens besteedt in 1972 geen aparte aandacht 

aan de vertalingen. 

Dat leidt ons tot de vragen of de vertalingen van Tollens vanuit Nederland, of vanuit het buitenland 

worden gestimuleerd en in hoeverre deze worden gemaakt voor lezerspubliek in eigen land, of (ook) 

elders. Uiteindelijk maakt Quack er bij zijn Duitstalige uitgave van De Overwintering geen geheim van 

dat deze in eerste instantie voor Nederlandse scholieren is bedoeld en bestemt F.L. Bianchi zijn 

bundel vertalingen in het Italiaans voor ‘leerlingen’.6 Daarmee kan ook de vraag worden beantwoord 

in hoeverre deze bewerkingen een bijdrage leveren aan de herinneringscultuur in en buiten 

Nederland. Alvorens de antwoorden te geven, besteed ik eerst afzonderlijke aandacht aan de 

vertalingen in het Frans, dat door de tweetaligheid van het verenigde Koninkrijk tot 1830 een aparte 

positie heeft, en vervolgens aan de andere talen.  

2.7.1 Vertalingen in het Frans 

De taalsituatie in de zuidelijke Nederlanden, 1814-1830 

Het Frans onderscheidt zich van de andere talen doordat het in de tijd van het verenigde Koninkrijk, 

1814-1830, de tweede, en in het zuiden de belangrijkste taal van het land is. Niet officieel, want de 

Taalbesluiten van 1819 en 1822 spreken van één nationale taal, het Nederlands. Op 1 maart 1814 

stelt het Wener Congres de voormalige Oostenrijkse Nederlanden na de Franse bezetting nu – 

zonder enige lokaal overleg - onder gezag van de soevereine vorst der noordelijke Nederlanden, 

Willem Frederik. Hij bepaalt op 1 oktober van dat jaar dat het Nederlands ook de landstaal van de 

Belgische gewesten zal zijn, maar erkent dat het Frans niet zonder meer weggewoven kan worden.  
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Het besluit van de vorst bepaalt dat akten in de ‘streektaal’ worden opgesteld en dat een vertaling 

ervan niet verplicht is.7 Op 16 maart 1815 neemt hij als Willem I de koningstitel aan en het verenigde 

Koninkrijk is daarmee een feit. Doel van de vorming ervan is ten noorden van Frankrijk een sterke(re) 

bufferstaat te vestigen. Het Congres bepaalt dat Willem ook groothertog van Luxemburg wordt, maar 

dit land houdt een eigen wetgeving en de taalmaatregelen van de vorst gelden daar dus niet. ‘Zuid’ is 

daarom beperkt tot het huidige België dat met ‘Noord’ het verenigde Koninkrijk vormt. Janneke 

Weijermars noemt in haar recente studie Stiefbroeders over de taalverhoudingen tussen Noord en 

Zuid de achtergronden van de taalpolitiek:  

De taalpolitiek was mede uitgedacht vanuit het Frans-revolutionaire en Duits-idealistische idee 

dat in één natie ook één taal gesproken moest worden. Taal was daarmee een voorwaarde 

voor goed burgerschap geworden (….)8 

Men neemt dus een verband tussen taal, natie en de bevolking aan. Het nieuwe koninkrijk is echter 

een constructie van politici: de tijd dat de Nederlandse gewesten in zekere mate een politieke en 

culturele eenheid vormden, lag immers al eeuwen in het verleden. Het zuiden had achtereenvolgens 

Spaanse en Oostenrijkse overheersing gekend, was katholiek gebleven en het Frans had het 

Nederlands als cultuurtaal in Vlaanderen verdrongen. Bovendien is de vereniging van Noord en Zuid 

geheel buiten de zuidelijke bevolking om geregeld: in 1814 heerst er in het Zuiden weliswaar een 

anti-Franse stemming, maar tevens de wens terug te keren naar het voorrevolutionaire staatsbestel. 

De vereniging met het Noorden is wat het Zuiden betreft geen natuurlijk proces en hoewel het 

eerherstel van het Nederlands in eerste instantie ten voordele van de Vlaamse provincies zou 

moeten uitwerken, wekt het Taalbesluit van 1814 met name in Wallonië onrust door de vrees dat het 

Nederlands daar uiteindelijk de enige officiële taal zal worden. De praktijk van de taalpolitiek blijkt 

daardoor weerbarstiger dan de theorie van de wens, niet alleen doordat Zuid-Nederland meer 

inwoners telt dan het noorden (55% respectievelijk 45%), maar ook doordat het zuiden verdeeld is in 

een Nederlands-, een Frans- en een Duitstalige bevolking van 60%, 35% respectievelijk 5%. Daardoor 

lijkt het Nederlands wel in de meerderheid, maar Janneke Weijermars geeft na de cijfers de 

nuancering: 

Maar voor een deel was Vlaanderen eveneens verfranst. De lagere klasse sprak (…) Nederlands 

en beheerste het Frans niet. De tweetaligheid speelde zich af in de hogere klasse, waar 

ambtenaren, juristen, intellectuelen en andere hoogopgeleiden het Nederlands weliswaar in 

huiselijke kring, maar het Frans in het openbare leven gebruikten. Het Frans was voor hen de 

carrièretaal en de taal voor het geschreven woord.9 

De taalpolitiek van de koning heeft een gunstig effect op de bewustwording van de eigen taal in de 

Vlaamssprekende gebieden in Vlaanderen, Antwerpen, Brabant en Limburg. Weijermars noemt een 

aantal publicaties rond 1820 die het Nederlands verdedigen tegenover de francofonen en die zouden 

moeten bijdragen aan de vorming van de nieuwe natie.10 Met name Jan Frans Willems slaagt erin 
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hiervoor in het Noorden de aandacht te krijgen, wat er bijvoorbeeld toe leidt dat noordelijke 

schrijvers als Tollens bijdragen leveren aan Vlaamse publicaties. De koning zet ondanks tegenstand 

zijn politiek voort en in 1823 wordt het Frans als overheidstaal in de genoemde provincies – met 

uitzondering van het tweetalige (Zuid-)Brabant – verboden. Dit is echter nog geen bevredigende 

‘oplossing’. Bas Kromhout beschrijft de moeizame opdracht voor de landsdienaren: 

De meeste 'Vlaamse' ambtenaren bleken voldoende Nederlands te kennen om hun functies te 

behouden. Dat betekende echter niet dat zij zich in die taal thuis voelden. Zij waren opgeleid in 

de Franse tijd en hadden er vaak moeite mee om correct en verzorgd Nederlands te spreken 

en te schrijven. Wat belangrijker was: ze schaamden zich voor die taal. Het 'Vlaams' was de 

taal van de keukentafel en de melkkruk, niet die van de schepenbank en de rechtersstoel.11 

Weijermars citeert De Jonghe in een rapport van de Leuvense inspecteur P. Marcelis aan 

onderwijsminister jhr. Ocker Repelaer van Driel: 

De Vlaemsche of Nederduytsche taal is verlaten en wordt niet of slegt geleerd, dan de 

meesters kennen niets daarvan buiten de gemeene, grove en gebrekkige taal, die hier ten 

landen gesproken wordt.12 

John Bowring neemt tijdens zijn reis door de Nederlanden in 1827-1828 deze discrepantie nog waar 

althans, hij hoort erover spreken, dus blijkbaar heeft de taalpolitiek geen vruchten opgeleverd: 

Godsdienst en aangrenzing der Landen, heeft de taal van België langzamerhand ondermijnd, 

het Fransch heeft er zich op zulk eene hoogte weten te vestigen, dat het, in een groot gedeelte 

der Zuidelijke Nederlanden, voor eene vernedering wordt gehouden, de werken van Vondel of 

Bilderdijk te lezen. Vele Vlamingen hebben zelfs het bestaan van eene volkstaal ontkend; 

bezigen het Fransch voor alle onderwerpen van gemeenschappelijke verkeering en 

briefwisseling, en verwerpen het gebruik van het Vlaamsch, behalve jegens onderdanen en 

bedienden.13 

Weijermars ziet in de taalpolitiek van de koning een duidelijk verband tussen onderwijs en literatuur. 

De noordelijke letterkundigen Joannes Matthias Schrant en Johannes Kinker worden 1817 hoogleraar 

in Gent respectievelijk Luik en Tollens wordt voor een leerstoel in Brussel benaderd, maar weigert 

omdat hij met de verfhandel méér kan verdienen.14 Het is harde pioniersarbeid: Schrant klaagt over 

de geringe belangstelling voor zijn vak, Kinkers studenten spreken nauwelijks Nederlands en hij voelt 

zich weggepest.15 Petrus van Genabeth, eveneens uit het Noorden afkomstig, doceert aan een 

atheneum in Brugge in een vijandig klimaat en spreekt over een ‘vlucht’ als hij uiteindelijk België 

moet verlaten. Zo lijkt het Nederlands als taal voor de literaire cultuur in het zuiden weinig kans te 

maken. De voorvechter Willems is blij met Immerzeels initiatief in 1822 een goedkope uitgave van 

Tollens’ Gedichten uit te brengen, maar de 37 intekenaren uit Antwerpen en de 40 uit Luik stellen 

hem zwaar teleur. Ook Bilderdijk verkoopt in het zuiden minder dan verwacht. Immerzeel ziet als 

zakenman mede daardoor de risico’s van een verkooplijn naar het zuiden en toont zich niet bereid 
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daarin geld en energie te investeren.16 In een volgende paragraaf vat Weijermars de oorzaak van de 

geringe belangstelling samen: 

De voornaamste oorzaak voor de stagnerende zuidelijke consumptie was de enorme 

taalbarrière: zelfs het publiek dat Nederlands sprak, was gewend in de Franse taal te lezen en 

er was – althans voor het lezen als ontspannende bezigheid – geen dwingende reden 

daarmee op te houden.17 

Bovendien wordt over het Nederlands dus neerbuigend geoordeeld en om Franstaligen met de 

Nederlandstalige literatuur in aanraking te brengen, moet een andere strategie worden gekozen. 

Vervolgens doet de paradoxale situatie zich voor, dat men Nederlands werk in het Frans gaat 

vertalen, om de Nederlandse literatuur voor het Zuiden toegankelijk te maken. Daarachter gaan 

culturele motieven schuil, maar ook nationalistische: Noord en Zuid vormen immers één natie, met 

één officiële landstaal en hoewel beide landsdelen al op verschillende manieren tegen elkaar 

schuren, is er rond 1822 nog geen teken dat deze situatie zal veranderen. De eerste vertalingen van 

Tollens in het Frans moeten we plaatsen in de voorafgaande ‘Hollandsche tijd’ van de zuiderlingen. 

De teksten zijn in eerste instantie voor hen bedoeld. 

Franse vertalers vóór 1830: Auguste Clavareau en Louis-Vincent Raoul 

Met het bovenstaande doel voor ogen publiceert Auguste Clavareau in 1824 in Gent zijn Études 

poétiques. Clavareau is in 1787 geboren in Luxemburg en werkt als belastingambtenaar in 

verschillende zuidelijke steden, alvorens hij in 1823 als zodanig in Maastricht wordt aangesteld, 

destijds nog een Franstalige stad. Als overtuigd aanhanger van Willem I spant hij zich in om de 

poëtische rijkdommen van de Nederlandse taal in het zuiden en in het Frans bekend te maken. Zijn 

aanvragen bij de overheid om financiële ondersteuning worden altijd gehonoreerd. 

In een brief uit 1835 schrijft hij: 

Depuis 10 ans, je me suis imposé la tâche de faire connaître à l’étranger la littérature 

hollandaise, et mes succès ont enfin ouvert les yeux à nos détracteurs: nos voisins vont 

sérieusement s’occuper, dans leurs Revues, des richesses littéraires de notre pays.18  

Zo vertaalt hij de kindergedichten van Van Alphen, De Hollandsche Natie van Helmers, De 

Overwintering van Tollens (zie deelhoofdstuk 2.6.2), verzen van Feith, Bilderdijk, Da Costa, Van der 

Hoop en vele anderen. Daarnaast schrijft hij eigen werk. Hij overlijdt in Maastricht in 1864. 

In het voorwoord van Études bespreekt hij de vooroordelen van het Frans tegenover het Nederlands: 

J’ai même entendu dire, que la Poésie hollandaise était ennemie de la Poésie Française: s’est 

une grande erreur: les Muses parlent toutes les langues et inspirent les génies sous tous les 

climats.19 

Helmers, Tollens en Bilderdijk bezitten volgens Clavareau ‘un réputation brilliante’ en we vinden hen 

dan ook in de bundel terug. Hij vertaalt niet letterlijk, maar schrijft ‘imitations’, waarbij hij zich 
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vrijheden ten opzichte van de originelen veroorlooft. Hij vermeldt geen namen van de 

oorspronkelijke dichters. In Études vinden we van Tollens vertalingen van Willem de Eerste, Tafereel 

van den Vierdaagschen Zeeslag en Het geplukte bloempje.20  

Vier jaar later verschijnt Clavareaus vertaling van De Overwintering, waaraan hij gedichten van 

Tollens en Bilderdijk en ook eigen werk toevoegt. De opbrengst komt ten goede aan de 

weldadigheidkolonies Frederiksoord en Wortel, een goede aanleiding voor Clavareau om de 

loftrompet over de koning te blazen.21 De toegevoegde gedichten van Tollens zijn de vertalingen van 

Zucht bij den ramp van Leiden, Aan een beek, een gedicht met de Franse titel ‘Hymen’, De 

Jaargetijden, Wenschen, De Echtscheiding en Aan een gevallen meisje.22 De splitsing der beide 

Nederlanden zal Clavareau verdroten hebben. Hij blijft in Maastricht wonen en vertaalt enkele 

opstandgedichten van Tollens, De algemeene Bededag en De verjaardag van den prins van Oranje, 

die hij afzonderlijk laat uitgeven.23 Clavareau zal teleurgesteld zijn in de belangstelling die in 

Franstalige gebieden voor de Nederlandse poëzie bestaat. In 1841, dus na de losmaking van België, 

schrijft hij in het voorwoord van een nieuwe bundel dat Feith, Bilderdijk, Tollens en Van Alphen 

inmiddels in Duitsland en Engeland door vertalingen bekend zijn ’lorsqu’en France on ignorait encore 

les noms de ces poètes’.24 In de bundel komen overigens ook vertalingen uit andere talen voor. Wat 

Tollens betreft publiceert Clavareau geen nieuw werk: Aan een gevallen meisje, Aan een beek en Het 

geplukte bloempje staan ook in oudere uitgaven.25  

Nog twee vertalingen van Tollens vinden we in een volgende bundel met veel eigen werk van 

Clavareau, zoals blijkt uit de ondertitel ‘Poésies morales et réligieuses’ en inderdaad ontbreken hier 

de vaderlandslievende gezangen van vroeger. Van Tollens vinden we Bij het graf en Goede nacht van 

de armen aan de rijken. Het laatste gedicht is ook afzonderlijk in een krant verschenen.26 In de 

collectie-Bogaers in de KB te Den Haag treffen we een handschrift met Clavareaus versie van De oude 

bedelaar aan.27 Schotel noemt nog vertalingen van het Volkslied en Aan een bevrozen vliet, maar 

deze heb ik niet aangetroffen.28 

Een tweede ‘overzetter’ uit de Belgische ‘Hollandsche tijd’ is de al eerder genoemde Louis-Vincent 

Raoul (1770-1848). Hij is Fransman van geboorte en vestigt zich na de Franse tijd in de zuidelijke 

Nederlanden, waar hij in Gent hoogleraar Franse letterkunde wordt en onder andere vertaalwerk 

verricht. Met zijn bundel Leçons de la littérature hollandaise, die uitkomt in Brussel, heeft hij zijn 

lezers blijkbaar iets te leren: inderdaad plaatst hij zijn vertalingen (‘imitations’) naast de Nederlandse 

originelen. Zijn inleiding is een uittreksel van Cours préparatoire à l’étude de la Littérature 

Hollandaise van Franz Xavier Würth.29 Daaruit blijkt dat hij het vooroordeel tegen de taal niet 

verantwoordelijk wil laten zijn voor de waardering van de taalproducten. 
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Ainsi (…) on ne sera pas surpris que la Hollande ait aussi sa littérature et ses chefs-d’oeuvre. 

Ce sont les fruits de la liberté; et il genre des talents partout il y a une patrie.30 

Noord-Nederland vormt maar een klein taalgebied en nu het koninkrijk is uitgebreid tot zeventien 

provincies, mag zijn literaire kunst wat Raoul betreft de oude grenzen overschrijden: 

et si les habitants de quelques unes de nos provinces, continuent parler le français qui est 

aussi la langue de leurs pères, ils sentiront l’avantage de ne pas rester étrangers à celle de 

plus grand nombre de leur concitoyens.31 

Op deze manier hoopt hij bij te dragen aan de tweetaligheid van het land. Bewust kiest hij teksten uit 

die typerend zijn voor de oorspronkelijke dichter: ‘du pathétique de Tollens’.32 In het tweede deel van 

zijn inleiding geeft hij een overzicht van de Nederlandse cultuurgeschiedenis tot dan toe, met veel 

verwijzingen naar secundaire literatuur. Over Tollens schrijft hij: 

Tollens, qui a chanté presque tous les héros de la patrie, excelle principalement dans la 

peinture du bonheur conjugal et des scènes de famille. La jeune fille séduite et le Divorce sont 

deux des ses meillieures pièces.33 

Beide gedichten vinden we dan ook in de bundel terug.34 Andere opgenomen werken van Tollens zijn 

behalve het Volkslied de vertalingen van Het geplukte bloempje en van een fragment van De 

Overwintering.35 Raoul geeft nog beknopte biografische bijzonderheden over zijn schrijvers en maakt 

wat Tollens betreft enkele fouten: zijn geboortejaar is ‘ongeveer 1778’ en hij noemt ‘Romances et 

Idylles’ een ‘essai’. Raoul schrijft niet over het toneel- en jeugdwerk, maar vermeldt wel alle uitgaven 

na 1808.36 

Het werk van F.L.A. de Jagher 

Als De Jagher zijn bundels vertalingen in het Frans publiceert, is de zelfstandigheid van België al lang 

een feit, zodat zijn werk niet behoeft te worden geplaatst in de taalproblemen van het verenigde 

Koninkrijk. François Louis Auguste de Jagher (1814-1886) wordt opgevoed in Lille, woont tot 1838 in 

Brugge en emigreert dan naar Nederland, waar hij eerst ambteloos burger in Oosterbeek is en later 

werkzaam op het Ministerie van Financiën in Den Haag.37 Zijn drijfveer is het bekend maken van de 

Nederlandse dichtkunst in de Franstalige wereld. In het voorwoord van Études nationales (1850) 

schrijft hij: 

Je serais heureux aujourd’hui si la publication de ce receuil pouvait contribuer à ce que 

l’étranger appréciât enfin une littérature aussi riche que belle.38 
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Hij bedankt Clavareau voor zijn wijze raadgevingen en vermeldt aan het eind van zijn bundel 

biografische bijzonderheden van de vertaalde eigentijdse dichters, aan wie hij lof toezwaait. Over de 

oudere dichters – De Jagher begint met Vondel – vermeldt hij niets. In Imitations (1846) neemt hij 

twee vertalingen van Tollens op: Aan een vogel en Clorinde, dat nog uit het jeugdwerk Proeven van 

Minnezangen en Idyllen stamt en door de dichter als één van de twaalf ‘minneliedjes’ is uitverkoren 

te overleven in Verstrooide Gedichten.39 In het voorwoord legt hij het doel van zijn bloemlezing uit: 

de faire apprecier une littérature, qui, sous tous les rapports, mérite s’occuper une place 

distinguée parmi les littératures européennes.40 

Vier jaar later publiceert hij de bundel: Études nationales, waarin we van Tollens Op de dood van een 

kamermeisje tegenkomen. In de biografische aantekening schrijft De Jagher: 

l’un des plus grands auteurs de la Hollande, dans le genre descriptif, M. Tollens a fixé depuis 

longtemps sa réputation, par un genre de poésies que nous nommerons poésies du foyer, en 

dont la France n’offre point de modèle. Ce poète septuagénaire, vient de publier un receuil, 

dont les poésies, d’un style brillant, d’un richesse d’invention remarquable, pétillent tous les 

feux de la jeunesse.41 

De Jagher introduceert tegenover de Franse literatuur dus huiskamerpoëzie als iets onbekends, iets 

nieuws. Zijn bundel bevindt zich volgens www.worldcat.org niet in Belgische en Franse bibliotheken 

en het is de vraag of zijn werk de taalgrens heeft overgestoken. Dat hij Tollens heeft vertaald, is voor 

het bestuur van het Tollens-fonds aanleiding zijn weduwe Jeanne Antoinette de Bock tot haar dood 

een gratificatie toe te kennen.  

Ongebundelde Franse vertalingen 

De teksten uit dit corpus worden door Schotel genoemd en/of bevinden zich in de collecties van 

Bogaers en De Vries. Van Het geplukte bloempje, dat we al bij Clavareau tegenkwamen, bestaan nog 

minstens vijf vertalingen: Ed. Smits publiceert de zijne, samen met Bij het graf van een kind in het 

Algemeen Nieuws- en Advertentieblad van 21 januari 1824, een anoniem vertaler plaatst zijn tekst in 

Journal de Gand van 5 juni 1830. Andere vertalers zijn André van Hasselt, A. de Loy en ‘Saurel’.42 De 

laatste ís A.J. Saurel (Antonius Augustinus Josephus, geboren Fransman, ±1797-1881, tekenaar op het 

Ministerie van Oorlog en dichter en schrijver in de Franse taal), die onder andere werk in Den Haag 

uitgeeft en in 1837 voor het goede doel en tot eer van de koning een vertaling van het Volkslied 

publiceert.43 Uit de tijd van het verenigde Koninkrijk dateert nog A une jeune fille coupable (Aan een 

gevallen meisje) door A. Quitillet, gepubliceerd in Le Mercure Belge van 31 maart 1821. Van De 

algemeene bededag zijn naast de vertalingen door Clavareau en Durand nog minstens drie Franse 

vertalingen bekend: van J.S. Mollet, van F.C. Roud en van een ‘ami de la Hollande’.44 Mollet zal de 

Amsterdammer Jean Etienne Mollet zijn (1768-1851, geboren Zwitser en onder de initialen ‘J.S.’ 
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auteur van publicaties over het gevangeniswezen); Roud (François Joseph, 1780-1869) is een 

Rotterdamse leraar van Zwitserse afkomst, die ook Van Alphen vertaalt.  

Een latere vertaler is Prudens van Duyse, van hem is een vertaling van De moeder bekend en volgens 

Schotel heeft hij ook een Franse tekst van Philemon geschreven. Goede nacht van de armen aan de 

rijken is vertaald en in 1850 afzonderlijk uitgegeven door ‘R.v.d.D.’ en van hetzelfde gedicht bestaat 

ook een anonieme vertaling.45 Schotel noemt enkele teksten van A.H.C. van Hasselt (André Henri 

Constant, 1806-1874 advocaat in Maastricht, later in Brussel, kiest de Belgische nationaliteit, 

Franstalig auteur van geschiedschrijving, ook dichter): Herman de Ruiter, Kenau Hasselaar, Jan 

Haring, Het Turfschip van Breda, Albrecht Beiling, Dirk Willemsz., alle historische dichtwerken, die 

aansluiten bij zijn historische belangstelling.46 In de collectie-Bogaers bevindt zich ook zijn vertaling 

van Het geplukte bloempje. Schotel noemt ook nog een tekst van Xavier Marmier (1809-1892) op Bij 

het lijkje van een kind. Marmier noemt Tollens in zijn Lettres sur la Hollande uit 1841 en 

karakteriseert diens poëzie ‘presque remarquables par la simplicité de la forme et presque toutes 

chêries du peuple’. Hij parafraseert het Volkslied, waarover hij opmerkt: ‘que j’ai souvent entendu 

entonner en choeur dans les rues par les ouvriers, dans les écoles par des centaines d’enfants.’47 

2.7.2 Vertalingen in het Duits 

Het werk van Von Mauvillon 

Hoewel Friedrich Wilhelm von Mauvillon (1774-1851) niet de eerste negentiende-eeuwse Duitse 

bloemlezer uit de Nederlandse dichtkunst is, is hij zeker de meest productieve: zijn drie delen 

Auswahl Niederländische Gedichte (1836-1841) tellen samen meer dan 1300 bladzijden met 

gedichten en toelichtingen. Tot de intekenaren behoren de kroonprins en diens vrouw (beiden 3 

exemplaren), prins Frederik (2), Wap en Withuys. Bij De Overwintering heb ik al gewezen op zijn 

banden met het Nederlands (zie deelhoofdstuk 2.6.2.). In zijn voorwoord licht hij zijn uitgave als volgt 

toe: 

Es ist wohl nicht zu läugnen, das die Niederländische Literatur, und besonders ihre Poesie, in 

Deutschland wenig bekannt ist. Ja, man hegt selbst ein ungünstiges Vorurteil gegen dieselbe, 

was unverkennbar allein der Verwandtschaft der niederländischen mit den plattdeutschen 

Sprache zugeschrieben werden muss.48 

Nederlands is dus geen Duits dialect, maar een taal met eigen waarden. Von Mauvillon vertaalt dan 

ook zo veel mogelijk naar de vorm van het origineel. In het eerste deel komen vijf gedichten van 

Tollens voor, waaronder de complete vertaling van De Overwintering; daarnaast het Volkslied, De 

Algemeene Bededag, De vierdaagse zeeslag en het Feestlied op de boekdrukkunst.49 Bij alle gedichten 

geeft hij een toelichting: over het Volkslied dat tweespalt tot eenheid moet smeden, over de 

algemene gevoelens op de bededag, op de historische achtergrond van de zeeslag en zeer uitgebreid 

op de misvatting dat Coster de boekdrukkunst zou hebben uitgevonden en niet Gutenberg. Dat 
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laatste was volgens de recensent van de Vaderlandsche Letteroefeningen te verwachten. Hij juicht 

Von Mauvillons poging de Nederlandse dichtkunst in Duitsland meer bekendheid te geven van harte 

toe. Hij is verder wel tevreden met Von Mauvillons keuze, al vindt hij de Bededag inmiddels wel 

bekend. Zijn roep om een bredere keuze uit de Nederlandse dichters wordt in deel 2 verhoord.50 

Daar herhaalt Van Mauvillon dat ‘die Niederlande und ihre Bewohner verdienen immer eine nähere 

Bekanntschaft.’51 Van Tollens staan vier teksten in dit deel: Jan Haring, Lieven Heere van Zierikzee, 

Mededoogen en Het dichterlijk geluk. De verklarende aantekeningen staan achter in het boek en 

opvallend is de uitgebreide aandacht die Von Mauvillon aan de historische achtergronden bij Lieven 

Heere besteedt.52 In de recensie in Vaderlandsche Letteroefeningen noemt de bespreker de 

vertalingen van deze gedichten ‘allergelukkigst’.53 Dat geldt ook voor de bespreking van het derde 

deel, waarin De eerste stap, Herman de Ruiter en Jan van Schaffelaar voorkomen: met name uit de 

toelichtingen bij de laatste dichtstukken blijkt volgens de recensent hoe zeer deze is ingenomen met 

het Nederlandse volk en zijn landsaard.54 Schotel kent van Von Mauvillon nog een vertaling van 

Cantate bij het tweede eeuwfeest van het Seminarie der Remonstranten.55 

Andere Duitse bloemlezingen en een dichtbundel 

De bloemlezing van Von Mauvillon is wel de omvangrijkste, maar niet de eerste waarin Tollens 

voorkomt. P.L.F. Chr. von Eichstorff, (Peter Ludwig Friedrich Christian, 1799-1848 voormalig luitenant 

der artillerie, later ‘visiteur’ der belastingen in Luik en vertaler in Den Helder, geboren uit een 

Nederlandse familie) ging hem in 1826 voor met een keuze, die in Namen was uitgegeven, Deutsche 

Blumenlese aus Niederländische Dichtern.56 Hij draagt zijn bundel op aan Willem I, die hij als soldaat 

trouw heeft gediend. Ook hem spijt het dat de Nederlandse literatuur in Duitsland nog zo onbekend 

is: 

mit Trauer und Unwillen hab’ ich erfahren, dass das poetische Bestreben der Holländer bei den 

meisten Deutschen verkannt wird, dass man ihnen den Ruhm einer poetischen Literatur 

bestreitet, und durch Spott und Verleumdung jede Rivalität im Voraus zu Schlichten sucht.57 

Aangezien Von Mauvillon in 1839 een gelijkluidende klacht uit, heeft Von Eichstorff blijkbaar het 

Duitse voorbehoud niet kunnen wegnemen. Aan de bloemlezing van dichters uit de zeventiende tot 

en met de negentiende eeuw laat hij een inleiding over de Nederlandse dichtkunst vooraf gaan, 

waarbij hij zich baseert op het werk van N.G. van Kampen en Jeronimo de Vries. Over Tollens schrijft 

hij dat diens eigen vertaalwerk resulteerde in ‘leichte Dichtung, jene liebliche Bewegligkeit’. Hij 

noemt hem sterk in de romance, de ballade en het liefdesgedicht en geeft als voorbeelden Aan een 

gevallen meisje en De liefde op het ijs. Tollens’ patriottistische liederen rekent Von Eichstorff ‘nicht zu 

den Vollkommsten’ en het bevalt hem dat de dichter zelf heeft ingezien 
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dass Seine nur an sanftere Melodien gewöhnte Stimme gewiss überhört werden würde im 

Gedröhn und Gepolter jener Unzahl von patriottischen Sängern, welche die neurere Zeit 

geboren hat. 

Hij kiest vijf gedichten van Tollens: Aan een gevallen meisje, Lewine, Blandine, De liefde op het ijs en 

De echtscheiding.58 Hij verwijst in de inleiding nog naar De Overwintering, geeft daarvan geen 

fragment, maar noemt het dichtstuk wel een ‘ausgezeichnete Erwähnung’.59 

Een anonieme vertaler geeft in 1835 voor een goed doel een bundel met de ‘vorzüglichtsten 

niederländische Gedichten’ uit. Van Tollens staan Volkslied, De algemeene bededag, Tafereel van de 

Vierdaagsche Zeeslag en een fragment uit De Overwintering in de bundel.60 Volgens een aantekening 

in de Universiteitsbibliotheek Amsterdam zou Von Mauvillon de samensteller ervan zijn. 

In 1845 geeft Ludwig Tross (Carl Ludwig Philipp, 1795-1864) in Duitsland zijn Bato uit, een 

bloemlezing van Nederlandse gedichten uit alle tijden. Net als zijn voorgangers Von Mauvillon, naar 

wie hij verwijst, en Von Eichstorff noemt hij de onbekendheid van de Nederlandse dichtkunst in 

Duitsland: ‘Die schöne Literatur Holland’s ist in Deutschland noch immer nicht so bekannt und 

anerkannt, wie sie es jeder Hinsicht verdient.’61 Opvallend is dat Tross Op den eersten tand van mijn 

jongste zoontje vertaalt: Tollens is immers bij zijn gedicht zelf te rade gegaan bij de Duitse dichter 

Matthias Claudius, zodat de tekst nu terugkeert in de oorspronkelijke taal. Maar onherkenbaar, want 

Tollens heeft de twee strofen van het origineel uitgebreid tot zes, en dus is Tross’ versie ook 

aanzienlijker langer dan die van Claudius. Ook J.M. Firmenich vertaalt trouwens dit gedicht.62 In de 

bundel staan nog vijf andere teksten naar Tollens: een gedicht met de Duitse titel Sonst und jetzt, De 

Liefde en de Dwaasheid, De echtscheiding, Aan een gevallen meisje en Aardsgezindheid.63 De meeste 

vertalingen zijn van Tross zelf, maar hij biedt ook enkele toevoegingen van G.H. van Senden (geen 

gedichten van Tollens) en van G.W. Bueren met een zingbare vertaling van het Volkslied.64 Schotel 

kent van Tross nog een vertaling van de jeugdwerkjes Mylon en Thersander.65  

Wilhelm Ribbeck is een Duits dichter, die in 1839 in zijn bundel (eigen) Gedichte twee vertaalde 

teksten van Tollens opneemt: De echtscheiding en Dirk Willemsz. van Asperen. Dit boek bevindt zich 

niet in een Nederlandse bibliotheek, de eerste vertaling is wel bekend bij Schotel.66 

Afzonderlijk uitgegeven en losse vertalingen. 

De Algemeene Bededag is minstens drie keer in het Duits vertaald: de vertaling van de Krefeldse 

predikant L. Heilman verschijnt als afzonderlijke uitgave in Duitsland en in Rotterdam. De laatste 

beleeft drie drukken.67 Van ‘Dr. A.’, mogelijk dr. Ahner, is een tweetalige uitgave uit Frankfurt 

                                                           
58

 Von Eichstorff (1826), 59v, p. 83v, 96v, 109v resp. 126v 
59

 Von Eichstorff (1826), 40 
60

 Knippenberg signaleert het boekje in Nieuwe Taalgids 44, (1951), 52 
61

 Tross (1845), ongepagineerd voorwoord 
62

 Schotel (1860), 309 noemt deze vertaling van J.M. Firmenich, een ‘Dr. Phil.’ te Düsseldorf. 
63

 Tross (1845), de gedichten gegroepeerd op 83-101v 
64

 Tross (1845), 169 
65

 Schotel (1860), 311 
66

 Ribbeck (1839), Schotel (1860), 308 
67

 Heilman (1832ab), Schotel vermeldt ‘J. ‘ als voorletter. 



Semi-literaire herinneringsdragers 
2.7 Tollens vertaald 

 

273 
 

bekend.68 Friedrich Haesbaert, inwoner van Nijmegen, geeft zijn vertaling van de Bededag anoniem 

uit in Arnhem en bij uitgeverij M. Wyt & Zn. in Rotterdam die van De val van de citadel als 

weldadigheiduitgave.69 Des konings verjaardag van zijn hand is in de collectie-Bogaers bewaard 

gebleven. Opvallend zijn alle drie de gedichten ontleend aan de Belgische opstand.  

Gottfried Wilhelm Bueren (1801-1859) schrijft zelf in het plattdeutsch, maar vertaalt enkele 

gedichten van Tollens in het Hoogduits. In de collectie-Bogaers is in handschrift het Volkslied 

aanwezig en er zijn twee overdrukken uit het Jahrbüchlein zur Unterhaltung und zum Nutzen […] met 

in 1838 Aan mijn oudste zoontje en in 1839 De dichter. Schotel blijkt meer teksten te kennen en 

noemt Jan van Schaffelaar, Herman de Ruiter en De eerste stap en hierboven is het Volkslied al 

genoemd.70 In de Emder Zeitung van 22 juni 1822 staat van de productieve Middelbertse (later 

Zwolse) predikant Gerhard Heinrich van Senden (afkomstig uit Oost-Friesland, 1793-1851) Bij het 

lijkje van een kind. Deze schrijft ook een Zugabe bij de hierboven genoemde bundel Bato van Tross in 

de vorm van het Volkslied op zingbare wijze.71  

In de collectie-Bogaers bevinden zich in handschrift Het Lenteroosje en Aan de vaderlandsche 

dichters, samen met een brief van Charlotte Lorenzo aan Tollens. De brief is gedateerd 20 juni 1834 

en geschreven in Stadthagen. Schotel kent van haar nog een vertaling van De Dichter.72 Aangezien 

over de schrijfster geen nadere gegevens bekend zijn, is hier vermoedelijk sprake van een individuele 

actie zonder publicaties. 

2.7.3 Vertalingen in het Engels 

Zoals Clavareau lansen breekt voor de Nederlandse literatuur in Franstalig gebied en Von Mauvillon 

een breed scala aan gedichten voor het Duits bewerkt, is (Sir) John Bowring de man die de 

ambassadeursrol voor het Engels speelt, maar niet zozeer door vertalingen als wel door zijn 

literatuuroverzichten. In zijn aanvankelijke beroep als handelsman bereist hij vele landen en bezoekt 

zo ook Nederland, waar hij enkele malen Tollens ontmoet.73 Eén van zijn passies is het leren van 

vreemde talen. In 1824 publiceert hij de eerste uitgave van Batavian Anthology, or Specimens of the 

Dutch Poets, een bloemlezing vertaalde gedichten uit de dertiende tot en met de zeventiende eeuw 

met (in het Nederlands) een citaat van Tollens uit Aan de vaderlandsche dichters als motto. De 

tweede editie van het boek wordt het volgende jaar in Groningen uitgegeven. Eveneens in Nederland 

verschijnt in 1829 het beloofde vervolg, Sketch of the language and literature of Holland, waarin hij 

onder andere Tollens bespreekt. ‘In the circle of the social and domestic affections, Tollens is 

admirable. There a cordial fervent household tone animates all his verses.’74 Als voorbeelden noemt 

hij, zonder overigens een vertaling of de inhoud te geven: Aan een gevallen meisje, De Moeder, Aan 

een pasgeboren wees, Nova Zembla en – onder vele historiedichten – Kenau Hasselaar. Als voorbeeld 

van een gedicht waarin Tollens zijn geloofsopvattingen belijdt, vertaalt Bowring Een 

                                                           
68

 De herleiding tot ‘Ahner’ is een optie van Bogaers, Schotel neemt deze zonder meer over. 
69

 Haesbaert (1833ab), Schotel vermeldt ‘J.’ als voorletter. 
70

 Schotel (1860), 308 
71

 Tross (1845), 169v 
72

 KB 70 F 57, briefwisseling nrs. 81 en 82, Schotel (1860), 308 
73

 Huygens (1972), 198-201 beschrijft het bezoek van Bowring aan de Hollandsche Maatschappij in Leiden op 
20 september 1828. Tollens was daar ook aanwezig. 
74

 Bowring (1829), 99 



Semi-literaire herinneringsdragers 
2.7 Tollens vertaald 

 

274 
 

Winteravondliedje.75 Van zijn hand zijn elders nog andere vertalingen bekend: Winteravondliedje 

wordt afgedrukt in de Pella Gazette van 29 maart 1855. Bij het lijkje van een kind staat in New 

Monthly Magazine van juli 1821, de Feestzang over de boekdrukkunst wordt gedrukt in de 

Mengelingen van het Haagse genootschap ‘Oefening kweekt kennis’ en het Zomerochtendliedje 

wordt opgenomen in Selection of the British Poets [sic!] en nog eens gedrukt in Astrea.76 Bowrings 

belang ligt eerder in het bekendmaken van de Nederlandse dichtkunst dan in het vertalen ervan. 

Wat dat betreft is Samuel Farncombe Sanders productiever: van hem zijn twaalf vertalingen van 

gedichten van Tollens in het Engels bekend. Sanders (1795-1888) is leraar aan de Koninklijke Militaire 

Academie in Breda en gehuwd met een Nederlandse barones. Voor hem gelden nauwere 

persoonlijke banden met Nederland dan voor Bowring en het eerste deel van zijn Flowers of Poetry 

and Patriotism from the Dutch wordt in 1833 in Rotterdam uitgegeven. ‘and to be had at the 

principal booksellers in London, Leipzig, Frankfort, Berlin’ staat er hoopgevend bij onder de 

uitgeversnaam op de titelpagina. In het voorwoord herinnert Sanders de lezer aan Nederlands 

roemrijke verleden én aan de gebeurtenissen sinds 1830: 

The important events of the last three years have fixed upon Holland the attention of the 

world, and added another glorious page to her history. The alacrity with which her sons rallied 

around their Sovereign in the hour of peril, their union, firmness and devotedness to their 

country, have exited universal admiration and exacted respect even from their enemies.77 

Het verbaast ons niet dat hij van Tollens naast het goed te zingen Volkslied enkele strijdzangen uit de 

Belgische opstand vertaalt: Vaarwel aan en Terugkeer van de Leidsche Studenten, Avondbede en De 

algemene bededag. De laatste tekst verschijnt ook als afzonderlijke uitgave bij Wyt in Rotterdam.78 In 

geen van beide boeken geeft Sanders nadere toelichting.  

In de collectie-Bogaers bevindt zich nog een aantal vertalingen van Tollens in handschrift, die 

blijkbaar nooit in druk zijn verschenen, hoewel er gesproken wordt van een ‘tweede deel’ van 

Flowers uit 1840. Hier vinden we geen patriottistische liederen, maar gedichten in de ‘zachte toon’, 

zoals Goede reis aan mijn dochtertje, Het geplukte bloempje, Het levenshulkje, Aan een gevallen 

meisje en In mei 1838. Bovendien blijken de dichtstukken Herman de Ruiter en Kenau Hasselaar door 

Sanders vertaald.79 Schotel wijst op deze collectie en schrijft: ‘Ik heb er ten minste nog meer’.80 

Eveneens in de verzameling van Bogaers bevindt zich een anonieme vertaling van ’s Konings 

geboortedag en de ‘ongenoemde jonkvrouw’ van Schotel is Esther Capadose, een dochter van de 

dichter Abraham, van wie De echtscheiding in handschrift aanwezig is.81  
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2.7.4 Vertalingen in overige talen 

Wat ons in dezen bekend is, bevindt zich vrijwel geheel in de collectie-Bogaers en is dus 

geraadpleegd door Schotel. Deze noemt een vertaling van De Echtbreekster in het Grieks, die hem al 

onbekend is en die evenmin in de collectie voorkomt, of elders is te vinden.82 

De ondertitel van de bundel vertalingen in het Italiaans door F.L. Bianchi (Federico Lombardi) verwijst 

duidelijk naar het gebruik door studenten. Het boekje wordt in 1818 in Groningen uitgegeven en lijkt 

zich dus op een Nederlands publiek te richten. Het is wat Tollens betreft van een vroege datum. 

Bianchi vertaalt hier Aan een gevallen meisje.83 Evenmin voor algemeen publiek bedoeld is de 

vertaling van hetzelfde gedicht in het Latijn. Schotel meldt dat W. Hecker (Willem August, 1817-1909) 

‘een vereerder en vriend van Tollens’ deze maakte als kandidaat in de klassieke letteren. 

Twee vertalers richten zich op het Hebreeuws, te dien tijde nog geen nationale taal en wellicht 

bedoeld voor de Joodse bevolkingsgroep. G.I. Polak (Gabriel Isaac, 1802-1869, vertaalt De 

echtbreekster en geeft deze los uit, ‘als een blijk van hoogachting en hulde‘ met een opdracht aan 

Tollens. Vier jaar eerder had Polak, leraar Hebreeuws in Amsterdam, zijn vertaling gebruikt voor een 

lezing voor een Hebreeuws letterkundig genootschap.84 Zijn collega A.D. Lutomirski (Abraham, 1800-

1892) vertaalt het Volkslied. Lutomirski is ‘Israëlistisch hoofd-onderwijzer te Rotterdam’. Beide 

auteurs en schrijven ook boeken over de Joodse godsdienstige gebruiken en van hen zijn mij geen 

verdere vertalingen van Tollens bekend. 

Het Volkslied is door een onbekende vertaler op een zingbare tekst in het Fries vertaald. De datering 

is niet te geven. Voor een ander landsdeel, de kolonie Suriname, vertaalde Gs. van Schaick het 

volkslied in het ‘Surinaams Neger-Engels’. De tekst, Bakrakonde siengi, werd in 1863 in Amsterdam 

door een onbekende uitgever gepubliceerd. 1863: zou de vertaling met de bevrijding uit de slavernij 

samenhangen? Of met de herdenking van de onafhankelijkheid? 

Aan Bogaers’ aandacht zijn enkele vertalingen in het Russisch ontsnapt: Pjotr Aleksandrovitsj. 

Korsakov (1788/90-1844) verbleef enige jaren in Nederland en stelde na zijn terugkeer in Rusland in 

1844 een bloemlezing van Nederlandse gedichten samen.85 Zijn voorkeur gaat uit naar Bilderdijk en 

Cats, van wie hij maar liefst 33 respectievelijk 31 gedichten kiest. Tollens is met zes gedichten 

aanwezig: Aan een bevrozen vliet, Het lenteroosje, Mijn verjaardag, Droomen, Het geplukte bloempje 

en De vergenoegde boer.86 Korsakovs bloemlezing was voor het Russische publiek bestemd.87 

Wat Bogaers niet mer kon weten, was dat Szalay Károly in 1925 in Boedapest een bundel Holland 

Költökböl publiceerde, met daarin twee vertalingen in het Hongaars: Kenau Hasselaar en 

Zomerochtendliedje. Het boek is in 1987 in Amstelveen fotografisch herdrukt. Károly geeft enkele 

bijzonderheden over zijn gekozen dichters: 
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TOLLENS (HENDRIK) 1780-1856. Egy rotterdami festő gyáros fia s később maga is ezzel 

foglalkozott, míg végre elvonult Rijswijk melletti birtokára s ott is halt meg. Magasabb 

tudományos oktatásban nem részesült s ez költészetén is mindvégig érezhető volt. (…) Számos 

verskötete jelent meg s a drámával is kísérletezett, de különösen hazafias dalai, románcai és 

balladái arattak sikert. Egy elbeszélő költeménye: "Németalföldiek áttelelése Nova Zemblán" 

máig is megőrizte irodalmi jelentőségét. 

Vrije vertaling: Hendrik Tollens volgde zijn vader op als verfhandelaar, trok zich uiteindelijk terug op zijn 

landgoed in Rijswijk waar hij stierf. Hij had geen universitaire opleiding, wat in zijn naïeve poëzie merkbaar 

was. Hoewel deze niet van hoog niveau was, hing het publiek aan zijn lippen en werd zijn werk zeer 

populair. Hij publiceerde verschillende bundels poëzie en experimenteerde met toneel, maar vooral met zijn 

patriottistische liederen, balladen en romances oogstte hij succes. Een verhalend gedicht, De Overwintering 

der Hollanders op Nova Zembla, bleef van literaire betekenis.  

2.7.5 De plaats van de vertalingen 

De vertalingen, zowel van De Overwintering als van de losse gedichten, laten zien dat er blijkbaar een 

buitenlandse, althans anderstalige markt voor Tollens’ werk wordt aangenomen. Als de uitgaven van 

het originele werk stokken, droogt ook de stroom vertalingen op. 

Voor de plaats van de vertaalde gedichten in de herinneringscultuur onderscheid ik de verschillende 

talen en de verschillende genres waarin zij zijn gepubliceerd. 

Talen 

Tot 1830 is het Frans de tweede taal van het verenigde Koninkrijk der Nederlanden, daarmee 

onderscheidt het zich van andere talen. 

Behoudens De Overwintering zijn er minstens 28 gedichten van Tollens in het Frans vertaald. 

Populaire vertaalteksten zijn Het geplukte bloempje, acht maal (Clavareau, Van Hasselt, De Loy, 

Saurel, Smits en drie anoniem) en De Algemene Bededag vijf keer (Clavareau, Durand, Mollet, Roud 

en de anonieme ‘ami’). Opvallend is, dat na 1830 de meeste teksten door Nederlandse uitgevers 

worden gedrukt: Clavareau in Maastricht en Utrecht, Durand en Roud in Rotterdam, De Jagher in Den 

Haag, ‘R.v.d.D.’ in Den Bosch, Saurel in Leiden. Dit roept de vraag op welk lezerspubliek de vertalers 

dan op het oog hebben: Nederlanders die Frans lezen – halverwege de negentiende eeuw nog altijd 

de taal van de elite – of lezers in Franstalige gebieden. Marmier publiceert zijn boek in Parijs, maar 

geeft in Lettres zelf geen vertalingen; twee vertalingen van De Overwintering verschijnen wel in 

Frankrijk. Ik neig tot de conclusie dat de meeste vertalers werken voor een Nederlands publiek en dat 

hun teksten de grenzen van het voormalige verenigde Koninkrijk nauwelijks overschrijden. Eerder 

omgekeerd: vertalers als Moller, Roud, Raoul en Saurel zijn in Frankrijk of Zwitserland geboren en zijn 

immigranten. Buiten Nederland en België is het vertaalde werk van Tollens nauwelijks in bibliotheken 

te vinden. 

Mede daardoor zijn ze voor de herinnering aan Tollens van weinig belang. In het Franstalige gebied 

beklijven ze niet, in het Nederlandstalige Zuiden stranden de pogingen van Clavareau en Raoul op de 

onafhankelijkheid van België, waardoor de nationaal geïnspireerde doelstelling, namelijk de Noord-

Nederlandse poëzie door Franse vertalingen bekend te maken, van haar drijfveer wordt beroofd. In 

(Noord-)Nederland zullen ze als een aanvulling op het originele werk van Tollens zijn beschouwd, 

uiteindelijk was Frans niet ongebruikelijk in de ‘hogere kringen’. Maar Tollens was de ‘volksdichter’ 

en het volk spreekt en leest toch het liefst de eigen taal. In hoeverre het (vertaalde) werk van Tollens 
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in Vlaanderen heeft bijgedragen aan de bekendheid van de Nederlandse dichtkunst van na de 

onafhankelijkheid is een onderwerp van nadere studie. 

Schotel vindt dat de Duitse vertalingen de Franse overtreffen ‘vooral van de naïve en gevoelige 

stukjes, waarvoor de duitsche taal zo geschikt is’. Haesbaert en Tross hebben zijn voorkeur, de 

laatste was met de gedichten van Tollens zo ‘innig vertraut’.88 In de besproken bundels en losse 

uitgaven staan naast De Overwintering 27 vertaalde gedichten van Tollens. Net als in het Frans is De 

algemene bededag een gewilde tekst: vier vertalingen (Von Mauvillon, Haesbaert, Heilman, ‘Dr. A.’, 

gevolgd door De Echtscheiding, drie maal (Von Eichstorff, Tross, Ribbeck). 

De drie genoemde bloemlezingen dragen nauwelijks bij aan de herinneringscultuur rond Tollens in 

Nederland, hoogstens tijdelijk in Duitsland. Hij is slechts één van de vertaalde dichters en uit de drie 

voorwoorden kunnen we afleiden dat de bundels van Von Eichstorff en Von Mauvillon blijkbaar de 

onbekendheid van de Duitssprekenden – en het vooroordeel dat Nederlands een soort plat-Duits is - 

met het Nederlandse poëtisch erfgoed niet hebben kunnen wegnemen. De laatste bloemlezing, van 

Tross, is volgens worldcat.org niet in een bibliotheek in Duitsland aanwezig. Voor de losse vertalingen 

geldt hetzelfde: in zoverre ze zijn uitgegeven (Heilman, A., Haesbaert) betreft het gelegenheidswerk 

uit de citadelpoëzie, dat doorgaans goedkoop werd verzorgd en geen bewaarobject was. Met name 

Haesbaert richt zich op de Nederlandse markt. De andere vertalingen staan in kranten en jaarboeken, 

media die per definitie aan tijd gebonden zijn, of hebben het stadium van publicatie nooit bereikt. 

Sanders en Bowring zijn de enige vertalers die werk van Tollens in het Engels in druk uitbrengen, in 

totaal zijn minstens zeventien gedichten in het Engels vertaald. Bowring richt zich tot zijn Britse 

landgenoten, maar alleen de eerste druk van Batavian Anthology komt in Engeland uit, de tweede 

druk en de Sketch beide in Nederland. Van het eerste boek bevinden zich volgens www.worldcat.org 

exemplaren in elf Britse bibliotheken, van zijn Sketch in vier en de bundel van Sanders in drie 

collecties. Zijn Bededag ontbreekt in Groot-Brittannië. Van de reisbrieven die Bowring in een Engelse 

krant publiceert, komt alleen in Nederland een bundeling uit, ook neemt Argus een paar teksten op. 

Ook de Engelse vertalingen dragen om dezelfde redenen als de Duitse niet bij aan de 

herinneringscultuur rond Tollens. Ook hier zien we publicaties in Nederland en het is de vraag in 

hoeverre de werken van Bowring en Sanders de Nederlandse lezer hebben beïnvloed. Bowring heeft 

een persoonlijke interesse – die veel breder is dan voor dichters als Tollens – en Sanders koppelt zijn 

werk aan de aandacht die Nederland internationaal trekt tijdens de jaren van de Belgische Opstand. 

Daarbij komt, dat de interesse uit de Engelstalige hoek kwantitatief veel geringer is dan die uit 

Frankrijk en Duitsland.  

Ook bij de andere talen heb ik niet indruk dat de vertalingen van Tollens’ gedichten hebben 

bijgedragen aan de herinneringscultuur in Nederland: de omzettingen in het Italiaans, het Latijn en 

het Hebreeuws lijken uitingen van persoonlijke liefhebberij te zijn geweest en bestemd voor een 

select, Nederlands publiek. De Russische en Hongaarse vertalingen zullen hun verdiensten hebben 

gehad, maar zijn niet van invloed op het collectieve geheugen van de Nederlanders geweest.  

 

 

                                                           
88

 Schotel (1860), 313 

http://www.worldcat.org/
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Genres 

Bloemlezingen 

Dit corpus bevat het werk van Clavareau, Raoul en De Jagher (Frans), Von Eichstorff, Von Mauvillon 

en Tross (Duits), Bowring en Sanders (Engels), Bianchi (Italiaans), Korsakov (Russisch) en Károly 

(Hongaars). In alle bundels is Tollens slechts één van de – soms vele - vertaalde dichters. Zijn 

eventuele bekendheid moet dan ook worden meegenomen in de bereikbaarheid van deze 

bloemlezingen. 

Van alle bundels wordt maar één druk uitgebracht. Op het eerste deel van Auswahl van Von 

Mauvillon na (Essen) en Bato van Tross vinden zij een uitgever binnen het Koninkrijk der 

Nederlanden: Clavareau in Gent en Maastricht, Raoul in Brussel, De Jagher in Utrecht en Den Haag, 

Von Eichstorff in Namen, Bowring in Amsterdam, Sanders in Rotterdam en Bianchi in Groningen. De 

beide andere delen van Auswahl worden zowel in Essen als in Rotterdam uitgegeven en Tross laat 

zijn werk in Siegen verschijnen. Op Tross na hebben de samenstellers een directe band met 

Nederland: zij wonen er, werk(t)en er, hebben er gezinsrelaties. Bij Tross is dit niet het geval, maar hij 

vermeldt zelf dat hij de taal al vele jaren bestudeert. Het is hier niet de plaats om de internationale 

betrekkingen van de respectieve uitgevers te onderzoeken, maar het is duidelijk dat een 

internationaal netwerk noodzakelijk is om de boeken in de landen van de betreffende talen te 

distribueren, waarbij de zuidelijke Nederlanden tot 1830 tot het binnenland gerekend mag worden.  

In Clavareaus Études (1824) staat een opgave van de intekenaars, zodat we een beeld kunnen krijgen 

van de eerste belangstelling. Er wordt op 467 exemplaren ingeschreven: 307 in het formaat 12° en 

160 in 8°. In Noord-Nederland worden 181 boeken besteld, waarvan 146 voor boekwinkels in 

Amsterdam; in Zuid-Nederland is de bestelling groter: 247 stuks, waarvan 84 in Nederlands 

sprekende provincies, 48 in Franstalig gebied inclusief Luxemburg en 115 in tweetalige plaatsen als 

Brussel en Leuven. Uit het buitenland is belangstelling uit Londen, Parijs en Lille. Beschouwen we de 

doelstelling van Clavareau: de Nederlandstalige poëzie bekend te maken in Franstalig gebied, dan 

moet de verdeling hem toch zijn tegengevallen: als we Brussel en Leuven tot de laatste groep 

rekenen, is de verhouding tussen beide taalgebieden 265 : 174 in Nederlands voordeel. Opmerkelijk 

is, dat bij de intekenaars uit Gent en Luik veel hoogleraren zijn. Maar wellicht is de verfransing in 

Vlaanderen in 1824 nog zó groot, dat Clavareaus vertalingen toch de weg naar de Nederlandse 

dichtkunst hebben kunnen wijzen. 

Om enigszins een beeld te krijgen van de huidige verspreiding, wijst www.worldcat.org voor 

Clavareau, Raoul en De Jagher geen bibliotheken in België en Frankrijk aan waar hun bundels zijn te 

raadplegen. De Blumenlese van Von Eichstorff heeft haar weg gevonden naar bibliotheken in Berlijn, 

München en Straatsburg. Von Mauvillons Auswahl is naast het Duitstalig gebied (München, Dresden, 

Straatsburg, Zürich) ook in Londen en Montreal te vinden. Tross’ Bato is in boekvorm aanwezig in 

Berlijn, Weimar, Straatsburg en Londen. Hoewel het aantal bezittende bibliotheken gering is, zijn de 

Duitse vertalingen in hun eigen taalgebied, inclusief de tweetalige Elzas, op ruimer schaal aanwezig 

dan de Franse. Sanders’ Flowers is aanwezig in Londen, Cambridge en het Amerikaanse Newark 

(Del.). Bianchi’s Italiaanse vertalingen bevinden zich alleen in Nederland, de Russische vertaling en de 

Hongaarse herdruk zijn in de KB in Den Haag aanwezig. 

 

http://www.worldcat.org/
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De losse uitgaven 

Voor de losse uitgaven lenen zich in de eerste plaats de gedichten uit de tijd van de Belgische 

opstand: Aan Chassé (Durand), De Algemeene Bededag (Clavareau, Roud, Haesbaert, A. en Sanders, 

die van Heilman nog enkele malen herdrukt), De Val van de Citadel en ’s Konings verjaardag (beide 

van Haesbaert) en De Verjaardag van de Prins (Clavareau). Deze zijn te plaatsen in de oplaaiende 

belangstelling voor het werk van Tollens, die zich immers door de Opstand ziet geïnspireerd tot 

nieuwe vaderlandslievende gedichten, waarmee hij tevens een hernieuwde populariteit oogst. De 

beide losse drukken van het Volkslied (Durand en een onbekende), die zonder jaartal zijn 

gepubliceerd, passen wellicht in dit verschijnsel. Andere los uitgegeven vertalingen zijn die van Het 

geplukte bloempje (Saurel), Aan een gevallen meisje (Clavareau), Goeden nacht van de armen aan de 

rijken (Clavareau, R.v.d.B.) en De Echtbreekster (Polak). 

Opvallend is, dat op De Algemeene Bededag van ‘dr. A.’ na, alle losse uitgaven in Nederland zijn 

uitgekomen. A. publiceert zijn vertaling weliswaar in Frankfurt, maar het boekje is volgens 

www.worldcat.org niet in een Duitse bibliotheek aanwezig. In Nederland is naast de collectie-Bogaers 

nog een exemplaar in de bibliotheek van Rotterdam aanwezig. Heilman laat zijn werk eerst in Essen 

verschijnen, maar de volgende drie drukken in Rotterdam. Tollens zelf kiest voor de (Nederlandse) 

afzonderlijke uitgaven van ’s Konings verjaardag, De algemeene Bededag, De Val der Citadel, Aan 

Chassé en De verjaardag van den Prins de Rotterdamse uitgever Wyt; deze geeft ook de bewuste 

gedichten van Haesbaert en Heilman uit. Daarom vermoed ik dat de vertalers zich met hun losse 

uitgaven zich vooral op het Nederlandse publiek hebben gericht.  

Voor lezers die de vreemde talen niet machtig zijn, hebben de vertalingen weinig waarde. Voor hen 

echter die actief met twee talen bezig zijn, zoals de dilettanti van Bianchi, hebben ze wellicht een 

verrijkende werking en als zodanig dragen ze in tweede instantie bij aan de herinneringscultuur. In 

tweede, want ik denk niet dat ze in Nederland als een aparte categorie beschouwd moeten worden. 

Ze zijn er, in vrij groten getale, in diverse talen, maar ze leveren geen fundamentele bijdrage aan het 

beeld van Tollens in de collectieve herinnering. 

Nog een enkel woord over de voorkeur van de vertalers voor bepaalde gedichten: dat De Algemeene 

Bededag tien maal vertaald is (vijf maal Frans, vier maal Duits, één maal Engels) sluit aan bij de 

populariteit van het gedicht in de originele taal. Vertalers roemen de eenheid van volk en vorst in die 

dagen van nationale benauwdheid. De vertalingen ondersteunen op deze wijze de herinneringen aan 

dit gedicht en daardoor aan de maker ervan, die immers in de jaren van de Belgische opstand (nog) 

aan populariteit wint. Maar nadien raakt het thema toch snel gedateerd. De losse uitgaven van de 

citadelpoëzie waren kwetsbaar en hadden weinig kans op overleving. 

Andere gedichten, in de ‘zachte toon’, vervullen eveneens deze ondersteunende rol. Van Het 

geplukte bloempje zijn elf vertalingen bekend: negen in het Frans, één in het Engels en één in het 

Russisch. Aan het Volkslied werkten acht of negen vertalers: drie of vier in het Frans, twee in het 

Duits, één in het Engels, Hebreeuws, Surinaams en Fries. Aan een gevallen meisje kent acht 

overzettingen: drie in het Frans, twee in het Duits, één in het Engels, Italiaans en Latijn. Ten slotte 

nog De Echtscheiding, dat zeven vertalingen heeft: drie in het Frans en Duits en één in het Engels. 

Deze getallen gelden voor de door mij aangetroffen gedichten in de collecties van Bogaers en  De 

Vries, in bibliotheken en genoemd door Schotel. Ik acht het waarschijnlijk dat er méér zijn geweest. 

Zo stelt Bogaers, in navolging van Tollens, dat hij veertien vertalingen van De algemeene Bededag 
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kent.89 In zijn collectie heb ik echter tien versies aangetroffen, maar mogelijk heeft hij de herdrukken 

van Heilman meegeteld? 

 

Conclusie: de vertalingen en de herinneringscultuur 

Tollens mag dan in de negentiende eeuw een dankbaar object voor vertalingen zijn geweest, aan de 

herinneringscultuur in Nederland hebben deze nauwelijks bijgedragen. Daarvoor zijn ze te verspreid 

gepubliceerd en maken diverse teksten toch teveel de indruk van een zeker hobbyisme bij een aantal 

vertalers, althans van de opzet de gedichten te gebruiken voor een eigen lezerskring, in casu 

leerlingen. 

 
Afbeelding en fragment uit de Duitse vertaling van ‘De Overwintering’ door F. Duttenhofer, 1850. De 

houtsnede is van Henry Brown en komt ook voor in de Nederlandstalige luxe-uitgave van 1843. 
 

                                                           
89

 In Algemeen Handelsblad, 3 november 1856 
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Hoofdstuk 2.8 Conclusie:  
   Literaire herinneringsdragers en de herinneringscultuur 

De herinneringscultuur rond een dichter zal zich in eerste instantie richten op het literaire werk dat 

hij of zij heeft nagelaten. Voor Hendrik Tollens geldt, dat dit is opgebouwd tussen 1799 en 1856 en 

een vaste vorm heeft gekregen in de twaalf bundels van Gezamenlijke Dichtwerken. Deze 

verzameling is geautoriseerd door de dichter zelf, die in de laatste jaren van zijn leven nog tien delen 

heeft kunnen redigeren. Enkele postume gedichten vullen dit corpus aan. De drukgeschiedenis van 

de afzonderlijke bundels en het feit dat de eerste druk van het verzameld werk nog twee keer 

herdrukt is, waarvan één maal als goedkope ‘volksuitgave’ toont aan dat zij voorzien in de 

leesbehoefte van Tollens’ tijdgenoten en van de eerste generatie nabestaanden. Dit houdt een 

actieve interactie in tussen dichter en lezer (voordrager, toehoorder): het werk functioneert als 

medium tussen kunstenaar en publiek, het voorziet in een behoefte. Zodra er sprake is van 

herinnering, in casu na de dood van de dichter en de afronding van zijn oeuvre, werkt deze als 

Funktionsgedächtnis, er is een directe betrokkenheid van de lezer bij de nagedachtenis van Tollens. 

Dit is de fase die Aleida Assmann Kollektives Gedächtnis noemt: er is geen directe communicatie met 

de dichter meer mogelijk, maar het collectieve lezerspubliek heeft deze nog wel meegemaakt: de 

dichter is dood, maar wie hem bij zijn leven lazen, leven nog. Wil deze interactie op den duur in stand 

blijven, zullen er werktuigen moeten worden aangedragen om het contact tussen dichter en lezer te 

laten voortbestaan. Het Fixpunkt geraakt anders voorgoed achter de horizon.1 Aleida Assmann wijst 

op deze cruciale fase in de herinneringscultuur en daarom bestuderen we deze voor Tollens nader.2 

De voorwaarden voor blijvende herinnering aan een dichtersoeuvre liggen aan beide kanten van de 

interactie: zowel aan die van de dichter, als aan die van de lezers. Wil Tollens als dichter herinnerd 

blijven, dan zal zijn werk voor elke nieuwe generatie bereikbaar moeten zijn. Dat is maar zeer ten 

dele het geval: het verzameld werk beleeft in 1876 zijn laatste druk, uitgever Hugo Suringar geeft nog 

bloemlezingen en losse uitgaven uit, maar als hij in 1900 zijn fonds verkoopt, betekent dat het einde 

van dergelijke publicaties. Alleen De Overwintering wordt aanvankelijk nog herdrukt en blijft samen 

met het Volkslied gemakkelijk bereikbaar, maar voor beide teksten geldt, dat de kennis ervan niet 

zonder verplichting (als onderdeel van een lesprogramma respectievelijk als nationaal symbool) 

gelezen, geleerd en uitgevoerd wordt. Ander werk van Tollens wordt in het gunstigste geval 

opgenomen als onderdeel van een bloemlezing, waarbij de lezer afhankelijk is van de subjectieve 

keus van de samensteller. Het duurt echter tot 1939 voor een respectabele algemene bloemlezing 

werk van Tollens opneemt.3 Het verzameld werk staat echter op de boekenplank te wachten tot 

iemand het openslaat, leest of bespreekt en heeft zo de status van Speichergedächtnis. Pas na 1976 

activeren bloemlezers als Roest, Huygens en Mathijsen het opgeborgen dichtwerk en vragen bij het 

publiek opnieuw de aandacht voor Tollens. Huygens beperkt zich echter tot het verworpen 

jeugdwerk en het boekje van Mathijsen en Poortier is een lokale uitgave die nauwelijks wegen vindt 

naar het ‘grote publiek’. In het algemeen moet de conclusie luiden, dat het oeuvre van Tollens na 

1876 maar mondjesmaat toegankelijk is gebleven. 

                                                           
1
 J. Assmann (1988), 12 

2
 A. Assmann (z.j.), 2 

3
 i.c. Van Vriesland (1939) 
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Een tweede aspect is de houding van de lezer: als het werk dan onbereikbaar is, werd en wordt hij 

nog gestimuleerd Tollens’ gedichten te lezen, althans op zoek te gaan naar eventuele verborgen 

schatten uit het dichtwerk? Of bestaat er een rechtvaardiging de bundels ongeopend te laten en hem 

louter te zien als een literair-historisch persoon, die al dan niet voor de literatuur zijn verdiensten 

heeft gehad, maar inhoudelijk verder geen aandacht meer verdient? Ik heb geen inzicht in het aantal 

ouders dat hun kinderen de boekenkast laat zien en zegt: daar staat Tollens, zijn werk is heilzaam 

voor jou om te lezen. Wel meen ik uit de behandeling die hem in literaire handboeken en 

schoolboeken ten deel valt, te kunnen vaststellen dat er aan studenten en leerlingen weinig 

stimulansen worden aangereikt het werk van Tollens onbevangen tegemoet te treden, al dan niet in 

het verband van een tijdsgewricht dat bij de nakomelingen al evenmin op sympathie kan rekenen. 

Wat de handboeken betreft vormen Te Winkel (1925, 1927) een vroege, en Van den Berg (2009) een 

recente uitzondering. Het jongste handboek kan dan ook geplaatst worden in de even recente, 

nieuwe aandacht voor de tijd van Tollens, met name voor zijn huiselijke (Krol 1997) en 

vaderlandslievende (verzets)poëzie (Jensen, o.a. 2013). Andere handboeken, met name Prinsen 

(1928) en Knuvelder (1948, 1973) laten zich diskwalificerend over de volksdichter uit en maken de 

student hoogstens nieuwsgierig om te kijken of het écht allemaal zo erg is. De 

schoolboekenschrijvers zullen zich mede op hun hoogleraren en op de handboeken baseren. De 

negatieve beeldvorming in de leerboeken treedt vooral na 1920 op en aan het eind van de twintigste 

eeuw ontbreekt Tollens zelfs geheel. Dat literatuurgeschiedenis als onderdeel van het vak 

Nederlands in de Tweede Fase wordt geminimaliseerd, berooft het voortgezet onderwijs van de 

mogelijkheid te dienen als plaats waar jongere generaties met historische literatuur in aanraking 

worden gebracht en dat geldt mutatis mutandis voor een eventuele kennismaking met het werk van 

Tollens. Het is dan ook verklaarbaar dat zij in het algemeen niets van Tollens weten, laat staan hem 

gelezen hebben. Voor hen is zijn werk niet eens Speichergedächtnis, zij weten nauwelijks van zijn 

bestaan. Er gloort enige hoop door de digitalisering van het onderwijs in de Nederlandse literatuur, 

maar daar is de leerling afhankelijk van de keuze die zijn school en/of zijn docent hem biedt. En ook 

de docent behoort anno 2014 tot een generatie aan wie Tollens niet meer vanzelfsprekend is bekend 

geworden. 

Dit alles heeft ertoe geleid dat Tollens gezien vanuit zijn dichterschap hoogstens als historisch 

persoon in de collectieve herinnering voortleeft. Wie hem bestudeert, ontkomt niet aan de plaats die 

hij in de cultuur van zijn tijd innam. Alleen binnen absoluutstrepen is zijn werk esthetisch te 

waarderen en ook daarin is zijn reputatie al vroeg aan de orde gesteld: er valt een lijn te trekken 

vanuit de jongerentijdschriften rond Jan Wap en Adriaan van der Hoop, via de ommezwaai in De Gids 

rond 1855, de plaatsbepaling door Beets in 1857 – zij het om andere dan esthetische motieven – 

naar Busken Huet in 1874 en Frederik van Eeden in 1885. De laatste sluit deze ontwikkeling af door 

het serieuze werk van Tollens te midden van humoristisch bedoelde parodieën te plaatsen. Veel 

tegenspel levert dit niet meer op, Tollens blijkt in de Speichergedächtnis opgenomen en wel in de 

afdeling lachwekkende verzen. De latere beschouwers kunnen niet om dergelijke veroordelingen 

heen, maar het lijkt dat hun de moed en de zin ontbreekt deze op hun merites te beoordelen. Het zal 

een eeuw duren voor onderzoekers als Marita Mathijsen, Ellen Krol en Lotte Jensen omwille van de 

poëzie van Tollens lansen zoeken om voor de vergeten volksdichter te breken.
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DEEL 3  SEMI-LITERAIRE HERINNERINGSDRAGERS 

Inleiding 

In het vorige deel stond het literaire werk van de dichter Hendrik Tollens als verzameling 

herinneringsdragers centraal, in het vierde deel onderzoek ik de dragers die hier geheel los van 

staan. Er is echter een tussengebied dat ik als semi-literair beschouw, dat wil zeggen dat er geen 

direct verband met het dichtwerk bestaat, maar wel een indirecte relatie: rederijkerskamers die zich 

naar de volksdichter noemen, biografische geschriften, naslagwerken, liederen op teksten van 

Tollens en het fonds op zijn naam. Vijf disciplines die elk op eigen wijze een functie hebben (of 

hadden) in de herinneringscultuur. 

In de eerste twee hoofdstukken is het verband met Tollens’ dichterschap nog sterk aanwezig. Zijn 

gedichten zijn niet alleen geschreven om gelezen te worden, maar ook – en de dichter beseft dat – 

om te worden voorgedragen en beluisterd. De dichter maakt deel uit van de genootschapscultuur, 

waarin hij zelf participeert en voordraagt. Als een vervolg hierop herleven de rederijkerskamers: deze 

waren zowel in productieve als in receptieve zin voor de lagere burgerij toegankelijker dan de toch 

wat elitaire genootschappen en doordat er gedichten van Tollens werden voorgedragen, leveren ze 

een bijdrage aan de ‘democratisering’ van zijn publiek. Bovendien kiest een aantal kamers ‘Tollens’ 

als naam, waardoor ook door de rederijkerij op andere wijze de herinnering aan de volksdichter 

levend wordt gehouden. Bij dit gedeelte van mijn onderzoek baseer is me vooral cijfermatig op het 

proefschrift van Oscar Westers, Welsprekende Burgers uit 2003. 

In het tweede en derde hoofdstuk staat niet het werk, maar staan de mens en dichter centraal. 

Vrijwel onmiddellijk na zijn dood krijgt Tollens een biografie, als teken dat er belangstelling bestaat 

voor de persoon achter de kunstenaar. Dit werk van dr. G.D.J. Schotel uit 1860 (Tollens en zijn tijd) 

krijgt pas in 1972 een opvolger met Tollens, de dichter van de burgerij door dr. G.W. Huygens. 

Daarnaast verschijnen er regelmatig artikelen die aspecten van Tollens’ leven beschrijven: deze 

biografische geschriften houden in wisselende mate verband met zijn werk als dichter en dragen bij 

aan het beeld van de mens achter de dichter en als zodanig aan de herinneringscultuur. De 

combinatie van bio- en bibliografische aspecten vinden we ook in de naslagwerken, zoals lexicons en 

encyclopedieën, het onderwerp van hoofdstuk 3.3. Doordat de meeste een lange drukgeschiedenis 

kennen, kunnen we hier de benadering van Tollens gedurende een aantal decennia waarnemen en 

beschrijven.  

Werden in de kamers de gedichten van Tollens gedeclameerd, door solisten en koren werden ze 

gezongen: een aantal verzen is op muziek gezet en daaraan is het vierde hoofdstuk van dit deel 

gewijd. 

Een aparte relatie met de literatuur ten slotte heeft het ‘Tollens-fonds’, ooit ingesteld als 

verjaardagscadeau voor de volksdichter, die bij leven zijn naam aan het fonds verbonden zag. Na zijn 

dood verleende het ten eerste van 1874-1978 financiële ondersteuning aan behoeftige 

nabestaanden van schrijvers en dichters en reikte ten tweede tot op heden 22 maal de ‘Tollensprijs’ 

uit en 17 maal de ‘Jacobsonprijs’. Het fonds is zo op twee fronten in de literaire wereld actief en laat 

zijn naam – en dus die van de dichter – al sinds 1850 regelmatig klinken. Hoofdstuk 3.5 is gewijd aan 

het fonds en zijn activiteiten.
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Hoofdstuk 3.1 Tollens en de rederijkers 

      
     Zoaterdag he’k Tollens zéén spölen, 
     En ’t mut zeggen, het was bes, 
     Trouwens, dat is ok geen wonder, 
     Tollens hef altied zo ewes.1 
     

Inleiding 
 
Tollens is in de oplevende rederijkerij in de negentiende eeuw nadrukkelijk aanwezig, niet alleen 

door zijn dichtwerk dat zich leende voor vele voordrachten, maar ook in de naamgeving van de 

kamers. Bij het reciteren en declameren werd ongetwijfeld de auteur van het gedicht of het proza 

genoemd, waardoor deze bij de toehoorders in herinnering werd gebracht; de naamgeving was een 

eerbewijs aan de vernoemde en functioneerde als herinneringsdrager van de tweede graad: men 

herinnert zich eerder de vereniging dan de naamgever zelf.2 In dit hoofdstuk doe ik 

literatuuronderzoek naar de rederijkerskamers in de negentiende eeuw, waarbij ik mij vooral baseer 

op de dissertatie van Oscar Westers en geef ik verslag van archiefonderzoek naar enkele 

rederijkerskamers met de naam ‘Tollens’ waarvan de kamer in Hoogezand-Sappemeer nog steeds 

bestaat. In de conclusie geef ik aan in hoeverre de kamers als herinneringsdragers beschouwd 

kunnen worden.3 

3.1.1 Rederijkerskamers in de negentiende eeuw 
 
Willem van den Berg noemt het grote aantal ‘rederijkerskamers’ (toneel-, reciteergenootschappen 

etc.) een ‘late variant van de in de achttiende eeuw ontstane genootschappelijke activiteiten’: in de 

eerste helft van de negentiende eeuw verschuift de aandacht van het kritisch beoordeelde eigen 

werk, van de producenten, naar het beluisteren van het werk van anderen.4 Hij benadrukt de 

aanvankelijke beslotenheid van de kamers en verklaart deze uit de wens van ‘onderlinge beschaving 

en bevordering van de Nederlandse literatuur’, omdat de kennis van de toenmalige klassieken 

verloren zou zijn gegaan. Het zijn vooral de ‘werkende leden’ die zich hierin oefenen en die 

vervolgens optreden op ‘buitengewone vergaderingen’ voor een algemeen publiek, waaronder de 

‘ondersteunende’ en ‘beschermende leden’. Het doel is tweeledig: in de eerste plaats werken de 

leden aan eigen kennis en vaardigheden, waarover ene ‘d.B.’ (De Bull?) in 1848 schrijft: 

De Rederijkers moeten in hunne Kamers doen gevoelen, wat weldadigen invloed de kunst op 

de harten heeft. Zij moeten des avonds verfrissching aan den geest, voedsel aan het verstand, 

                                                           
1
 Jac. Feather, in: G.J. Veerman, Een bundel gedichten van de Olster dichter Jac. Feather, 2002, 21.  

 Feather (1896-1977) schreef gedichten in het Olster dialect. 
2
 Tussen beide bestond een essentieel verschil. De Rederijkerskamer ‘Tollens’ te Hoogezand-Sappemeer  

 verloor een wedstrijd doordat de deelnemers teveel declameerden waar reciteren werd gevraagd. Bij 
 declamatie gebruikte de voordrager zijn gehele lichaam, speelde a.h.w. toneel, terwijl reciteren inhield dat 
 de voordracht alleen door de stem gestalte kreeg. 
3
 Westers (2003) 

4
 Van den Berg & Couttenier (2009), 487v, zie ook zijn bijdrage in Haan (1992),14 en zijn artikel in Literatuur 9 

(1992) 265-270 



Semi-literaire herinneringsdragers 
3.1 Tollens en de rederijkers 

 

285 
 

genieting aan het gemoed verschaffen van allen, die vermoeid na de bezigheden des dags, 

eene hoogere verkwikking dan een stoffelijke behoeven.5 

Door de presentaties kunnen de opgedane kennis en vaardigheden buiten de kamer worden 

doorgegeven en zo snijdt het mes aan twee kanten: 

het grote publiek kon kennisnemen van de toppers van toen en tegelijkertijd deed men aan 

zelfeducatie, want een royale getraindheid in de mondelinge voordracht kwam de sociale 

vaardigheid ten goede.6 

In zijn Besluit stelt Westers, dat de opkomst van de rederijkerskamers is gerelateerd aan de 

‘cultureel-mentale constructie van burgerschap’: 

Rond 1850 komen de rederijkers het dichtst bij het ideaaltype van een relatief open en 

dynamisch genootschapstype, dat model staat voor de ideale burgerlijke maatschappij. De 

kamers worden beschouwd als maatschappelijke proeftuinen en krijgen bezoek van mensen 

met uiteenlopende achtergronden. De leden beschouwen canonieke literaire kennis en 

beheersing van de voordrachtskunst als middelen om sociale, politieke en religieuze 

scheidslijnen te overbruggen.7  

Westers ziet Amsterdam als de bakermat van de rederijkerskamers, uit onvrede met het Nederlandse 

toneel van die dagen: ‘De Kamer van 1844’ studeert een treurspel van Bilderdijk in en de succesvolle 

opvoering ervan op 13 maart 1846, geleid door de bekende toneelspeler Anton Peters, is ‘de eerste 

officiële Nederlandse rederijkersopvoering in de negentiende eeuw’.8 Aan een tweede Amsterdamse 

kamer, ‘Achilles’, opgericht in 1846, verbinden zich de toneelschrijver A.J. de Bull (Abraham 

Johannes, 1823-1888), de schrijver van ‘dramatische fragmenten’ H.J. Schimmel en de toetreding van 

de gerenommeerde en stimulerende auteur Jacob van Lennep maakt de kamer, en daarmee de 

rederijkerij landelijk bekend. ’Enthousiaste reacties in het Algemeen Handelsblad, De Tijd en andere 

periodieken missen hun uitwerking niet. Overal in het land vindt de kamer Achilles navolging.’9 

De bloei na 1850 is inderdaad opmerkelijk. Westers somt in Bijlage 1 van zijn dissertatie 1271 

negentiende-eeuwse rederijkerskamers op, in grote steden als Amsterdam (60 kamers), maar ook in 

Annerveensche Kanaal, Borger-Compagnie en twee in Zuurdijk.10 ‘Een rage, zo niet een manie, die 

een groot deel van Nederland in haar greep hield.’ 11 Willem van den Berg over dit aantal: ‘Daaronder 

veel eendagsvliegen, maar ook clubs die opgewekt hun vijftigjarig bestaan wisten te vieren of het 

leven konden rekken tot op de dag van vandaag.’12 Eerder heeft hij met Anita de Bruijn een lijst van 

                                                           
5
 in Kunstkronyk 9, 1848 

6
 Westers (2003), 489 

7
 Westers (2003), 385 

8
 Westers (2003), 29 

9
 Westers (2003), 35 

10
 Westers (2003), 447-476  

11
 Van den Berg & Couttenier (2009), 490 

12
 Anno 2012 zijn de volgende kamers in Nederland ‘Koninklijk’: ‘Tollens’ (Hoogezand-Sappemeer, 1853), ‘Jan 

van Beers’ (Utrecht, 1861), ‘Ons Genoegen’ (Sexbierum, 1863), ‘Inter Amicos’ (Dordrecht 1896 – en niet 
opgeheven in 1971 zoals Westers (2003) 454 beweert); ook het Provinciaal Groninger Rederijkers Verbond 
(1867) draagt dit predicaat. De koninklijke kamer ‘Ten Kate’ in Leeuwarden lijkt sinds 2003 niet actief meer. 
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907 kamers gepubliceerd die weer ten dienste stond aan de Westers’ opgave.13 Over het ontstaan 

van de kamers ontbreken vaak de bronnen.14  

Het verbeteren van het schouwburgtoneel blijkt al snel een te grote opgave: de kamers stellen zich 

meer ten doel de welsprekendheid te bevorderen en daarvoor is niet alleen drama een vorm, maar 

ook recitatie en declamatie. Allengs dimt ook deze doelstelling en worden veel kamers tot 

gezelligheidsverenigingen, waarin voor leden en publiek vooral de ontspanning centraal staat. De 

Amsterdamse taalkundige Taco de Beer stelt weliswaar advieslijsten met geschikte werken op, maar 

erkent dat hogere doelen onhaalbaar blijken.15 De kamers worden eerder kweekvijvers voor jongelui 

‘op zoek naar een kring waar ze zich de nodige sociale vaardigheden kunnen aanleren.’16 Hoewel de 

mondelinge taalvaardigheid bij alle kamers centraal staat, zijn er aanvankelijk verschillen. Westers 

deelt zijn kamers in verschillende categorieën in: rederijkerskamers, reciteerverenigingen, 

letterlievende verenigingen, verenigingen ter bevordering van de welsprekendheid, 

toneelverenigingen, onderdelen van vakvereniging en niet nader specificeerbare 

voordrachtsgroepen.17 Deze indeling moeten we niet rigide uitleggen: er is een algemene tendens 

waarin de toneelvoorstellingen een grote plaats op het repertoire krijgen, in wisselende 

verhoudingen met reciteren en declameren. Van den Berg en De Bruijn geven een nog 

gespecificeerder overzicht, dat meer lijkt op het overnemen van de kwalificaties door de kamers zelf 

dan op een gebundelde indeling.18 Veel kamers worden dus amateurtoneelgezelschappen die 

concessies doen aan het eenvoudige publiek, dat mede – en wellicht vooral - komt opdraven voor de 

muziek en het bal-na. De klassieke dichters zijn al eerder krachtdadig vervangen door 

almanakpoëten.19 Van Lennep betreurt deze ontwikkeling en Busken Huet neemt haar kritisch op de 

korrel: 

het publiek (…) [kan] bezwaarlijk anders zijn samengesteld dat uit personen wien het niet 

bovenal om het bevorderen van het schoone of het smaken van kunstgenot te doen is, maar 

om, voor weinig geld, en met weinig onkosten van toilet, aan avond buiten ’s huis door te 

brengen; te zien en gezien te worden.20 

Ook is het hem een gruwel dat rederijkers het wezen van een gedicht miskennen en het reduceren 

tot een louter een voordrachtstekst.21 

In 1870 heerst al de middelmaat. Het burgerlijke emancipatie-ideaal is uitgedoofd, de literaire canon 

waaruit geput wordt, is verstard, de toneelteksten zijn volledig gericht op amusement. Veel kamers 

bestaan slechts enkele jaren; alleen waar het bestuur de kracht heeft in te spelen op de 

veranderende tijden, overleeft een kamer. Want de dichtkunst verandert en de vernieuwing van de 

poëzie qua vorm en inhoud in de jaren tachtig gaat aan de meeste kamers voorbij. De meeste 

gezelschappen zijn inderdaad al voor 1900 verdwenen. Van de aanvankelijke idealen zoals de literaire 

educatie is weinig terecht gekomen, maar de kamers hebben wel aangetoond dat de lagere burgerij 
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 Van den Berg & De Bruijn (1992) 
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 Westers (2003), 65v 
15

 Westers (2003), 434 
16

 Westers (2003), 40 
17

 Westers (2003), 477 
18

 Van den Berg & De Bruijn (1992), 184 
19

 Westers (2003), 186 
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 in: Jaarboekje voor Rederijkers 1877, geciteerd door Van den Berg & Couttenier (2009), 490  
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buiten de grote steden kon deelnemen aan het culturele leven. In de dorpen nemen immers de 

plaatselijke notabelen, zoals predikanten en onderwijzers, vaak het voortouw.22 De gewone man lijkt 

wat achter te blijven. In een herdenkingsartikel bij het 150-jarig bestaan van de kamer ‘Tollens’ in 

Hoogezand-Sappemeer in 2003 schrijft Frans ten Horn over de kamerleden: ‘Onderwijzers, boeren, 

vertegenwoordigers van de industrie. Je moest kunnen lezen en schrijven. Dat kon de lagere klasse 

vaak niet.’23 

De familie Pothof bij ‘Bilderdijk’ 

François HaverSchmidt beschrijft in een humoristische schets uit 1867 een rederijkersavond, met als 

moraal ‘dat men zich wachten moet voor gekheden als men zich de schoone taak gesteld heeft om 

zich te oefenen in de welsprekendheid. – En dat als men een kwast is men zich het voorkomen niet 

moet geven van een letterkundige.’24 Neef gaat met zijn familie naar een avond van kamer 

‘Bilderdijk’: oom is een conservatieve brompot die stiekem jaloers is op het kamerbestuur, tante 

snapt er niets van, nichtje Adelaïde (doopnaam Aaltje, ‘wel is zij niet leelijk, maar zij is niet bevallig’) 

leest in rap tempo een gedichtenbundel om indruk te maken op de eregast van die avond, de 

kwasterige dichter Van Balkum, haar broer is ‘werkend lid’, maar raakt tijdens de voorstelling zijn 

tekst kwijt.  

HaverSchmidt drijft de spot met de ellenlange opening door de voorzitter, met de gebreken van de 

voordragers, de gewaande genialiteit van de dichter en de domme vragen en reacties van de neven. 

Vernederd keert de familie huiswaarts. 

 

Voorgedragen werk, de populariteit van Tollens 

Doorgaans bestaat het programma van de eerste rederijkerskamers uit de volgende onderdelen: 

memorisatie (toespraak over bekend onderwerp), improvisatie (toespraak over een onbekend 

onderwerp), een vrije bijdrage en het reciteren van een opgegeven vers. Deze werden vaak gevolgd 

door een recensie, waarin de voordrager op zijn welsprekendheid wordt beoordeeld.25 Weldra sluipt 

het toneelspel in het repertoire en het is per kamer verschillend in hoeverre zij de oude 

voordrachtsvormen handhaven, binnenskamers of op presentaties. Na 1860 overwegen de 

dramatische genres. 

In zijn Bijlage 2 geeft Westers een opsomming van populairste auteurs en titels uit drie perioden 

tussen 1855 en 1875, met enig voorbehoud verantwoord in een paragraaf over de representativiteit 

van zijn cijfers.26 Zo vermoedt hij dat hij wat de noordelijke provincies betreft niet over alle relevante 

gegevens beschikt. Westers vermeldt alle hem bekende titels van werken die met enige frequentie 

werden voorgedragen en opgevoerd in één overzicht, wat inhoudt dat veel vermeldingen 

toneelteksten betreffen die speciaal voor de rederijkerij werden geschreven en zo een hoge notering 

in de lijsten bereikten. Elders bespreekt hij deze ‘toneelfabrieken’.27 De frequentielijsten mogen 

overigens niet leiden tot conclusies over de populariteit van schrijvers en teksten in het algemeen: 

niet elke auteur leent zich qua onderwerp en taalbeheersing voor de opname in het repertoire van 
                                                           
22

 zie hoofdstuk 9 van Westers (2003) 
23

 Joep van Ruiten, Alsof de tijd heeft stilgestaan, in: Nieuwsblad van het Noorden, 14 november 2003 
24

 HaverSchmidt (1994), 87 
25

 Willem van den Berg in Haan (1992), 11-12  
26

 Westers (2003), 479v, 491 
27

 Westers (2003), 191-195 
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rederijkerskamers. Dit kan het ontbreken van Kinker en het betrekkelijk geringe aantal vermeldingen 

van Bilderdijk en Da Costa verklaren. Beets en Ten Kate worden lange tijd als ‘te zwaar’ beschouwd. 

Rederijkers zijn ‘amateurs’ in de goede zin des woords: een voor te dragen gedicht mag niet te 

ingewikkeld zijn, maar wel toegankelijk voor de voordrager die, en het publiek dat niet gewend is aan 

hoogdravendheid en/of inhoud van een hogere orde.  

Wat de auteurs van de voordrachten betreft, staat Tollens in de periode 1855-1860 veruit bovenaan: 

309 vermeldingen, Schimmel is een voorzichtige tweede met 221 vermeldingen. Bij de eerste tien 

treffen we specifiek voor rederijkerskamers schrijvende auteurs als De Bull, N.A. Wijnstok, Dercksen 

en P.T. Helvetius van den Bergh aan (84, 81, 72 respectievelijk 59 vermeldingen). De anderen hebben 

58 of minder nominaties: Bilderdijk 41, Van Lennep 39, Helmers 23, Da Costa 19, De Génestet 13. In 

de periode 1864-1869 is Jan Schuitemaker de koploper, een zeer productieve toneelschrijver uit 

Purmerend met 181 vermeldingen, hij is evenals Wijnstok, op plaats 2, een ‘rijmfabrikant’. Tollens 

vinden we op de vijfde plaats, met 91 vermeldingen, aanzienlijk minder dan in het eerste 

onderzochte tijdvak dus, achter Schimmel (105), wiens dramatisch werk bij de kamers populair is, 

maar ver voor Helmers (25), Van Lennep (23), De Génestet (18), Bilderdijk (16), Beets (14) en Da 

Costa (9). In de derde periode, 1870-1875, voeren opnieuw twee specifieke toneelschrijvers de lijst 

aan, J. Broekhoff Bz. en A.A. van den Stempel jr. met 79 respectievelijk 73 vermeldingen. De eerste 

niet-toneelschrijver is Tollens, met 65 vermeldingen, opnieuw ver voor De Génestet (17), Bilderdijk 

(13), Da Costa (10), Helmers (9).28 Nicolaas Beets komt op deze lijst niet voor, Staring ontbreekt in 

alle overzichten. 

Van dezelfde perioden geeft Westers overzichten van gespeelde en voorgedragen titels. In 1855-

1860 staat Schimmel met 51 vermeldingen bovenaan met zijn dramatisch rederijkerswerk Graaf 

Struensee, uit 1856, een fragment dat we als een ‘voorstudie’ voor zijn latere drama Struensee (1868) 

kunnen beschouwen.29 Ook de volgende titels zijn dramatische fragmenten en schetsen, en een 

blijspel. Gedeelten uit Helmers’ De Hollandsche Natie met 24 vermeldingen staan op de gedeelde 

vierde plaats en Tollens vinden we met 21 vermeldingen van De Gevels van de Huizen als eerste 

afzonderlijke gedicht op een gedeelde achtste plaats. Westers presenteert in zijn tabel 134 titels die 

6 of meer keren werden vermeld, waarvan 13 van Tollens: 

De Gevels van de Huizen (plaats 8 met 21 vermeldingen) 
Hondentrouw (20 met 16) 
De Brand (24 met 15) 
Suzanna van Oostdijk (34 met 12) 
De Echtscheiding en De Oude Vrouw (43 met 11) 
Bij de Dood van een Kamermeisje, De overspelige Vrouw en De Wraak (50 met 10) 
De Boodschap naar de IJzersmelterij (soms met muziek van B.A. von Weber, 62 met 9) 
Jeptha’s Dochter (71 met 8) 
Avondwandeling en fragmenten uit De Overwintering (plaats 109 met 6 vermeldingen). 

In de volgende periode, 1864-1869, wordt de lijst gedomineerd door dramatische werken, wat in 

overeenstemming is met de hang naar toneelwerk bij de rederijkerskamers van die tijd. Wel figureert 

de Vlaamse dichter Jan van Beers met enkele gedichten vrij hoog in de volgorde van gekozen werken. 

Van Beers is in Noord-Nederland geen onbekende, doordat hij ook hier regelmatig als declamator 
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 Tollens vertaalde en schreef in zijn jeugd wel toneelstukken, maar is toch vooral als dichter bekend. 
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optreedt. Als ‘ware volksdichter’(een term van Pol de Mont) en bewonderaar van Tollens schrijft hij 

in diens stijl en genres.30 Tollens zelf neemt een bescheidener plaats in tussen de 127 titels met 

slechts twee gedichten:  

Hondentrouw (plaats 32 met 12 vermeldingen) 
De brand (67 met 8). 

Westers geeft in laatste periode, 1870-1875, 90 titels met vijf of meer vermeldingen waaronder ook 

hier veel drama en een prioriteit voor Van Beers. Van Tollens dezelfde gedichten: 

Hondentrouw (plaats 30 met 7 vermeldingen) 
De brand (41 met 6). 

Westers neemt ook een lijstje ‘meest genoemde auteurs’ in de ‘advieslijsten’ op die onder andere 

door Taco de Beer werden opgesteld.31 Tollens bezet hier met 19 titels na Hofdijk de tweede plaats, 

voor Schimmel en alle anderen. Westers concludeert dat de rederijkerscanon wat gedichten betreft 

niet met de tijd meegaat: ‘Wie halverwege de jaren 1850 een handvol verzen uit het hoofd kent, kan 

daar twee decennia later nog onbeschaamd mee voor de dag komen’.32 

Zo kunnen we vaststellen dat Tollens tussen 1855 en 1875 in de programma’s van de 

rederijkerskamers als dichter een belangrijke, en aanvankelijk de eerste plaats inneemt.  

een moderne nationale ‘klassieker’ is de Rotterdamse dichter Hendrik Tollens (…) Tot ver na 

zijn dood in 1856 is Tollens, koning van de burgerlijke ethiek, de populairste dichter van 

reciterend Nederland. Zijn voortdurend terugkerende thematiek van huisgezin, godsdienst en 

vaderland spreekt velen aan, kennelijk ook in gesproken vorm. Rederijkers borduren daarmee 

onverstoord voort op de algemene literaire voorkeur in de eerste helft van de negentiende 

eeuw.33  

Vooral in de eerste periode in dat evident: als auteur het meest vermeld met ongeveer 10% van de 

titels. In de tweede en derde periode blijft zijn naam in de hoogste regionen staan, maar het aantal 

genoemde titels neemt af. Kennelijk is er sprake van een grote(re) diversiteit aan voorgedragen 

teksten. Het ethisch-realisme van de Tollensschool (ook Ter Haar en later Beets en Ten Kate worden 

veel gereciteerd) krijgt de voorkeur boven de romantische gevoelsliteratuur van Bilderdijk en zijn 

opvolgers. 

Een ‘nanutspraatje’ over Tollens 

Rinse Koopmans van Boekeren (1832-1896) publiceert in Kathederkout (1884) een humoristische 

schets over enkele heren die op een avond van ‘het Nut’ een voordracht van Tollens’ gedicht 

Hondentrouw hebben beluisterd. De dames zijn niet aanwezig en dat geeft hun de vrijheid ‘om over 

sommige punten wat duidelijker onze meening te zeggen.’ 

Het gedicht vertelt van een liefdespaar. Liesbeth eist dat Ulrich zijn trouwe en dappere hond laat 

verdrinken, anders gaat zij niet met hem verder. Hij werpt de hond met stenen verzwaard in het 
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meer van Luzern, maar geraakt zelf te water. Het dier knauwt de touwen door en redt zijn baas. Ze 

laten Liesbeth achter en gaan samen verder.34 

Dokter Schokland geeft zijn mening over de voordracht van Hondentrouw door mijnheer 

Kloosterhuis. Het gedicht is ‘ofschoon wat afgezaagd en, wat den hoofdinhoud en strekking betreft 

geenszins onberispelijk, ja zeer onbevredigend, toch voor de openbare voordracht bijzonder geschikt. 

De verzen rollen er zoo vlot en flink henen, er is gang, er is muziek in. Vader Tollens heeft ook in dit 

vers getoond, dat hij meester is van de taal (…).’ 

Schokland moet zijn oordeel toelichten: ‘Ik vind de heldin van ’t verhaal te mal, den held te sullig, de 

historie zelve te onwaarschijnlijk en de details te ongerijmd.’ Liesbeth is ‘in haar bovenverdieping 

niet goed pluis’, als zij de hond ziet als belemmering voor de omgang met Ulrich. Is zij jaloers? De 

verteller in het gezelschap vindt van niet: zij is eerder bang. Tollens wil aantonen: ‘hoe onreedelijk, 

hoe afschuwelijk wreed men wordt, als men zijn verstand laat overheerschen door zijn nukken, en 

geeft in zijn vers zijdelings een wenk aan ouders om toch hun kinderen, vooral de dochters, op dat 

punt behoorlijk onder appel te houden.’ 

Schokland geeft toe en noemt dan de vrijer Ulrich: ‘Tollens laat lang niet genoeg uitkomen, ja laadt 

de schijn op zich, alsof hij dien lijs nog zo kwaad niet vindt.’ Op z’n minst had hij Liesbeth moeten 

corrigeren. Zo maakt hij van een haar een vrouw die ook later onredelijke eisen zal stellen waarmee 

ze haar man chanteert.  

Smit heeft bezwaar tegen de retoriek: ‘Hoe men zijn handen, al zijn ze nog zoo tenger, aan bloed 

wringt, verklaar ik ronduit, niet te weten. Nog vreemder vindt hij dat er ineens een zuigeling opduikt. 

‘Gaan de kinderkens daar in Zwitserland, reeds vóór hun tweeden verjaardag, op hun eigen houtje, 

uit zwemmen, of blijven de zoo lang zuigeling, totdat zij loteling worden?’ 

Schokland vindt dat je ‘zuigling’ gewoon door ‘lieveling’ kunt vervangen. Hij stoort zich in aan de 

hoofdlijn in het verhaal en vindt het volstrekt ongeloofwaardig dat een hond, vanuit het midden van 

het meer in staat is ‘een man in ’t wambuis bij den halskraag vast te grijpen en dien man, die, 

bewusteloos, zelf niets meehelpt, al zwemmend zoo ver te dragen, credat Judaeus Apella, dat mogen 

de kalveren gelooven, die met St. Jutmis op het ijs dansen.’ Eveneens ongeloofwaardig is, dat de 

hond met vier stenen aan zijn poten, zich daarvan weet te bevrijden, met niets dan zijn klauwen en 

tanden. ‘Das geht denn doch über alles Masz der celtischen Phantasie’. 

De dokter: ‘En toch zouden wij de Hondentrouw, ondanks al die onjuist- en onwaarschijnlijkheden 

niet gaarne missen.’ Hij roemt de beschrijving van de bevrijdingsactie. De personen mogen hun 

achting niet waardig zijn, ‘de eigenlijke held is de hond, en dat beest is toch iemand van karakter.’ 

 
3.1.2 Rederijkerskamers met de naam ‘Tollens’ 
 
Naamgeving van de kamers 
 
De naamgeving van de rederijkerskamers is divers: Latijnse en Nederlandse zinspreuken zijn populair, 

kenmerken en doelstellingen (‘Eensgezindheid’), namen van al dan niet plaatselijke beroemdheden.35 
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Ook schrijvers uit het verleden: Vondel, Hooft, Van Haren, Poot, Feith, wat begrijpelijk is als men de 

oorspronkelijke doelstelling van de kamers, kennis der ‘klassieken’, in ogenschouw neemt. 

120 namen zijn ontleend aan een contemporaine dichter of schrijver, ongeveer 10% van alle 

negentiende-eeuwse kamers. Dat deze de naam van een eigentijdse schrijver kiezen, is niet 

verwonderlijk. De meeste rederijkers beoefenen de voordrachtskunst en zijn vertrouwd met het 

werk van tijdgenoten. Bovendien straalt een grote naam – ook op de lijst ereleden – af op de glorie 

van de kamer zelf. Tollens blijkt hier het meest populair met 23 vernoemingen, meer dan het 

dubbele van Van Lennep (11) en Helmers (10). Tot de derde rang behoren J.J. Cremer (7), Borger en 

De Génestet (6), Lulofs (5) Beets/Hildebrand, Hofdijk en Ten Kate (4). Bilderdijk en Da Costa dragen 

hun naam 3 maal over. Daarnaast zijn nog enkele vernoemingen, soms naar bekende letterkundigen 

(zoals Thijm, Multatuli, elk 2) en soms naar schrijvers in de Friese taal of lokale grootheden.36 Vier 

kamers zijn er met de naam ‘Braga’, opgericht tussen 1867 en 1873.37 

Over de naamgeving zijn enkele opmerkingen te maken. De populariteit van Jan Fredrik Helmers valt 

op: overleden in 1812, maar nog tien keer vernoemd tussen 1848 (Rotterdam) en 1869 (Sappemeer), 

een teken dat hij dan nog niet vergeten is. Opvallend is verder de redelijk ruime vernoeming van 

prozaïsten als Jacob van Lennep en J.J. Cremer. Inderdaad fungeren ook schetsen, verhalen en 

prozagedeelten op de lijsten van voordracht. Van den Berg noemt Van Lenneps rol als stimulator van 

het verschijnsel rederijkerskamer vanaf omstreeks 1850.38 Canonieke schrijvers als Willem Bilderdijk 

en Isaac da Costa worden weinig vernoemd, mogelijk doordat hun werk zich minder leent voor 

voordracht. Staring wordt pas later populair en ontbreekt niet alleen op het programma, maar ook in 

de naamgeving. 

Tollenskamers 
 
Tussen 1853 en 1879 zijn 23 of 24 rederijkerskamers opgericht die de naam ‘Tollens’ kiezen (zie 

Bijlage 3).39 In Westers’ lijst ontbreekt de kamer van Leeuwarden, wellicht omdat deze zich ‘college 

Tollens’ noemt.40 Harlingen kent in 1858 een kamer, die het volgende jaar al wordt opgeheven, maar 

van 1881-1885 bestaat daar opnieuw een kamer ‘Tollens’. Tollens maakt bij leven vijf kamers mee 

die zijn naam vragen en dragen: Hoogezand, Oostzaan, Sappemeer, Den Bosch en Alkmaar.41 De 

levensduur van de Tollenskamers is divers: na Hoogezand en Olst bestaan Oostzaan (32 jaar), 

Barendrecht (25), Amsterdam (22), Delft (>20), Rotterdam (19) en Dordrecht (18) een respectabel 

                                                                                                                                                                                     
35

 Westers (2003), 433 
36 B.H. Lulofs, naast dichter ook geleerde, was bijna 40 jaar hoogleraar in Groningen krijgt alle keren de 

aandacht in de noordelijke provincies. Antonie Ruijsch was bij de kamers een gewilde toneelschrijver. De 
regionale dichter en voordrachtskunstenaar Waling Dykstra (noordelijk Friesland, kamer in Leeuwarden) en 
plaatselijke grootheden als Arent van Halmael (Leeuwarden) en Alexander Lesturgeon (Vledder) hebben elk 
een kamer in hun woonomgeving. 
37

 Wij moeten hier eerder denken aan de Noorse dichtersgod van die naam dan aan het literaire tijdschrift van 
Ten Kate, dat immers van 1842-1844 verscheen en 25 jaar laten geen aanleiding meer zal hebben gegeven tot 
naamgeving aan rederijkerskamers. Bovendien had het blad een spottend karakter en dat strookt niet met de 
ernst van een rederijkersgenootschap. 
38

 Van den Berg & Couttenier (2009), 487 
39

 Westers noemt nog een aparte kamer ‘Tollens’ in Sappemeer, maar dat lijkt mij onwaarschijnlijk naast de 
bestaande in het dubbeldorp. 
40

 In 1873 en 1875 verzorgt dit gezelschap toneelopvoeringen, zoals blijkt uit advertenties in een lokale krant. 
41

 Van Oostzaan en Den Bosch bevinden zich de oorkonden in de KB onder signatuur 78 B 34. 
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aantal jaren.42 Andere worden binnen het jaar al opgeheven (Schiedam, Eext, Leiderdorp). Slechts de 

kamers in Hoogezand-Sappemeer en Olst overleven de negentiende-eeuwse roem van Tollens. Na 

1879 worden nog 392 kamers opgericht, bijna een derde van het totaal aantal door Westers 

vermelde genootschappen.43 De magie van de naam ‘Tollens’ is blijkbaar uitgewerkt, al komen we in 

de twintigste eeuw nog een Tollenskamer in Loppersum tegen.44 

3.1.3 De Koninklijke Rederijkerskamer ‘Tollens’ onder de zinspreuk ‘Eenvoud het ware’ in 
 Hoogezand-Sappemeer (1853-heden) 
 
In de provincie Groningen wordt de rederijkersbeweging ‘meer dan gemiddeld populair’.45 Nog 

steeds bestaat een actief ‘Koninkrijk Provinciaal Groninger Rederijkers Verbond’ met zestien actieve 

kamers. Met ere mag worden vermeld dat de ‘Koninklijke Rederijkerskamer Tollens onder de 

zinspreuk Eenvoud het ware’ sinds 1853 bestaat en daarmee de oudste kamer van Nederland en de 

oudste vereniging van Hoogezand is.46 

De geschiedenis van deze kamer is diverse malen beschreven: in de Groninger Archieven berusten 

twee typoscripten van mr. G.N. Schutter, opgesteld bij het 100-jarig bestaan van ‘Tollens’ in 1953 bij 

de verlening van het predicaat ‘Koninklijk’ in 1956; Frans ten Horn baseerde zich bij het 150-jarig 

bestaan op Schutter en vulde de geschiedenis aan tot 2003.47 De diverse vieringen leidden tot 

artikelen in regionale kranten.48 Vrijwel alle notulen zijn bewaard gebleven en zijn bronnen voor dit 

deelonderzoek. 

Op maandag 28 november 1853 vindt in ‘Hotel Neven’ in Hoogezand een vergadering plaats waar 

een reciteergezelschap onder de zinspreuk ‘Eenvoud het ware’ wordt opgericht. Initiators zijn Freerk 

Melles Dikema, een 31-jarige kruidenier en later handelsagent en Geert Egberts Wildeboer, een 41-

jarige onderwijzer uit het naburige Martenshoek, 

om door oefening in ’t declameren of reciteren van poezy en proza onzen geest te beschaven. 

onzen zin op te wekken voor al was edel en goed is en wel luidt en ons gemoed en gevoel te 

stemmen voor iets hoogers dan wal alleen voor de zinnen is.49   

Beiden worden bestuurslid, voorzitter respectievelijk vicevoorzitter, en dragen eigen werk bij. Het 

voorzitterschap zal in de beginjaren rouleren. Het genootschap vergadert om de week, beurtelings in 

Neven (later herdoopt in ‘Hotel Faber’) in Hoogezand en in Hotel Struvé in het zusterdorp 

Sappemeer. Dikema is de eerste die een vers van Tollens voordraagt: De winter, op 2 januari 1854. 

Genootschappen die als naam alleen een zinspreuk voeren, zijn er talloze. Voor ‘Eenvoud het Ware’ 

is dat niet voldoende: op 10 maart 1856 deelt de voorzitter mee: 

                                                           
42

 Van den Berg & De Bruijn en Westers noemen 1885 als jaar van opheffing, maar het Gemeentearchief van 
Delft bezit onder inv. nr. 13071 het programma van een 20-jarig bestaan, november 1887 
43

 Westers (2003), 431 
44

 van 1906-1910 is deze kamer aangesloten bij het Provinciaal Verbond, zie Haan (1992), 198  
45

 Westers (2003), 51 
46

 in Hoogezand waren nog enkele kamers, ‘Spandaw’ bestond van 1859-1894, de kamers ‘Helmers’ en 
‘L’Amité’ werden binnen het jaar opgeheven; Sappemeer kende van 1882-1889 ‘Sappe’ en ook een  
 ‘Helmers’ die het eerste jaar niet overleefde; in het nabijgelegen Martenshoek bestond ‘L’Amité’ ook nog 
 geen jaar, opgave volgens de Bijlage van Westers (2003).  
47

 Schutter (1953, 1956), Ten Horn (2003), het archief bevindt zich in Groninger Archief, inv.nr. 1163 
48

 bijvoorbeeld Het Nieuwsblad, 14 november 1953 en 19 december 1956, Nieuwsblad van het Noorden en Het 
 Vrije Volk, 17 december 1956 
49

 aldus Dikema op de eerste vergadering, cit. in Schutter (1956), 1 
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dat het Bestuur onzer Vereeniging reeds voor lang er op bedacht was geweest om de 

Vereenging bij de schoone zinspreuk ‘Eenvoud het ware’ nog een eigentlijke naam te geven 

en:  

dat het Bestuur eenparig den naam van Nederlands meest geliefden volksdichter had gekozen 

en dus de eer had voor te stellen onze Vereeniging in ’t vervolg te intituleeren‘ Reciteer-

Genootschap Tollens onder de zinspreuk ‘Eenvoud het Ware’’.50 

Pas in april is er een quorum om over het voorstel te kunnen beslissen aanwezig. Secretaris B.M. 

Prins schrijft Tollens een brief, en de dichter geeft 17 april per brief officieel toestemming geeft zijn 

naam te gebruiken: 

‘Ik ben de Heeren Leden van uw 
Letterlievende vereeniging ten hoogste dankbaar 
voor de eer en de onderscheiding, die mij in 
hunnen naam door u is aangeboden geworden, 
en bij de betuiging mijner erkentelijkheid voor 
dit bewijs van achting, verzeker ik u dat ik 
hetzelve volgaarne en niet zonder eenig gevoel 
van zelfverheffing aanneem. 
Ik verzoek U aan de Heeren Leden die 
betuiging te willen overbrengen en mij, met 
dankzegging voor Uwe vereerende letteren, te 
willen gelooven. 

De brief wordt op de vergadering van 12 april voorgelezen en de inhoud ervan uiteraard met 

instemming begroet. Het epistel wordt zorgvuldig bewaard en bij bijzondere gelegenheden 

tevoorschijn gehaald en afgedrukt.51 Honorair lid ds. J. Bakker opent de buitengewone vergadering 

van 23 juli 1856 met een lofrede op de naamgever, ‘waarin hij Tollens aan ons voorstelt in zijne 

eenvoudigheid en natuurlijkheid, in zijne gezondheid van denkbeelden en kracht van uitdrukking, in 

zijn ware populariteit en humaniteit.’52  

Zoals hierboven aangegeven, is de Hoogezandse kamer niet de enige die ‘Tollens’ tot naam verkiest. 

Schutter plaatst in 1956 de keuze in de tijd: 

De dichter Tollens. Had men nu, zo zult u zich onwillekeurig en misschien spottend hebben 

afgevraagd, geen betere schutspatroon kunnen kiezen? Tollens is immers de dichter, waarvan 

Busken Huet heeft getuigd, dat hij de melodiën der eeuwigheid op ene draaiorgel heeft gezet? 

De dichter, waarmede Frd. van Eeden als Cornelis Paradijs in zijn Grassprietjes de spot heeft 

gedreven, de dichter waarmede Kloos in zijn inleiding op de gedichten van Jac. Perk definitief 

heeft afgerekend. Inderdaad, weinigen zijn later na hun dood zo gesmaad en weinigen ook bij 

hun leven zoo geeerd als de dichter Henricus Franciscus Tollens. Doch wie het besluit van de 

toenmalige kamer goed wil verstaan, diene zich te verplaatsen in de sfeer van dien tijd, En dan 

verkrijgt men een geheel ander beeld. Want meer dan iemand anders is Tollens onze 

volksdichter geweest.53 
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 Notulen kamer ‘Tollens’, 23 juli 1856, aangehaald in Schutter (1956), 3 
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Schutter gaat vervolgens uitgebreid in op het artikel dat dr. G.W. Huygens eerder dat jaar over de 

roem van Tollens had geschreven en stelt vervolgens de retorische vraag of ons die keuze van 

destijds nog verbaast.54  

 

Tollens sterft op 21 oktober 1856 en zijn overlijden wordt ook in zijn kamer in Hoogezand-Sappemeer 

herdacht: Bakker memoreert hem in een toespraak als ‘een voorbeeld om ook voor anderen nuttig 

werkzaam te zijn’ en op de volgende vergadering draagt lid R.S. Siertsma een eigen vers voor ‘over de 

nagedachtenis van Neêrlands geliefden dichter Tollens’.55 De landelijke oproep om financieel bij te 

dragen aan een standbeeld belandt ook in Hoogezand-Sappemeer. Er is wat discussie voor nodig, 

maar uiteindelijk schenkt de kamer f 25 uit de kas, het beeld is immers voor ‘Neêrlands gevierde 

dichter en beschermheer van het genootschap’.56 Of er vertegenwoordigers van de kamer bij de 

onthulling aanwezig waren, blijkt niet uit de notulen en evenmin uit de verslagen van de 

plechtigheid. Het verzoek van de ‘Haagsche Commissie’ om ook bij te dragen aan het grafbeeld in 

Rijswijk wordt wel ontvangen, maar er wordt niet gereageerd.57 

Wat doet een kamer ‘Tollens’ verder met diens nagedachtenis? In de notulen treffen we de 

tweewekelijkse voordrachten aan en daaruit blijkt niet dat Tollens een voorkeurspositie geniet, zijn 

werk wordt gereciteerd en hij behoort met bekende verzen tot het curriculum, maar niet in 

opvallende mate. Hoewel het voordragen van gedichten altijd tot de activiteiten van ‘Tollens’ is 

blijven behoren, overweegt na 1860 ook hier het drama en wordt de kwalificatie 

‘reciteergenootschap’ ook snel ‘rederijkerskamer’. Eén de eerste toneelstukkenop het repertoire 

tussen 1860 en 1865 is overigens een fragment uit ‘De Val van Cesar’ van Voltaire, door Tollens in 

1801 uit het Frans vertaald, maar niets wijst erop dat de naam van de vertaler hier het leidende 

principe is geweest.  

In 1863 viert de kamer het tienjarig bestaan met een concours, waaraan elf Groningse kamers 

meedoen. De eerste prijs is een onmisbaar attribuut voor voordrachtsgenootschappen, een 

katheder, de tweede prijs past geheel bij de jubilaris, de Gezamenlijke Dichtwerken van Tollens in 

prachtband.58 

Het werk van de dichter raakt niet verloren, al staat op een intern concours in 1870 geen gedicht van 

Tollens op het programma.59 De kamer ‘Tollens’ telt dan overigens nog maar enkele leden, maar 

weet het lot van vele andere kamers te ontlopen – en blijft bestaan. Op 24 september 1880 wordt 

Tollens’ honderdste geboortedag gevierd met een feestelijke vergadering, waarbij ook de dames 

aanwezig zijn. Honorair lid, de doopsgezinde predikant ds. S.G. Binnerts, houdt een lofrede, 

waarin Z.E. de levensgeschiedenis en de karaktertrekken van Tollens schetste en bewees – 

door het voordragen van fragmenten van gedichten met vermelding van de 

tijdsomstandigheden en waaronder den gedicht [sic] werden – dat Tollens waarlijk als 

Volksdichter dient en gewaardeerd dient te worden.60  
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 Notulen kamer ‘Tollens’, 3 resp. 17 november 1856, het gedicht van Siertsma is niet gearchiveerd. 
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 Idem 24 september 1880, de rede van Binnerts is niet bewaard gebleven. 
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Binnerts zal hebben gewezen op de menslievende houding van Tollens, met wellicht een mooi 

gevolg: de kamer staat regelmatig batige saldi af ten bate van goede doelen in en buiten Hoogezand 

en Sappemeer. Twee andere leden citeren bekende gedichten: E. Maathuis draagt De Echtscheiding 

voor en J.S. van der Goot De wraak. De avond wordt vervolgd met een concert door de ‘Emder 

Capelle’ - een graag gehoord orkest in Hoogezand - en een ‘geanimeerd’ bal. 

Na 1880 blijft de formule: interne voordrachten en vooral toneelspel op de concoursen gehandhaafd. 

Het negentiende-eeuws gedichtenrepertoire blijft nog enkele decennia gehandhaafd, maar Tollens 

lijkt uit het zicht verdwenen. Vanaf 1901 mogen ook dames tot de kamer toetreden, tot die tijd zijn 

zij welkome gasten voor vrouwenrollen en gastvrouwen bij ontvangsten. Bij het eeuwfeest haalt ‘Het 

Nieuwsblad’ van 14 november 1953 een plaatselijk blad aan, waaruit blijkt dat de dames eerder door 

het publiek bij een tableau vivant in 1890 al zeer gewaardeerd werden: ‘Het toneel bestaat uit 

prachtige planten, waartussen de dames op een zeer losse en elegante wijze zijn tentoongesteld, 

zoodat hare vormen goed tot haar recht komen.’ In een ander jubileumartikel schrijft de journalist 

dat ‘Tollens’ op de concoursen tussen 1910 en 1930 bijna niet was te verslaan. De talloze medailles 

werden aan het vaandel gehangen. De successen leiden tot een controverse omdat de 

voordrachtskunst zelf uit de gratie lijkt te raken. Een toneelgroep splitst zich af en er blijven maar zes 

leden over. Dat de naamgever van de kamer niet geheel vergeten is, bewijst de uitvoering van 13 

maart 1937, die met De Brand begint. 

Tijdens de bezetting worden de rederijkerskamers geacht zich aan te sluiten bij de ‘Kultuurkamer’, op 

straffe van opheffing en confiscatie van de bezittingen. De leden van ‘Tollens’ voelen daar niets voor: 

op één na, mej. E.J. Doornbos, leggen ze hun lidmaatschap neer. Dat is opzet: ze zal spoedig naar 

Deventer verhuizen en doordat zij lid blijft, is de kamer niet ontbonden, maar is deze ‘niet in staat de 

werkzaamheden voort te zetten’, zo schrijft ze aan het ‘Commissariaat voor Niet-Commercieele 

Verenigingen’. De kas wordt op 0 gezet. De inventaris moet wel worden ingeleverd, maar het vaandel 

en de beste boeken worden goed verstopt. 

In 1945 kan ‘Tollens’ weer herrijzen. In de nasleep van de oorlog stelt de kamer zich afhoudend op 

tegen de kamers van het PGRV die zich wél naar de bezetter richtten. Na enige tijd wordt een 

diplomatieke spijtbetuiging aanvaard en zijn de verhoudingen hersteld. 

Op 28 november 1953 wordt in Hotel Faber (Hoogezand) het eeuwfeest gevierd met een reünie en 

(uiteraard) reciteerkunst en toneelspel. Een volgend eeuwfeest vindt drie jaar later plaats, op 15 

december 1956 in Hotel Struvé (Sappemeer): het is dan een eeuw geleden dat Tollens zijn naam aan 

de kamer verleende. Bij deze gelegenheid ontvangt de kamer het predicaat ‘Koninklijke’61 uit handen 

van H. Roelfsema, de burgemeester van Hoogezand, die in zijn toespraak ook Tollens noemt: 

Volgens hem bewijst de keuze van de naam Tollens, dat de Rederijkerskamer destijds  

meeleefde met de literaire stroming in Nederland en trouw is gebleven aan zijn beginsel: 

dichtkunst, welsprekendheid en toneelspel.62 

Regionale kranten doen uitvoerig verslag: na de welkomsttoespraak van voorzitter S.J. Jonker draagt 

oud-lid R. Marring De Bedelbrief in den langen winter van 1844-1845 voor. ‘De keus was moeilijk 

geweest en bij het bepalen hiervan had de heer Marring een belangrijk stuk geschiedenis 
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gerepeteerd.’63 Die geschiedenis wordt uitgesproken door Schutter, wiens ‘zeer uitvoerig overzicht’ 

waarschijnlijk het aangehaalde typoscript is en waarin hij vrij uitvoerig ingaat op de relatie tussen de 

kamer en de naamgever, Hendrik Tollens en ook op diens antecedenten en werken. Op diverse 

wijzen blijkt dus dat de kamer zich in 1956 zeer bewust is van zijn band met de dichter. 

In de jaren zestig beleeft de kamer qua ledental weer een bloeiperiode, maar daarna eisen televisie 

en theater de aandacht van de toeschouwers op.64 De kamer richt zich op eigen toneelproducties, 

zoals een schets over de eigen geschiedenis bij het 125-jarig bestaan. gevierd in maart 1979. Maar ze 

verloochent nooit de doelstelling van vroeger, in 1989 nog eens verwoord in de statuten: ‘De 

vereniging stelt zich tot doel, de beoefening van de welsprekendheid, de voordrachtskunst en het 

toneelspel.’ 

Eind 2003 bestaat de Koninklijke Rederijkerskamer ‘Tollens’ onder de zinspreuk ‘Eenvoud het ware’ 

150 jaar en dat wordt gevierd met een bijzonder concours op 14 december in de oude locatie Hotel 

Faber in Hoogezand. Naast ‘Tollens’ zijn de kamers ‘Praedinius’ (Winsum), ‘Sapfo’ (Loppersum), ‘Ons 

Genoegen’ (Leek), ‘Eendracht’ (Zuidhorn) en ‘Langewold’ (Niekerk) aanwezig en op het programma 

staan verschillende gedichten van Tollens: Jan Albert Buiskool draagt er drie voor: Tevredenheid, 

Voor mijn hond en Het dichterlijk geluk. Drie voordragers laten Agathis nog eens klinken en diverse 

declamatoren Het rad van avontuur. De gedichten waren uitgekozen door enkele leden van het 

provinciale verbond onder leiding van Herry Cornelius en maakten geen deel uit van een wedstrijd. 

In de rubriek gedichten werd, naast vrije keuze, uiteraard aandacht besteed aan de gedichten 

van de dichter Hendrik Tollens, de naamgever van de kamer Tollens. Verscheidene deelnemers 

wisten, alleen of groepsgewijs, op originele wijze invulling te geven aan deze, voor ons moeilijk 

genietbare, negentiende-eeuwse gedichten.65 

Anno 2013 is de kamer nog steeds actief met 14 ‘werkende leden’, 18 donateurs en enkele ereleden. 

Er is een jeugdafdeling ‘Gummo’. Maandelijks is er vergadering en alle oude disciplines worden nog 

beoefend; er zijn ook boekbesprekingen.66  

3.1.4 De Rederijkerskamer ‘Tollens’ te Olst (1879-±1970) 
 
Een tweede kamer ‘Tollens’ die lang blijft bestaan, is die van Olst. In Overijssel krijgt de 

rederijkersbeweging veel minder voet aan de grond dan in Groningen, tussen 1844 en 1899 kennen 

33 plaatsen een kamer, tegen 102 in Groningen. Het gemiddelde aantal inwoners per kamer is in de 

hoogtijdagen, voor Overijssel de periode 1870-1874, 6686, tegen Groningen dus 2666. Vanouds is 

ook het aantal Nutsdepartementen veel lager.67 Blijkbaar bestond in Overijssel minder behoefte aan 

dergelijk verenigingsleven, Westers signaleert een overmaat aan kamers in de noordelijke en 

westelijke provincies, Overijssel neemt met Gelderland, Utrecht en Zeeland een middenpositie in.68 

Er bestaat hier geen overkoepelend provinciaal verband. 
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 Het Nieuwsblad, 19 december 1956 
64

 Het volgende overzicht berust op Ten Horn (2003) en Driemaal goud, het programmaboekje van het 
 jubileumconcours van 14 november 2003. 
65

 Jaarverslag Kon. Gron. Prov. Rederijkersverbond 2003. 
66

 Per 1 mei 2014 geldt een nieuw Huishoudelijk Reglement, met een Aanhangsel Spelregels voor een goede 
Tollens-vergadering. 
67

 Westers (2003), 432-433 
68

 Westers (2003), 49; ‘Noord-Brabant en Limburg doen nauwelijks mee’. 
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De IJsselsteden Kampen, Zwolle en Deventer hebben vijf, respectievelijk vijf en zes kamers, het 

buurdorp Wijhe heeft van 1869-1885 de kamer ‘Petronella Moens’, Diepenveen kent al sinds 1871 de 

toneelvereniging ‘Tot nut en genoegen’. Aan de overzijde van de rivier bestaan de Gelderse kamers 

‘Erica’ (1861-1879) in Heerde en ‘Thalia’ (1859-1894) in Epe. Langs de benedenloop van de IJssel is 

dus wel bedrijvigheid geweest in kamers die geen eendagsvliegen waren. 

Olst kent van 1863-1878 de kamer ‘Door oefening grooter’ en na diens verscheiden werd in 1879 de 

toneelvereniging ‘Tollens’ opgericht. In het laatste kwart van de negentiende eeuw bloeit in Olst het 

verenigingsleven op met de oprichting van een Nutsdepartement (1882), een Feestclub (1889) en 

een muziekvereniging (1898).69  

Van de Olster kamer is een beperkt archief bewaard gebleven.70 Zo is niet bekend waarom in 1879 de 

naam ‘Tollens’ is gekozen. De overgebleven programma’s van feestavonden laten steeds 

toneelopvoeringen zien (in 1886 zelfs een operette, ‘Asschepoester’) en nergens een voordracht van 

een gedicht, laat staan een vers van Tollens. ‘Tollens’ is de naam – en anders niet. De kamer neemt 

vele jaren een plaats in de Olster gemeenschap in met avonden-met-bal-na, steeds in de zaal van 

Dalhuisen. Extra aandacht – ook in de plaatselijke pers - krijgen de jubilea, in de oorlog wordt 

doorgespeeld. In 1966 is er nog sprake van een voorstelling, maar het archief zegt niets over een 90-

jarig bestaan in 1969. in 1973 blijkt de kamer inderdaad niet meer actief: een boekje uit dat jaar 

spreekt hierover spijt uit: 

Jammer dat de toneelvereniging ‘Tollens’ zich in het Olster verenigingsleven niet meer heeft 

weten te handhaven. Ontbonden is ze niet, de statuten verhinderen dit! Een erfenis uit 

vervlogen dagen.71 

3.1.5 Conclusie: Rederijkerskamers en de herinneringscultuur 

De negentiende-eeuwse rederijkerskamers hebben een bijdrage geleverd aan de herinnering aan 

Tollens, maar deze is vooral beperkt tot de bloeiperiode van de rederijkerij, 1850-1880. Veel kamers 

richtten zich op het toneelspel, maar waar aandacht bestond voor de voordrachtskunst, nam het 

dichtwerk van Tollens een belangrijke, zo niet de belangrijkste plaats in. Zijn populariteit 

manifesteert zich ook in de naamgeving van de kamers: met 23 (of 24) vernoemingen is Tollens de 

meest vernoemde negentiende-eeuwse dichter. De herinnering vervaagt met het verval van de 

rederijkerskamers: na 1880 neemt het aantal af en daarmee de verwijzing naar Tollens als inspirator 

van voor te dragen gedichten en als naamgever van kamers. 

Van de twee Tollenskamers die meer dan 80 jaar (hebben) bestaan, heeft de herinnering aan Tollens 

voor de kamer in Olst, een toneelvereniging, nooit méér betekenis gekregen dan haar naam. Wie in 

Olst over ‘Tollens’ sprak, sprak over de toneelvereniging en niet over de dichter en daarmee is de 

kamer geen herinneringsdrager aan Hendrik Tollens. De kamer in Hoogezand-Sappemeer echter, 

waar recitatie en declamatie tot het programma zijn blijven behoren. besteedde en besteedt bij 

jubilea nog steeds aandacht aan Tollens, door gedichten van hem te laten voordragen en naar hem 

ter verwijzen bij herdenkingen. In dezen functioneert de kamer nog steeds incidenteel en lokaal als 

herinneringsdrager.
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 zie de Canon van Olst op http://www.regiocanons.nl/overijssel/salland/olst (6 mei 2014) 
70

 Inv. 529 van de Historische Vereniging, informatiecentrum Den Nul, Olst  
71

 R.H.W. de Kok en Anny te Kloeze, Kent u ze nog… de Olstenaren, Europese Bibliotheek, Zaltbommel, 1973, 
hst.11 

http://www.regiocanons.nl/overijssel/salland/olst
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Hoofdstuk 3.2 Tollens op muziek 

Inleiding 

Op het Tollens-symposium ter gelegenheid van de 150e verjaardag van het beeld in Het Park klonk 

onder andere Tollens’ gedicht Oene van Sneek op de muziek van Frits Jakma sr. als muzikaal 

intermezzo, gezongen door Hester Hazelaar en Laura de Lange.1 Het is samen met Wien Neerlands 

Bloed het enige lied waarvan in 2012 tekst en muziek samen zonder veel moeite - digitaal - zijn in te 

zien.2 In de loop van de tijd heeft men Tollens kunnen horen voordragen (genootschappen, 

rederijkerskamer) en kunnen lezen. Van zijn gedichten is een aantal op muziek gezet en we mogen 

aannemen dat dergelijke liederen ook ten gehore zijn gebracht. Van een aantal is de partituur 

bewaard gebleven, van andere moeten we volstaan met een aanduiding die veelal door de dichter 

zelf is gegeven. Het overzicht van dergelijke teksten staat in Bijlage 4. Tollens zelf is ook enkele malen 

onderwerp van composities geweest. 

 

3.2.1 Tollensliederen 

Het ‘Nederlands Muziek Instituut’ in Den Haag beschikt met 37 teksten van Tollens over een relatief 

grote verzameling. Soms zijn ze één maal, soms verschillende keren op muziek gezet. In België zijn 

nog zes andere teksten bekend. 

Tollens’ werk telt vele ‘liederen’ en ‘zangen’. Veel van zijn gedichten zijn strofisch gebouwd, met 

vaste maat en duidelijk rijmschema en lenen zich daarmee voor toonzetting. Daarnaast heeft de 

dichter zelf in diverse titels aangegeven dat zijn gedicht de liedvorm heeft (Zomeravondliedje, Lied 

om regen etc.) en noemt hij een bundel Liedjes van Matthias Claudius. Er zijn ook teksten met 

aanduidingen voor ‘koor’, ‘stemmen’, ‘recitatieven’. Huygens schrijft zonder bronvermelding dat 

Tollens ‘niet zonder moeite’ soms van bestaande melodieën uitging. Over het succes van de 

Tollensliederen is hij sceptisch: hun componisten zijn ‘lang vergeten grootheden van toen’ en over de 

appreciatie door het publiek schrijft hij: ‘Hun Tollensliederen werden gezongen, maar zij behaalden 

tezamen op geen stukken na het succes dat na hen zou worden weggelegd voor de volkszangen van 

(…) Heije en Viotta’.3 Inderdaad zouden later in de populaire zangbundel Kun je nog zingen, zing dan 

mee - editie 1928 - 22 teksten van Jan Pieter Heije (1809-1876) staan, tegenover één, bewerkt 

Volkslied van Tollens. 

 

Tollens’ eigen aanwijzingen 

Vooral in Verstrooide Gedichten en in mindere mate in Nalezing plaatst Tollens de notitie ‘op muzijk 

gezet’ bij enkele gedichten. Ook in de Onuitgegeven Gedichten, de losse, ongepagineerde uitgave die 

Suringar kort voor of na Tollens’ dood in kleine oplage uitgeeft, komt een dergelijk gedicht voor. 

Slechts twee maal vermeldt de dichter de componist: eenmaal Andries ten Cate (1796-1858) en de 

andere keer Johannes Verhulst (1816-1891). Een tweede originele bron is de catalogus de Tollens zelf 

                                                           
1
 Tevens klonken Goede reis aan mijn jongste dochtertje, De liefde op het ijs en Het geplukte bloempje. 

2 Tekst en melodie zijn te vinden op www.liedjeskist.nl, samen met Wien Neerlands Bloed.  
3
 Huygens (1972), 279; in Kun je nog zingen, zing dan mee staan verschillende voorbeelden van de 

samenwerking tussen Heije en Viotta: De Zilvervloot, Een scheepje in de haven lag, Zie de maan schijnt door de 
bomen. 

http://www.liedjeskist.nl/
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van zijn bezittingen, ook van de muziekstukken, heeft opgesteld en die door Bogaers is gekopieerd.4 

Ten derde geeft Tollens in de uitgave van Verstrooide Gedichten uit de Gezamenlijke Dichtwerken in 

de Inhoud zelf aan, dat een aantal gedichten uit die bundel inmiddels op muziek is gezet.5 Bij een 

aantal van de uitvoeringen, met name van de gelegenheidsgedichten, zal hij zelf aanwezig zijn 

geweest, bij voorbeeld bij het 200-jarig bestaan van het remonstrantse seminarium in 1821 en het 

50-jarig jubileum van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen in 1835.  

Tollens neemt in Verstrooide Gedichten ook jeugdwerk op dat uiteindelijk de toets van zijn zelfkritiek 

heeft kunnen doorstaan. Over deze gedichten, Een twaalftal minneliedjes, schrijft hij: ‘Alle deze 

stukjes, gelijk vele der uitgeschotene, zijn meermalen op zangwijzen gezet’. Dit betreft Themire, Aan 

Filira, Mylon, Agathis, Raadgeving, Blandine, De verklikking, Clorinde, Aan de meisjes, Thersander, De 

jagtpijl en De liefde op het ijs (zie ook Bijlage 4). Datzelfde geldt voor de laatste afdeling, Stukjes, tot 

den afval van België betrekkelijk: ‘Alle deze stukjes zijn, zowel elders als hier te lande, op muzijk 

gezet, hoe weinig ook sommige dezelven daartoe geschikt mogten zijn’. De meeste van deze teksten 

zijn ook afzonderlijk als lied uitgegeven en worden hieronder genoemd. Niet gevonden zijn de 

toonzettingen van Neem u in acht! en Lenteliedje.6 

Van Tollens zijn minstens 59 teksten op muziek gezet, zie Bijlage 4. De meeste toonzettingen 

dateren, zover na te gaan, uit de negentiende eeuw of de eerste decennia van de twintigste. Bij dit 

aantal moeten nog worden opgeteld de toonzettingen die Ben van Venetië maakt voor het Tollens-

Ensemble, die afzonderlijk in deelhoofdstuk 4.5.2 aan de orde komen. 

Onderwerpen 

Tollens’ gedichten zijn in te delen in verschillende categorieën: het classicistische jeugdwerk, met 

veel liefdesgedichten, vaderlandsliefde, huiselijkheid, natuur- en gelegenheidspoëzie. In elk der 

genres zijn toonzettingen te vinden. Tollens vermeldt de jeugdige liefdesgedichtjes en 

gelegenheidswerk in zijn voorwoord tot Verstrooide Gedichten. 

Tot de getoonzette gedichten waaruit het vaderlands gevoel spreekt, behoren Herman de Ruiter, De 

rots in zee en in algemener zin Mijn Vaderland. Liederen ‘tot den afval van België betrekkelijk’ uit 

Verstrooide Gedichten, maar de meeste al eerder afzonderlijk uitgegeven, rekenen we ook tot dit 

genre. Uit de ondertitel van Wien Neerlands Bloed (‘Marschlied ten tijde van de Tiendaagsche 

Veldtocht’) weten we dat dergelijke liederen als zodanig gebruikt werden tijdens de 

krijgsverrichtingen in het begin van de jaren dertig. Met name Karl (Carl) Mühlenfeld (1797-1852), 

heeft dit genre uitgekozen voor zijn muziek: Aan Chassé, De Algemeene Bededag, De Verjaardag van 

de Prins van Oranje, ’s Konings verjaardag (beide ‘Volksgezang’). Hij heeft ook Vaarwel der 

vaderlandsche Studenten getoonzet, maar dit gedicht was in 1833 alleen los verkrijgbaar en is later 

(1840) niet in Verstrooide Gedichten opgenomen. Wel kreeg het na Tollens’ dood een plaats in 

Onuitgegeven Gedichten. In Verstrooide Gedichten staan wel Avondbede, De val der citadel en Het 

Lied der Leydsche studenten, waarvan mij geen toonzettingen bekend zijn.  

De groep huiselijkheid telt twee gezinsgedichten, Goede reis aan mijn dochtertje en Bij het lijkje van 

een kind. Tot de liefdesgedichten reken ik de twee vroege gedichten Aan Florida, en Raadgeving en 

                                                           
4
 KB 121 A 14, 142v 

5
 Tollens (1855-1857) deel IX, Verstrooide Gedichten, vi-x 

6
 Tollens vermeldt bij beide gedichten in Laatste Gedichten I dat ze op muziek zijn gezet. 
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de luchtige verhalende gedichten De spinster, De liefde op het ijs en Oene van Sneek. Verwant is Het 

geplukte bloempje, waarin een mislukte liefde tot niets positiefs heeft geleid. In Het lenteroosje gaat 

het juist om het vermijden van dergelijk liefdesleed. Ook het Aan de meisjes en Liedje van Goethe 

past bij deze categorie. Levenslessen vinden we in moralistischer werk, zoals Bede, De verjaardag, 

Het bloempje van de hoop, Het geplukte bloempje, De kleine bedelaarster, De tranen en De waarde 

van ’t goud. Luchtiger is Jurriaans reize.  

Vooral de natuurpoëzie van Tollens blijkt zich voor melodieën te lenen: Avondlied, Het lenteroosje, In 

de meimaand, In een zomernacht, Lied om regen, Schoon is het blauw, Zomeravondliedje, 

Zomerochtendliedje, Zonsondergang.  

Tollens was geen religieus dichter, maar in zijn werk – ook in moraal- en natuurgedichten – klinkt 

vaak een godsbesef door. In dit genre zijn Kerslied, Het groote Halleluja en Bede om hooger hulp 

explicieter religieus.  

Uit vrijwel elke bundel van de Gezamenlijke Gedichten is werk getoonzet, alleen uit Romancen en 

Balladen heb ik geen gezongen versie kunnen vinden. Gewild zijn Verstrooide Gedichten (8 liederen), 

Gedichten I en Nalezing (beide 7), Dichtbloemen (6).7 Tollens zelf meldt een aantal liederen uit zijn 

verworpen jeugdwerk. Samengevat zijn de teksten uit zijn gehele dichtersloopbaan ontleend, met 

een onderbedeling van zijn latere werkstukken: uit de beide Laatste Gedichten slechts drie liederen. 

De componisten 

Het valt verder op dat de tijd waarin op Tollens’ teksten gecomponeerd wordt, verschilt. De oudste 

componist, Leonard Hudig, is geboren in 1775 en overlijdt in 1817; de jongste is Frits Jakma, geboren 

1886, de laatst overledene is Ernst Wettig-Weissenborn, in 1967. In hoeverre het jaartal van 

componeren fluctueert, is niet exact aan te geven: de meeste liederen verschijnen als partituur 

zonder jaartal. Het NMI plaatst een dergelijk stuk dan ruim: negentiende of twintigste eeuw. Wij 

weten ook niet hoeveel van deze kwetsbare papieren verloren zijn gegaan. Huygens’ opmerking dat 

de namen van de componisten grotendeels vergeten zijn, geldt inderdaad voor een aantal van hen. 

Eduard Reeser besteedt in zijn standaardwerk over de Nederlandse muziek enige aandacht aan de 

Tollens-componisten Johannes van Boom, J.M. Coenen, Richard Hol, Florentius Kist, Carl Mühlenfeld, 

Johannes Verhulst en J.J. Viotta, maar noemt de namen van vele anderen niet. Deze zijn vooral actief 

geweest in het plaatselijke muziekleven, als koor- en/of orkestdirigent en/of als uitvoerend musicus 

en hebben geen landelijke bekendheid gekregen. 

Daarbij neemt Rotterdam een belangrijke plaats in: van de 32 genoemde componisten hebben er 13 

een band met deze stad: François Beversluis, Frans Coenen sr., Bernard Diamant, Marinus Egberts, 

Alexander Heyblom, Leonard Hudig, Karl Mühlenfeld, Jan Hendrik Paling, Bart Verhallen (Schiedam), 

Johannes Verhulst, Adriaan Vermeulen, Gerard Vijgeboom en Cornelis de Vliegh. Op Coenen en 

Mühlenfeld na, die beiden de wereld in trekken, en Verhulst, die landelijk aanzien geniet, zijn het 

namen van plaatselijke musici, die inderdaad vergeten zijn. Het gebrek aan nadere gegevens kan ons 

geen inzicht bieden of zij zich door hun woon- en werkplaats lieten inspireren door het feit dat 

Tollens hun stadgenoot was. Leo Samama, die een aanvulling op Reeser over de periode 1915-1985 

                                                           
7
 Tollens vermeldt bij De vier elementen, uit Nalezing, dat dit dichtwerk ook op muziek is gezet. 
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schreef, noemt van alle componisten uit die periode alleen Diamant, overigens bij een beschrijving 

van een dirigeerbeurt.8 

Huygens noemt bij de componisten ook Johann Hermann Kufferath (1797-1864), een Duitser die 

vanaf 1830-1862 enige tijd in Utrecht werkzaam was. Van hem heb ik geen eigen melodie op Tollens 

kunnen vinden. Wellicht doelt Huygens op een vierstemmige bewerking van Wilms melodie van het 

Volkslied, uitgegeven in Vierstemmige zangen opgedragen aan de Vrywillige Jagers der Utrechtsche 

Hoogeschool. Dat klinkt naar de Belgische opstand en het bundeltje zal dan ook in of rond 1831 zijn 

verschenen. Het ‘Derde Stadsconcert’, dat Kufferath in 1835 in Utrecht verzorgde, bevatte een 

cantate van zijn hand waarin een contrefact van Wien Neerlands Bloed voorkomt en ook het gehele 

derde couplet. De muziek van de cantate is niet bewaard gebleven.9  

Enkele componisten hebben zo hun voorkeur: Mühlenfeld richt zich op de Belgische opstand en 

Weissenborn heeft zes natuurgedichten op muziek gezet. Het is opvallend dat Tollensliederen die in 

Nederland geschreven en bewaard zijn, niet in België zijn te vinden, en omgekeerd. Wellicht waren 

de muziekculturen zó gescheiden dat men van elkaars werk geen weet had. 

Ook in België zijn niet alle jaartallen van de composities bekend, er zijn publicaties bekend tussen 

1890 en 1927. Het komt mij voor dat de compositiedrang zich daar iets later meldt dan in Nederland. 

De oudste componist is Jan Houben (geboren 1825), de laatste sterft in 1966.  

3.2.2 Muziek over Tollens 

Direct na Tollens’ dood zette de Haagse componist Louis François Revius (1833-1902) zich achter de 

piano en schreef voor dit instrument Les derniers moments de Tollens. Revius was muziekhandelaar, 

uitvoerend cellist, componist en bestuurslid van de concertuitvoeringen in het Haagse Diligentia. 

Bij de onthulling van de beide beelden in 1860 is eveneens speciaal gecomponeerde muziek ten 

gehore gebracht. In Rotterdam werd door maar liefst 260 koorzangers en instrumentalisten een 

driedelige cantate uitgevoerd, gecomponeerd door Johannes Verhulst op een tekst van Bogaers. De 

delen omzoomden de toespraak, de uitleg door de beeldhouwer en de feitelijke onthulling. Voor de 

gelegenheid heeft Alexander W.A. Heyblom (muziekleraar en dirigent in Rotterdam, 1823-1893) de 

Tollens-Jubelmarsch voor piano gecomponeerd.  

In Rijswijk zong een mannenkoor het lied Muze des Lieds, op tekst van Sam Jan van den Bergh en 

gecomponeerd door Willem Nicolai (Willem Frederik Gerard, leraar aan, en later directeur van het 

Haagse conservatorium, 1829-1896), waarbij de titel uiteraard verwees naar het oorspronkelijke 

grafbeeld, dat immers een muze voorstelde.  

De Tollens Symfonie van Ruud Koumans uit 1986 verwijst echter slechts indirect naar Tollens: hij 

schreef het muziekstuk voor het Rijswijkse ‘Tollens-Ensemble’ zonder verdere relatie met de dichter. 

Het werk is niet uitgegeven en bevindt zich in manuscript in de muziekbibliotheek van het ensemble. 

Hetzelfde geldt voor de Tollens Marsch, geschreven voor een gecombineerde muziek- en 

poëzieavond van de Koninklijke Rederijkerskamer ‘Tollens’ in Hoogezand-Sappemeer. De componist 

is Stefan Maten, het jaar van uitgave is niet bekend. Een partituur bevindt zich in het archief van de 

kamer in Groningen. 

                                                           
8
 Leo Samama, Voorspel tot een nieuwe dag. Zeventig jaar Nederlandse muziek, 1915-1985, Amsterdam, Em. 

Querido, 1986. 
9
 Geerten Jan van Dijk, Johann Hermann Kufferath (1796-1864), muziekdirecteur te Utrecht, Masterthesis 

Universiteit van Utrecht, 2008, 111 resp. 43 
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3.2.3 Conclusie: de muziek bij Tollens en de herinneringscultuur 

De treffers bij het NMI geven een globale indicatie voor de ‘populariteit’ van Tollens’ werk bij 

componisten. Er zin 113 verwijzingen, waarvan een flink aantal naar het Volkslied. Van zijn 

tijdgenoten wordt Staring 72 keer genoemd, Bilderdijk 27 en Da Costa 18 maal. Van de jongere 

generatie komt Beets in de buurt, met 105 treffers. Ten Kate – de ‘koning der cantate’ volgens 

Cornelis Paradijs – heeft maar 37 verwijzingen. Allen worden ruim overtroffen door Heije, hij komt 

768 keer met een muziekstuk op zijn teksten voor.  

Tollens Volkslied is van een andere orde, zie hoofdstuk 2.5. Afgezien van het Volkslied dragen de 

Tollensliederen nauwelijks nog bij aan de herinneringscultuur. Zij zullen ooit incidenteel zijn 

uitgevoerd, hun makers waren immers zelf vaak als koordirigent werkzaam. Het is de vraag of ze na 

hun vertrek of dood ooit nog ten gehore zijn gebracht. Ze dringen niet door tot het curriculum van 

het bekende Nederlandse lied, ook niet als de muziek geschreven is door een – voor Nederlandse 

begrippen – bekende componist als J.M. Coenen, Hol of Verhulst. Halverwege de twintigste eeuw zijn 

alleen Beversluis en Fetze Pijlman nog actief.  

Drie liederen vormen een uitzondering op deze vergankelijkheid. Achter Jezus ’t kruis te dragen 

wordt in reformatorische kringen nog wel gezongen en beluisterd en een fragment ervan gold 

(geldt?) als voorbeeld voor een poesiealbumversje. Het Kerstlied was in elk geval met gewijzigde 

tekst tot 1973 nog algemeen bereikbaar via het Liedboek der Kerken.10 Ten slotte Oene van Sneek, 

dat waarschijnlijk als enige tekst van Tollens een grammofoonplaat en een cd heeft gehaald. Dank zij 

de moderne media zijn de teksten anno 2013 digitaal te beluisteren, maar dit biedt geen garantie dat 

ze in de collectieve herinnering bewaard zullen blijven.  
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 In 1973 gingen de protestantse kerken over op een nieuw Liedboek, waarin het gezang niet meer is 
opgenomen. 
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Hoofdstuk 3.3 Biografische geschriften 

Inleiding 

Dit hoofdstuk sluit aan op de necrologieën die na de dood van Hendrik Tollens in 1856 verschijnen 

(zie hoofdstuk 2.2). Naar mate de tijd verstrijkt, mag men verwachten dat ook een mentale afstand 

tussen object en geschrift groeit. In elk geval zal de directe emotie die gevoeld wordt bij het 

overlijden van een geliefd en bewonderd persoon allengs plaatsmaken voor een afstandelijker en 

genuanceerder benadering en dat de geportretteerde objectiever wordt beschreven. Ook de vorm 

zal veranderen: een grafrede draagt per definitie het element ‘afscheid’ in zich en zeker in het geval 

van Tollens is er op dat moment geen ruimte voor kritische beschouwing van mens en werk. 

Bovendien richtten degenen die zich als literair nabestaanden beschouwen, zich toen vooral in 

dichtvorm tot de ontslapene en zijn publiek.  

Aleida Assmann besteedt in Erinnerungsräume geen aandacht aan biografieën, maar wel een 

hoofdstuk Schrift aan de kracht van geschriften als media die gemakkelijker de eeuwen kunnen 

overbruggen dan het kwetsbare materiaal van een gebouw of een beeld. Het is inderdaad aan de 

excentrische plaats van het Tollensbeeld te danken, dat het bij het bombardement op Rotterdam in 

1940 niet verloren is gegaan. Zou men anders een replica hebben geplaatst? 

In deel 2 van dit onderzoek staat het schrijfwerk van Tollens centraal en wat er op literair gebied over 

zijn gedichten is gepubliceerd. Dat er twee biografieën over hem zijn geschreven en een aantal 

artikelen die deze voorbereiden en aanvullen, geeft aan dat het vastleggen van zijn leven eveneens 

een manier is hem in de herinnering te laten voortleven, althans een kader te bieden waarin de 

geïnteresseerde gegevens kan vinden over mens en dichter. 

Assmann geeft voorbeelden van oud-Egyptische papyri die meer vertellen dan een ruïne en wie deze 

bestudeert ‘kommt dabei zu dem Ergebnis, daß die Schrift eine wirksamere Waffe ist gegen den 

zweiten Sozialen Tot, das Vergessen’.1 Zij laat de glorieperiode van het geschrift doorlopen tot de 

achttiende eeuw als sporen en later afbeeldingen gaan optreden als aanvullingen op de teksten. De 

negentiende eeuw is immers de tijd van verzamelen, van conserveren en tentoonstellen, van het 

aanschouwelijk maken van het verleden. Het is dan ook geen toeval dat Tollens in 1860 zowel door 

een beeld, als door een biografie wordt vereeuwigd, twee manieren om de gestorven dichter te 

vrijwaren voor die sociale dood, voor de vergetelheid. 

 

In dit hoofdstuk komt eerst het Levensberigt door Adrianus Bogaers uit 1857 aan de orde. Hoewel we 

dit artikel ook als een necrologie kunnen beschouwen en het stuk geschreven is door een vriend, 

bewonderaar en mededichter, plaats ik het als eerste bij de biografische geschriften, omdat het geen 

onmiddellijk verband met het overlijden en de begrafenis heeft. Bovendien is het geen afzonderlijke 

uitgave, maar maakt het deel uit van een jarenlange reeks levensberichten over overleden leden van 

de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde in haar Jaarboek.  

Vervolgens bespreek ik de biografie door dr. G.D.J. Schotel, Tollens en zijn tijd, gepubliceerd in 1860. 

Het beeld dat Schotel van Tollens schetst wordt in de eeuw die volgt aangevuld en gecorrigeerd door 

een aantal biografische geschriften. Het is de verdienste van dr. G.W. Huygens, dat deze artikelen, 

samen met eigen onderzoek, in 1972 verwerkt zijn in diens biografie Tollens, de dichter van de 
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burgerij. Het laatste gedeelte van dit hoofdstuk beschrijft de aanvullingen na Huygens. Voor de 

levensbeschrijving van Tollens verwijs ik naar Bijlage 1. 

 

Opmerking over de literaire biografie 

Wie een literaire biografie leest of schrijft, gaat uit van het belang dat de gebiografeerde heeft als 

element van de historische en culturele context van literatuur, aldus Michael Benton in zijn boek 

over het genre.2 De beide biografen van Hendrik Tollens geven hun werk titels die naar een dergelijk 

context verwijzen: Tollens en zijn tijd van Schotel (1860) en Tollens, de dichter van de burgerij van 

Huygens (1972). Beide titels impliceren tevens de vergankelijkheid: de ‘tijd van Tollens’ is, afgezien 

van enige na-ijling, na 1856 afgelopen, de ‘burgerij’ is niet meer de (enig) bepalende sociale klasse 

voor de geschiedenis en de beschaving, Bovendien heeft het adjectief ‘burgerlijk’ een negatieve 

gevoelswaarde gekregen. Daardoor suggereren beide biografieën dat het actuele belang van Tollens 

verleden tijd is. En dat is, na de mening van Busken Huet en in zijn kielzog verschillende 

gezaghebbende academische twintigste-eeuwse literatoren, geen nieuws. 

Maar als we uitgaan van Bentons bovengenoemde stelling, achten Schotel en Huygens beiden 

Tollens (nog) genoeg van belang om hem met ruim een eeuw tijdsverschil in de gekozen context te 

portretteren. Inderdaad verschil, want in die tijd heeft wat de individuele mens betreft Charles 

Darwin zijn uniciteit, Karl Marx zijn plaats in het sociaaleconomisch bestel en Sigmund Freud zijn 

psychische drijfveren aan de orde gesteld.3 En ook de vorm wijzigt: aanvankelijk is een biografie 

alleen een opsomming van feiten, zoals een vroege literatuurgeschiedenis in de een opsomming van 

jaartallen en titels is. 

In de negentiende eeuw verschuift de narrativiteit doordat de biograaf een verháál gaat vertellen, 

waardoor een zodanig leven aan levendigheid wint, maar waardoor ook de kans binnensluipt dat hij 

behalve het verhaal van de geportretteerde, ook zijn eigen verhaal verwerkt. Bij Schotel is dat zeker 

het geval: hij streeft nog steeds naar een compleet beeld, maar laat de voor hem en voor zijn 

doelstelling minder relevante feiten weg.4 De bredere belangstelling dan alleen de historische feiten 

geldt volgens Sem Dresden ook voor de lezer, die wil begrijpen dat zijn held nog meer leven heeft 

achter en tussen die feiten. ‘Het menselijk mysterie laat zich niet objectiveren’.5 

Niettemin vindt Jan Fontijn de Nederlandse schrijversbiografie in de negentiende eeuw niet van een 

hoog niveau.6 Dat deze teveel idealiseert, heeft volgens hem ermee te maken dat de biograaf niet 

voldoende afstand heeft: Lulofs schrijft Starings levensbeschrijving op verzoek van de familie, Van 

Lennep biografeert zijn vader en grootvader, Da Costa beschouwt Bilderdijk als zijn leermeester. In 

het verlengde hiervan zien we Schotel, die zich als vriend van zijn beschreven Tollens beschouwt. Als 

de afstand kort is, is de drang tot sturing van de feiten groot.  

Ook Benton ziet dit dilemma in wat hij het hybride karakter van de biografie noemt: ‘Literary 

biography is then shown to occupy the uncomfortable position between factual and fictional truth 

(…).’7 Daarbij komt dat de biograaf over zijn object over voorkennis beschikt: hij weet meer dan 

                                                           
2
 Benton (2009), xiv 

3
 Benton (2009), 6 

4
 Dresden (2002), 51; zijn boek Over de biografie bevat een herdruk van De structuur van de biografie uit 1956 

en is uitgegeven met steun van het Tollens-fonds, nadat Sem Dresden in 2001 postuum de Jacobsonprijs had 
gekregen. 
5
 Dresden (2002), 65 

6
 Fontijn (1992), 24 

7
 Benton (2009), xvi 
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degene die hij beschrijft, hij kent de afloop, hij kan naar die afloop toeschrijven.8 Schotel schrijft zijn 

biografie als Tollens nog (bijna) onomstreden is en wil de mythe van diens alzijdige grootheid in stand 

houden, maar Huygens weet in 1972 dat de roem van 1860 in diepe dalen zal verzinken en betrekt 

ook de zwakke kanten van Tollens – en van zijn tijd – in zijn relativerende levensbeschrijving. Het is 

aan de kritische lezer om uit te maken in hoeverre er sprake is van mythevorming, Benton wijdt dan 

ook een paragraaf aan ‘inventing the truth’.9 Dit kan op vele manieren: door feiten weg te laten, of 

juist te benadrukken, door ze subjectief te belichten of er een eigen duiding aan te geven.10 Dresden 

eist aan de ene kant distantie van de biograaf om objectief te kunnen zijn, maar acht dit geen 

voorwaarde voor een goede biografie, wel verlangt hij psychologische afstand.11  

De biograaf wil zijn held ‘begrijpen’. Daartoe tracht hij door te dringen in zijn leven en streeft 

hij ernaar zijn held te hebben en te zijn, de verschillende gegevens in een merkwaardig spel te 

verwerken en vervolgens weer te geven.12 

Dresden stelt dat een biograaf nooit 100% objectief kan zijn, mede doordat de documentatie waarop 

hij zich baseert in het geval van uitspraken en geschriften van de geportretteerde evenmin per 

definitie objectief is: in brieven aan verschillende personen kan immers sprake zijn van verschillende 

rollen die de beschrevene naar bevind van zaken en per gelegenheid aanneemt.13 Hij vindt dat de 

criteria die Jan Romein destijds aan een ‘goede biografie’ stelde, nog niet vanzelf een goede biografie 

opleveren. Zo acht Dresden diens eis van ‘onbevangenheid’ onhaalbaar, is het ‘psychologisch 

doordringingsvermogen’ niet altijd een verbetering en vindt hij de ‘gecompliceerdheid van het 

psychisch beeld’ weliswaar juist, maar is het de vraag of een totaalbeeld mogelijk en wenselijk is. Ook 

vindt hij moderne biografieën zonder de modernste psychologische inzichten mogelijk.14 Er zijn 

volgens hem alleen goede en slechte biografieën. De biografie die alleen maar lovend is, wijst hij 

krachtdadig af.15 Hij beschouwt het hoofddoel van de biografie ‘de herinnering aan een individu op 

enigerlei wijze te doen voortleven’.16 ‘Enigerlei’ is ruim geformuleerd: in de uitleg geeft hij aan dat 

het niet alléén om de herinnering gaat, maar vooral om ‘de voortdurende behoefte een ander mens 

die mij verre is en toch nabij staat, te doorgronden en in zijn eigen aard niet te verklaren, maar weer 

te geven’.17 Die grondigheid zal hij bij Schotel missen; Huygens houdt afstand, beziet Tollens soms 

wat meewarig en aarzelt niet persoonlijke noten in zijn boek te verwerken.  

In dit hoofdstuk komen de beide levensbeschrijvingen van Hendrik Tollens aan de orde, naast 

verschillende artikelen die biografische informatie aandragen. Ik plaats ze in chronologische volgorde 

om de ontwikkelingen in het beeld te verduidelijken en de hoofdvraag zal ten slotte zijn: in hoeverre 
                                                           
8
 Uiteraard geldt dit voor biografieën van personen die hun leven, of een markant deel ervan hebben afgerond. 

In de moderne tijd verschijnen ook levensbeschrijvingen van personen die nog levend in de actualiteit staan. 
Zie ook Dresden (2002), 193 
9
 Benton (2009), 30v 

10
 Benton (2009), xvii, 3-7 

11
 Dresden (2002), 71 

12
 Dresden (2002), 83 

13
 Dresden (2002), 81, Benton (2009), xviii 

14
 Dresden (2002), 23-26, met verwijzing naar Jan Romein, De biografie, uit 1946. Romein beschouwde Tollens 

overigens niet als een ‘Erflater van onze beschaving’, van de negentiende-eeuwse schrijvers neemt hij in de 
gezamenlijke uitgave met zijn vrouw Annie Romein-Verschoor wel Eduard Douwes Dekker, Conrad Busken Huet 
en Herman Gorter op.  
15

 Dresden (2002), 151 
16

 Dresden (2002), 158 
17

 Dresden (2002), 183 
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bepalen deze geschriften het beeld dat wij van de mens en de dichter Tollens moeten vormen, 

waarbij we ons realiseren dat er tussen de eerste bijdrage, die nog nauwelijks verschilt van een in 

memoriam en de laatste uit de eenentwintigste eeuw anderhalve eeuw zijn verstreken, ook in de 

opvattingen van wat een biografie wel en niet zou moeten vertellen. 

3.3.1 Het Levensberigt door Bogaers 

Adriaan Bogaers, vriend, bewonderaar en navolger van Tollens, schrijft in het Jaarboek van de 

Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde van 1857 een ‘levensbericht’ over de dichter. Het is 

immers gebruikelijk dat aan de uitgegeven Handelingen in memoria van overleden leden worden 

toegevoegd. Als zodanig is het stuk dus niet bijzonder. In de inleiding zinspeelt Bogaers op een te 

schrijven biografie. Hij heeft veel over Tollens verzameld en lijkt inderdaad de aangewezen biograaf. 

Hij komt na dit Levensberigt echter niet verder dan de overhandiging van zijn collectie aan Schotel, 

die pretendeert op kortere termijn dan Bogaers een dergelijk werkstuk te kunnen afleveren. Blijkbaar 

wordt er haast gevoeld. Niettemin is Bogaers met zijn bijdrage aan het Jaarboek de eerste die na de 

rouwzangen rond Tollens’ overlijden een overdacht biografisch beeld van Tollens geeft, preluderend 

op ‘eene uitvoerige en volledige levensbeschrijving’, die  

zoowel aan de uitstekende dichtgave als aan de edele en beminnelijke zielshoedanigheden des 

mans, die, gedurende meer dan eene halve eeuw, de liefde, de hoogachting en de 

bewonderende toejuiching van de bloem der Natie heeft mogen genieten.18 

Bogaers is goed op de hoogte en deelt zijn verhaal in perioden in: over de jeugd van Tollens, de 

periode 1780-1799, meldt hij ons de geboortegegevens, zijn verblijf in Amsterdam en later in Elten, 

zijn inzet voor het Bataafse bestuur, het corrigerende optreden van zijn vader, het gemis van een 

klassieke opleiding, de ontmoeting met uitgever Uylenbroek en zijn eerste toneelvertalingen, die 

Bogaers toch van zekere waarde acht: 

Bezaten deze kunstproeven over het geheel nog geringe letterkunde waarde, zij deden niet 

onder voor het werk zijner toenmalige meesters en oefenden den aankomeling in het 

werktuiglijke der poëzij.19 

Dan volgt de periode van de eerste, later verworpen dichtbundels (1799-1808). Bogaers vindt dat 

Tollens ten onrechte veel werk heeft afgewezen, met name uit Tuiltje van geurige Dichtbloemen, en 

verklaart dit door te wijzen op de jeugdige leeftijd van de dichter en het toenmalig gehalte van de 

Nederlandse dichtkunst. Hij koppelt het liefdesthema aan Tollens’ gevoelens voor Gerbranda Rivier 

en wijst vooruit naar het gedicht Herinnering uit Laatste Gedichten II, 1853, waarin de dichter onder 

andere op deze relatie terugkijkt.20 Bogaers noemt verder de prijsvragen, die een zilveren 

respectievelijk gouden beoordeling opleveren en de vriendschap met zijn mededinger Loots. 

Uiteindelijk wijst hij Het gevallen meisje aan als gedicht dat niet alleen ‘tot alle harten sprak’, maar 

ook het voorgevoel losmaakte ‘dat hij, die zoo wist te schilderen en in het gemoed te grijpen, eene 

eerste plaats in de rij der vaderlandsche dichters ging innemen.’21 
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 Bogaers (1857), 103 
19

 Bogaers (1857), 105, de leermeesters zijn naast Uylenbroek: Nomsz, Doornik, Pijper en Barbaz. 
20

 Tollens (1855-1857), deel XI, Laatste Gedichten II, 43-46 
21

 Bogaers (1857), 107 
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Bogaers noemt de bundels van de volgende periode (1808-1840) en wijst Tollens’ declamatoire 

gaven aan als één van de pijlers onder het succes ervan. Andere zijn de bekroningen van het Volkslied 

en De Overwintering.22 Met bewondering en cursivering noemt hij het aantal exemplaren van de 

vierde druk van Gedichten. De bundel Nieuwe Gedichten ‘handhaafde niet alleen ’s dichters 

welverkregen roem, maar werkte krachtig mee om dien nog te vergrooten en te verbreiden.’23 

Tollens’ vertalingen ‘deden niet onder voor de eerstelingen; ja, sommigen zelfs werden geacht deze 

te overtreffen’. Dat hij ouder werk kuist en opnieuw uitgeeft, strekt hem tot eer. De laatste periode 

(1840-1856) stelt hem in staat afstand te nemen van zijn beroep. Bogaers verwijst hierbij naar 

Avondmijmering, dat al uit 1824 dateert, maar noemt niet de teleurgestelde toon die het gedicht 

toch ook kenmerkt. Het latere werk is volgens Bogaers niet minder dan het eerdere en dat spoort 

met de helderheid die Tollens tot het laatste in brieven en gesprekken tentoonspreidt. Bogaers 

eindigt deze periode met gedetailleerde – zij het soms onjuiste – informatie over Tollens’ 

overlijden.24 

Vervolgens gaat Bogaers in op enkele kenmerken van mens en dichter Tollens: zijn liefde voor 

huiselijkheid en natuur, zijn mild geloof, zijn onvoorwaardelijke trouw aan vaderland en vorst. In de 

dichtkunst zijn streven los te geraken van ‘gezwollenheid en valschen toon’ en 

dat hij zich ijverig toelegde op eenvoudigheid en gepastheid van uitdrukking, zuiverheid van 

taal en vooral, met schroomvalligheid bijkans, op duidelijkheid en algemeene 

verstaanbaarheid, zoodat hij zelfs zelden of nooit van eenig verouderd woord bediende, ook 

waar dat misschien wel eens tegen een nieuw zoude opgewogen hebben.25  

Ook voor de stijl heeft Bogaers alleen positieve kwalificaties: zuiver, gemakkelijk, behaaglijk 

evenredig, treffend of puntig, krachtig en gespierd, schilderend en klanknabootsend. Het brengt hem 

tot de slotsom: 

De vorm dus, zoowel als de inhoud, der poëzij van Tollens regtvaardigen het hooge standpunt, 

hem sinds lang op den Nederlandschen zangberg toegekend, maar ze verklaren ook dien 

hartelijken bijval, door groot en gering, en oud en jong aan zijne poëtische voortbrengselen 

ruimschoots geschonken, en, als het ware, zaamgevat in den eernaam van Neêrlands geliefden 

Volksdichter [curs. van Bogaers], waarmeê hem (mag men zeggen) de algemeene toejuiching 

heeft bekroond.26 

Ten slotte noemt Bogaers de eerbewijzen waarmee Tollens bij zijn leven is overladen: 

onderscheidingen, erelidmaatschappen, het Tollens-fonds. Hij is ervan overtuigd dat ook de 

nakomelingen van het levend geslacht hem deze gevoelens en de hulde zal blijven toekennen: 

wij zien, bij wat we blinkend erts zouden noemen, zooveel waarachtig goud, dat we niet 

twijfelen, of in den tempel des Roems zal naast de namen onzer uitstekende Zangers ook de 

                                                           
22

 Blijkbaar heeft Bogaers geen hoge dunk van de vertalers van De Overwintering: het moet de vreemdeling 
spijten dat ‘het tot nog toe dichterlijke overzetters of navolgers gemist heeft, welke hun hoogstmoeijelijke taak 
genoegzaam gewassen waren’ [sic]. In 1857 waren een Franse (Clavareau) en Duitse (Duttenhofer) vertaling 
bekend. 
23

 Bogaers (1857), 109 
24

 Bogaers laat Tollens in de armen van zijn dochter overlijden. In werkelijkheid zakte hij zo stil weg achter zijn 
schrijftafel, dat Louise dacht dat hij in slaap was gevallen. 
25

 Bogaers (1857), 113 
26

 Bogaers (1857), 114 
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naam van Tollens blijven schitteren, zoolang Nederland bestaan en Neêrlands taal geliefd en 

gelezen zal worden.27 

Het artikel van Bogaers draagt nog de kenmerken van een necrologie: hij herdenkt de gestorven 

volksdichter op eerbiedige wijze en noemt positieve aspecten van leven en werk. Mede daardoor, zo 

meent hij, zal de herinnering aan Tollens na zijn dood voortleven. 

3.3.2. De biografie door Schotel, 1860 

In 1860, vier jaar na de dood van Tollens, publiceert Schotel zijn biografie Tollens en zijn tijd. Dit boek 

is in zoverre bijzonder, dat overleden schrijvers en dichters doorgaans enige tijd na hun dood niet 

door een biografie werden herdacht maar in necrologische artikelen, bijvoorbeeld in een 

Levensberigt in het Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde of in een 

tijdschrift als de Vaderlandsche Letteroefeningen. Een uitzondering is B.H. Lulofs, die drie jaar na de 

dood van Staring († 1840) op verzoek van de familie een levensbeschrijving uitbrengt.28 Tollens’ 

oudere tijdgenoten als Rhijnvis Feith (†1824), Willem Bilderdijk (†1831) worden pas later beschreven. 

Van de laatste geeft Isaac da Costa in 1859 in een supplement op het verzameld werk een beeld van 

de mens en de dichter, maar noemt dit nadrukkelijk géén biografie: 

Wat ik geven wilde? - Geen biographie. Voor de onderneming dáárvan was het bestek veel te 

beperkt, de aanleiding niet gebiedend aanwezig, de tijd nog misschien niet rijp, mijne krachten 

zeer zeker niet berekend.29 

Dat beperkte bestek beslaat overigens bijna 500 bladzijden. De aanleiding is ‘slechts’ het dichtwerk, 

Bilderdijk zelf is immers al bijna dertig jaar geleden overleden, maar Da Costa acht die drie decennia 

blijkbaar nog niet voldoende om voldoende afstand te nemen. De verwijzing naar zijn ontoereikende 

krachten moeten we plaatsen in de excuserende bescheidenheid, die ook in het slotwoord voorkomt. 

Evenmin wil Da Costa een lofrede uitspreken, uit angst dat de bewondering zal overheersen: hij zoekt 

naar de nuance: 

Door het plaatsen van feiten en verschijnselen, van woorden en daden, poëzy en prosa, leven 

en streven, in een gunstig voorzeker! maar zuiver en natuurlijk, niet kunstmatig aangebracht 

licht, - te doen uitkomen de grootheid van een zeldzaam genie, van een zelfstandig karakter, 

van een Nederlandsch Christen man. Die grootheid, ook waar zy, gelijk alle menschelijke 

grootheid, haren kleinheden, hare vele, hare zeer vele kleinheden heeft, kon Nederland tot 

eene eere zijn, - is Nederland meer dan het de meesten beseffen misschien reeds tot zegen 

geweest.30 

Het werk van Schotel verschilt daardoor in een aantal aspecten van dat van Da Costa: Schotel begint 

zijn werk kort na de dood van de dichter, als er nog geen afstand in tijd en beoordeling is. Evenals de 

initiatiefnemers tot het standbeeld laat Schotel geen tijd verloren gaan. Hij profileert zich als een 

kritiekloze bewonderaar van Tollens en dat is niet alleen ingegeven door de emotie na ’s dichters 

overlijden waaruit slechts goede woorden voortkomen, maar ook door een bewuste presentatie van 

de feiten en verschijnselen uit Tollens’ leven. Niettemin mag de snelle verschijning van de biografie 
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 Bogaers (1857), 116 
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 B.H. Lulofs, Gelderlands voortreffelijke dichter, letter- en landhuishoudkundige Mr. A.C.W. Staring van den 
Wildenborch […], Arnhem, Van Eldik Thieme, 1843. Staring was in 1840 overleden. 
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 Da Costa (1859), 474 
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 Da Costa (1859), 476 
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bijzonder heten. Helmers moet tot het eind van de twintigste eeuw wachten.31 Van de jongere 

tijdgenoten krijgt Beets in 1904, een jaar na zijn dood, wel een snelle levensbeschrijving door Pierre 

D. Chantepie de la Saussaye; Van Lenneps leven wordt pas in 1909, meer dan veertig jaar na zijn 

overlijden, door een kleinzoon beschreven.32 

Gilles Dionysius Jacobus Schotel (1807-1892) is predikant in Tilburg als hij de biografie van Tollens 

schrijft. Twee jaar later zal hij het ambt neerleggen om redacteur van het Biographisch Woordenboek 

van Van der Aa te worden. Als zodanig schrijft hij daarin de bijdrage over Tollens (zie hoofdstuk 3.4). 

Schotel is een zeer productief auteur op verschillende gebieden, zijn bibliografie in het Levensbericht 

in het Jaarboek van de Maatschappij telt ongeveer 450 boeken, artikelen en bijdragen.33 Hij 

beschouwt zich als één van Tollens’ vrienden: zij hadden elkaar in 1844 leren kennen op de 

jaarvergadering van de Maatschappij in Leiden en enige tijd later had de dichter hem om 

bemiddeling gevraagd bij de uitplaatsing van zijn ontsporende zoon Koos. Zij wisselen brieven en 

Schotel bezoekt Tollens enkele malen in Rotterdam en later in Rijswijk. Niettemin lijkt Bogaers de 

beste papieren te hebben om een biografie te schrijven: hij wordt daartoe door de Maatschappij 

uitgenodigd en was al van plan een ‘uitvoeriger geschrift’ te publiceren, een doel waarvoor hij al veel 

materiaal heeft verzameld.34 

Toen echter dit laatste plan van maand tot maand werd verschoven, besloot ik [= Schotel], in 

overeenstemming met mijnen vriend, Mr. H.P.J. Tollens, te Leiden, den Rotterdamschen 

Dichter voor te stellen, om, zoo hij er nog niet aan was begonnen, mij dien arbeid over te 

dragen. Mijn voorstel werd aangenomen, de gansche letterkundige nalatenschap in 

handschrift aanwezig van zijn vader werd mij door Mr. Tollens toegezonden, en, na afspraak, 

dat ik hem elk blad, vóór het werd afgedrukt, ter inzage zou zenden, nam ik de pen op.35 

Schotel beschikt dus over de papieren van Tollens, de verzameling van Bogaers en kan publicaties 

over zijn onderwerp in diverse tijdschriften en uitgaven die reageren op de dood van de dichter 

raadplegen. In de Aantekeningen noemt hij bijvoorbeeld het artikel van Warnsinck, het Levensberigt 

door Bogaers, de herinneringen door Dercksen en Van Duyse (zie hoofdstuk 2.2). Ook kent hij het 

artikel van Beets waarin deze de plaats van Tollens te midden van de Nederlandse dichters aan de 

orde stelt en het weerwoord daarop van De Jager. Hij citeert krantenstukken en artikelen in 

tijdschriften als de Vaderlandsche Letteroefeningen. 

Schotel beschikt echter niet over de correspondenties van Tollens met Immerzeel, Loots en Suringar, 

die zouden hebben kunnen bijdragen aan het beeld van Tollens’ persoonlijkheid. Hij beschikt 

evenmin over Suringars toestemming gedichten te reproduceren waarvan het recht bij hem berust: 

Schotel moet het doen met losse en onuitgegeven teksten uit Tollens’ nalatenschap en is daardoor 

genoodzaakt diens bekende werken in proza te parafraseren. ‘Ik behoef wel niet te zeggen, hoe veel 

de lezer hierbij verloren heeft, daar de beste gedichten in de leeuwaardsche bundels worden 
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 M. van Hattum, Jan Fredrik Helmers (1767-1813) : leven en werk van een Amsterdamse wereldburger, Amsterdam, 

Schiphouwer en Brinkman, 1996 
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 Pierre Daniel Chantepie de la Saussaye, Het leven van Nicolaas Beets. Haarlem, De Erven F. Bohn, 1904; M.F. 
van Lennep, Het leven van Jacob van Lennep, 2 delen, Amsterdam, Van Kampen, 1909. 
33

 Dr. W.N. du Rieu, Levensbericht van Dr. Gilles Dionysius Jacobus Schotel, in: Handelingen en mededeelingen 
van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, over het jaar 1892-1893. Leiden, E.J. Brill, 1893, 
188-244 
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 Huygens (1972), 10 
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 Schotel (1860), vi 
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gevonden.’36 Hij is echter dankbaar voor Suringars zuinige toestemming voor wat hij wél mag 

opnemen en dankt verder anderen die een bijdrage leverden: Bosboom-Toussaint, wijlen Van Duyse, 

Beijerman, Philipse en Withuys.37 Hij baseert zich alleen op geschreven bronnen en vraagt bijdragen 

aan vrienden en kennissen van Tollens. Het zou denkbaar zijn geweest dat hij, om het beeld van 

Tollens als mens en dichter te vervolmaken, gesprekken voert met nabestaanden (twee zoons in 

Nederland, drie dochters), met de uitgever (Gerard Suringar), met correspondenten (zoals Willem 

Suringar), met hen die hem persoonlijk hebben gekend (Haagse dichters, Warnsinck, Bogaers, Ter 

Haar, De Génestet), met zijn zakenpartner en opvolger (en schoonzoon) C.L. Kolff. Allen zouden 

kunnen hebben bijgedragen aan het positieve beeld van Tollens dat Schotel zijn lezers zo graag wil 

tonen. Het zou interessant zijn te weten te komen waardoor Beets en Potgieter van mening over 

Tollens veranderen, maar dat laatste zou mogelijk afdoen aan het ideaalbeeld. Het houden van een 

interview was echter in die tijd nog niet gebruikelijk en Schotel meldt er dan ook niets over. 

In elk geval krijgt het boek meteen aandacht: na de inhoudsopgave volgt de lijst van intekenaren. 

Acht exemplaren gaan naar de koninklijke familie: Willem III en de kroonprins bestellen elk één boek, 

koningin-moeder Anna Paulowna en de prinsen Hendrik en Frederik ieder twee boeken. Blijken van 

waardering voor de volksdichter, die koninklijke troonsbestijgingen, huwelijken, geboorten en 

overlijdens in gedichten had bezongen. Onder de andere 300 intekenaars zien we uiteraard 

boekhandelaren en leesgezelschappen en ook bekenden als Bogaers, De Jager, de beeldhouwer 

Stracké en enkele leden van het Tollens-fondsbestuur. Collega-letterkundigen ontbreken. 

In het Voorberigt schrijft Schotel niet over het doel van zijn levensbeschrijving. Hij draagt het werk op 

aan het stadsbestuur van Rotterdam omdat Tollens daar zijn werkzame leven heeft doorgebracht en 

er de meeste van zijn gedichten heeft geschreven. Hij legt uit zelf al eerder met de gedachte aan een 

Tollensbiografie gespeeld te hebben, vóór de kans zich voordoet die taak van Bogaers over te nemen. 

Hij verdedigt zijn weigering positie te kiezen in ‘de beide heerschende rigtingen in de vaderlandsche 

literatuur’. Hij kent blijkbaar de overwegingen van Beets en spreekt elders wel zijn vertrouwen in 

hem uit.38 Hij eindigt zijn voorwoord met de uitdaging aan allen die een betere biografie denken te 

kunnen schrijven. Het zal ruim een eeuw duren voor Huygens die uitdaging aanneemt. Schotel had 

gehoopt nog een afbeelding van het standbeeld te kunnen toevoegen en het boek uit te brengen op 

de dag van de onthulling. Deze wordt echter uitgesteld en Schotel belooft zijn intekenaars de plaat 

alsnog te zullen toezenden. Deze laatste aantekening is gedagtekend op 1 mei 1860, de onthulling 

zou pas 24 september plaatsvinden. 

De biografie bestaat uit 37 hoofdstukken, min of meer in chronologische volgorde. ‘Hoofdstuk XIII’ 

ontbreekt, ook in de inhoudsopgave. Toegevoegd zijn Aanteekeningen die vooral verwijzen naar 

geraadpleegde bronnen en literatuur. In een Bijlage staan genealogische gegevens over de familie 

Tollens.  

Alvorens de daadwerkelijke levensbeschrijving nader te beschouwen, plaats ik nog enkele 

opmerkingen over de afdelingen van het boek. In de eerste plaats over de volgorde. De opbouw gaat 

                                                           
36

 Schotel (1860), vii 
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 Hugo Beijerman (1791-1870) behoorde tot de Rotterdamse vriendenkring van Tollens; Johan Antoni Philipse 
(1800-1884) was lid en voorzitter van de Eerste Kamer. Tollens kende hem uit Rijswijk, waar Philipse in de 
zomer het buitenhuis Leeuwendaal bewoonde. Tollens schreef op zijn sterfdag voor diens dochter Betsy zijn 
laatste gedicht, een kwatrijn, zie Schotel (1860), 349 
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inderdaad uit van de chronologie, maar Schotel weeft thematische gedeelten tussen de tijdperken. 

Twee tijdvakken ontbreken. In hoofdstuk VII bespreekt Schotel de bundels Gedichten, in VIII en IX 

komen vooral enkele genres aanbod: romances, mengeldichten, huiselijke poëzie en in X wordt 

Tollens’ relatie tot Feith en Bilderdijk uiteengezet. Het volgende hoofdstuk handelt dan over het 

Volkslied, geschreven in 1815. Dit houdt in dat de jaren 1809-1814 worden onderbelicht. 

Minnedichtjes uit 1809 is overigens al genoemd in hoofdstuk III, maar de Jubelzang uit hetzelfde jaar 

staat pas in hoofdstuk XVI. Belangrijker is, dat Schotel geen woord wijdt aan de inlijving door 

Frankrijk die in deze tijd plaatsvindt (1810-1814). ‘Tollens hart gloeide van vaderlandsliefde’ is de 

eerste zin van hoofdstuk XI, maar over die vaderlandsliefde ten opzichte van de Franse bezetter én 

de censuur, over zijn status als ‘verzetspoëet’ lezen we niets concreters dan dat hij ‘opwekte tot 

zingen’. Mogelijk dat deze status in 1860 nog niet, of niet meer als zodanig werd ervaren. Evenmin 

legt Schotel de politieke ontwikkeling van enthousiast Bataaf naar bewonderaar des konings uit en hij 

haast zich naar 1814 met de vredefeesten en een nieuwe vorst. 

Een ander ontbrekend tijdvak is dat tussen Verstrooide Gedichten (1840) en de verhuizing naar 

Rijswijk in 1846. In deze jaren verschijnt de luxe-editie van de Overwintering, al genoemd in 

hoofdstuk XIV, en het zijn ook de jaren dat Koos Tollens voor zijn vader grote problemen oplevert. 

Door niets over deze jaren te vermelden, vermijdt Schotel dit pijnlijke onderwerp uit Tollens’ leven, 

waarbij de biograaf toch ook persoonlijk betrokken is geraakt door zijn bemoeienis Koos geplaatst te 

krijgen bij een notaris in Chaam, waar Schotel dan predikant is. Ik kan niet anders concluderen dat 

Schotel deze episode bewust heeft weggelaten, zoals hij meer zaken heeft verzwegen die de glans 

van Tollens zouden kunnen doen verbleken, waarover hieronder méér.39 

Aan de andere kant streeft Schotel naar volledigheid. Hij acht het dan ook noodzakelijk op gepaste 

tijden het tijdsverloop te onderbreken met thematische hoofdstukken. Dat stelt hem tevens in de 

gelegenheid deze te larderen met gedichten en proza waarover hij vrij kon beschikken. Hoofdstuk 

XXVI (Bruilofts-, lijk- en stichtelijke gedichten) telt 28 pagina’s, waarvan 23 met gedichten die vrijwel 

alle ontbreken in het verzameld werk. Hoofdstuk XXVIII bestaat voor een derde uit ‘biografie’ en voor 

twee derde uit kindergedichten. De laatste bundel van Tollens, Nalezing uit 1855, bestaat uit 

bijeengelezen, nog niet eerder uitgegeven gedichten en het spijt Schotel, dat de keuze naar zijn 

mening toch beperkt is gebleven: gedichten die naar zijn idee niet hadden mogen ontbreken, neemt 

hij alsnog in de hoofdstukken XXIX en XXX op.40 Vóór de apotheose van Tollens’ leven met diens 

zeventigste verjaardag, zijn dood en begrafenis lezen we nog drie hoofdstukken over vertaalde 

gedichten en over prozageschriften. Het laatste hoofdstuk is een Hulde aan Tollens: maar het gehele 

boek is een laudatio en we kunnen ons voorstellen dat Schotel, als groot bewonderaar van de 

volksdichter, de kans grijpt hem voor het nageslacht te bewaren in een weinig kritische biografie. 

Ten slotte nog kanttekeningen bij de Bijlage. Schotel gaat hier uitgebreid in op de aan Tollens 

toegemeten adellijke afkomst. De ‘ontdekking; hiervan staat op naam van Diederick Adriaan Lieven 

Schellinck, archivaris van de Gentse Sint-Baafskerk, wiens moeder een Tollens was. Blijkbaar wil hij 

zijn beroemde neef van een adelsdiploma voorzien: de dichter is een afstammeling van Wouter 

Tollin, een veertiende-eeuwse heer van Adendijk en diens roemrijk nageslacht, dat burggraven van 

Aalst en heren van Popenrode voortbracht. Daarmee ontkracht hij een andere mythe dat ‘Tollens’ 

een verbastering zou zijn van ‘Toledo’ en dat de dichter zou afstammen van de hertogen van Alva. 
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 Koos Tollens raakte aan de drank en verloederde, zie Huygens (1964b) en Huygens (1972) 239-244 
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 Beide gedichten zijn uit almanakken gekozen: De ridder en de leeuw; Arnoud en Edmond, Schotel (1860), 285-
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Prudens van Duyse neemt Schellincks resultaat graag over in zijn in memoriam41, maar Tollens zelf 

schrijft, nota bene aan Schotel, dat hij er niets van gelooft.42 Niettemin neemt zijn biograaf deze 

mystificatie dus tegen beter weten in en zonder enige relativering over, ongetwijfeld tot meerdere 

glorie van de dichter, die zich overigens spottend wel eens ‘heer van Adendijk’ noemt.43 Merk op dat 

deze informatie evolueert: van genealogische aantekening, via een artikel naar een biografisch 

boekwerk. De genealogie besluit met de samenstelling van het gezin van Tollens, zonder de 

geboorte- en overlijdensdata van de kinderen. Ten slotte noemt Schotel nog een distichon in het 

Latijn van ene Houtman44: 

Carmine mellifluo te ipse super aethera Tollens, 
Sidus eris Batavis splendescens omne per aevum. 
 
Het lied is als honinggeur naar de hemel opstijgend vervluchtigd, 
De Nederlanders zien eeuwig een ster aan de hemel staan. 

 
Van Vloten geeft aan wat de tijdgenoot van Schotel van een biograaf verwacht: het beeld van een 

dichter als een afgerond geheel voor zijn innerlijk tekenen, het in zijn geest voelen herleven en 

daarbij een eigen oordeel vormen.45 Dat afgeronde geheel impliceert dat Schotel geacht wordt een 

volledig beeld van Tollens te geven. We moeten echter vaststellen dat het geschetste beeld eenzijdig 

is en dat het oordeel dat Schotel niet uitspreekt maar suggereert door zijn werkwijze eveneens 

subjectief is. In positieve zin dan: Huygens noemt het werk van zijn voorganger dan ook een 

hagiografie, die alleen het onderwerp met zijn eigen biografie gemeen heeft.46 Hoe veroorzaakt 

Schotel deze eenzijdigheid? 

In de eerste plaats door elementen weg te laten die een gunstige visie op de mens en de dichter 

Tollens zouden kunnen vertroebelen. Dit kan door onwetendheid zijn – en dan rijst de vraag of 

Schotel niet meer tijd, meer studie had moeten investeren – maar ook door een bewuste selectie van 

de voorhanden zijnde gegevens, zoals in het aangehaalde voorbeeld van Tollens’ vermeend adeldom. 

Een tweede voorbeeld is het bezoek dat Truitje Bosboom-Toussaint aan de dichter brengt: Schotel 

noemt haar expliciet als referent, noemt wel haar bezoek aan Tollens in Rijswijk, maar spreekt niet 

over de teleurstellende indruk die de dichter op de schrijfster maakt en waarvan zij Schotel in een 

brief op de hoogte heeft gesteld.47  

Er is meer dat we van de biograaf niet mogen weten. In hoofdstuk II bespreekt hij de Minnedichten, 

noemt de ‘schoone en gevoelvolle Gerbranda Catharina Rivier’, maar schrijft met geen woord over 

de onmin die deze relatie tussen hem en zijn ouders veroorzaakt, over hun wellicht gegronde 

bedenkingen ten opzichte van de familie Rivier en evenmin over het huwelijk dat in afwezigheid van 

Tollens’ ouders wordt gesloten.48 Ook laat Schotel de uitgeversruzie bij de eerste uitgaven van De 

Overwintering geheel weg.49  
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 Van Duyse (1857b) 
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 Schotel (1860) noemt het verhaal ook op, 1-2, Huygens (1972), 15 brengt het met verwijzing naar Haverkorn 
(1888) tot zijn proporties terug. Huygens noemt ook de brief van Tollens aan Schotel, gedateerd 9 maart 1845 
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 Een dergelijke geromantiseerde afkomst doet ons denken aan Bilderdijk en Beets, die zichzelf een adellijke 
stamboom aanmaten: Bilderdijk zou een ‘graaf van Teisterbant’ zijn en Beets een ‘heer van Poelgeest’. 
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 Voor hulp bij de vertaling, dank aan Else Somers en Kees Benschop. 
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 Huygens (1972), 11 
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Dit geldt ook voor de reacties van Tollens op kritiek op zijn werk. Hoofdstuk XIX betreft het eind van 

de jaren twintig, maar we lezen niets over de eerste serieuze kritische geluiden over de populaire 

volksdichter en evenmin over zijn gedicht De tempel van den roem dat hij publiceerde in de Muzen-

almanak van 1842 en dat alom werd gezien als een postume wraakneming op zijn juist overleden 

criticus Van der Hoop.50 Tollens noemt zichzelf ‘driftig’ van aard en we weten dat hij voor zijn 

uitgevers ondanks de vriendschappelijke betrekkingen niet gemakkelijk was. Schotel heeft zich niet 

verdiept in de wrijvingen met Immerzeel en Suringar, die Tollens van een minder aangename kant 

laten zien.51 Had Schotel hiervan kunnen weten? Hij beschikt kennelijk niet over de briefwisseling die 

Tollens met zijn uitgevers voert en waaruit diens irritaties over hun colportagebeleid duidelijk blijken. 

Immerzeel is al lang overleden, over Suringar wordt alleen de correspondentie over de te citeren 

gedichten genoemd. Blijkbaar heeft Schotel hem niet verder geraadpleegd en zo is er van deze 

affaires niets in de biografie verschenen: een gemiste kans of een welkome lacune?52  

Elders in dit onderzoek heb ik Nicolaas Beets genoemd, die met zijn ‘bedenkingen’ kort na de dood 

van Tollens hem het recht op een plaats in de eerste dichtersrang ontzegt. Schotel kent dit artikel en 

ook het weerwoord van De Jager, maar in het Voorberigt deelt hij mee hier zijn eigen weg te willen 

bewandelen en geen partij te kiezen. Inhoudelijk gaat hij dan ook niet op de discussie in, maar 

verwijst wel naar Beets als deze zich met betrekking tot het toneelwerk en tot Avondbede in 

positieve zin over Tollens uitlaat.53 Tollens’ voortdurende drang verbeteringen in zijn werk aan te 

brengen, wat niet door iedereen wordt gewaardeerd, legt Schotel positief uit: de dichter streeft naar 

‘klassieke volmaaktheid’.54 Alvorens Laatste Gedichten te bespreken, gaat hij in op Tollens’ oordeel 

over de dichtkunst van de jongere generatie van de romantische school en dat is, zo blijkt uit brieven 

en uit zijn voorwoord bij De Gouden Bruiloft van Willem Messchert, niet gunstig: 

Men heeft gemeend door phantastische mijmerijen en middeleeuwsche kloosterlegenden, 

veelal in zonderlingen vorm en een barbaarsche taal ingekleed, onzen zangberg te kunnen 

opluisteren en zich lauweren in te winnen; maar het is gebleken, dat onze natie afkeerig is van 

Gedichten, die noch duidelijk, noch degelijk van inhoud zijn.55 

Deze kwalificaties oogsten weerwoorden van Potgieter en Alberdingk Thijm; de laatste noemt Tollens 

een ‘ongeroepen en onbevoegden kritikus’ (curs. orig.) omdat hem de theoretische en wijsgerige 

aanleg ontbreekt.56 Schotel noemt uitgebreid Tollens’ visie, onder andere door een lang citaat uit een 

brief aan De Bull, noemt zijn stellingname ‘niet onduidelijk’, maar gaat niet in op de tegengeluiden 

die hij door zijn voorwoord oproept en die Thijm in staat stellen zich te profileren als de leider van de 

                                                                                                                                                                                     
middenstandsgezin Tollens, dat zich opwerkte tot de gezeten burgerij; bovendien was er gerede twijfel aan de 
zedelijke levenswandel van haar zuster. Het huwelijk werd gesloten in Oost-Souburg, buiten aanwezigheid van 
de ouders van Tollens, de gehuwden waren volgens het trouwregister beiden afkomstig uit ‘Amsterdam’. 
49

 Huygens (1972), 179 (zie hoofdstuk 2.5) 
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 zie ook Huygens (1972), 204-207 en 236-238; De tempel van den roem werd opgenomen in Tollens (1855-
1857) deel X, Laatste Gedichten I, 37-41 met een aantekening van Tollens in de Inhoud dat het in verband 
gebracht is met ‘Hollandsche namen’, waarop hij de retorische vraag stelde of er ‘veelschrijvers bestaan, op 
wie ik het oog zou kunnen gehad hebben?’ 
51

 Tollens, zelf zakenman, had grote bezwaren tegen de colportagetechnieken van Immerzeel en tegen het eind 
van zijn leven dreigt een dergelijk conflict met Suringar.  
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 zie Huygens (1972), 254, met verwijzingen; Thijm (1848), 461, over Thijms reactie: Van Rijswijck (2009), 170  
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jonge generatie. Op deze manier ontwijkt Schotel de mogelijkheid Tollens te plaatsen in de literaire 

ontwikkeling die halverwege de negentiende eeuw plaatsvindt. 

In de tweede plaats valt op dat Schotel in de Aanteekeningen een halfslachtige verantwoording van 

zijn citaten geeft. Uit het voorgaande hebben we al zijn voorliefde voor onbepaalde 

hoofdtelwoorden gezien: enige, sommige, anderen. Van Vloten wees er al op, dat een groot deel van 

Schotels werk uit andermans teksten bestaat:  

op de vijftig bladzijden misschien na van Schotels eigen pen, en de honderd wellicht met den 

text of de proza-omschrijving van Tollens verzen of met brieven van hem aan anderen gevuld; - 

het geheele lichaam des boeks is uit allerlei, soms in den text of de aanteekeningen genoemde, 

voor ’t meerendeel echter ongenoemde schrijvers saamgeflanst.57 

Inderdaad zijn de Aanteekeningen onvoldoende om alle citaten te kunnen thuisbrengen, maar een 

consequente ‘wetenschappelijke’ verantwoording was destijds nog niet gebruikelijk. Twee 

voorbeelden waar we met vragen blijven zitten: in het hoofdstuk over het Volkslied noemt Schotel 

een aantal ‘lofredenaars’ bij name: Kinker, Van der Palm, Des Amorie van der Hoeven, Borger, 

Siegenbeek, Wiselius, Loots, Immerzeel. Dan laat hij citaten volgen, maar zonder concrete afzenders: 

‘De een’, ‘de ander’, ‘anderen’, ‘men’ en ook de critici worden aangeduid door ‘Er waren er echter…’. 

In de aantekeningen wordt deze bladzijde niet genoemd, zodat de lezer in het onzekere blijft en zelf 

brononderzoek zou moeten uitvoeren om de citaten op hun merites en die van hun bronnen te 

kunnen beoordelen.58 Op pagina 127 noemt hij een aantal intieme vrienden van Tollens: Reesema, 

Messchert, Nierstrasz, Bogaers en Beijerman. Dan volgt een lang citaat uit een brief over Tollens’ 

gastvrijheid en zijn centrale rol in de groep die ‘een hunner’ aan Schotel heeft geschreven. Maar 

datering en afzender ontbreken en bij de betreffende bladzijde staat opnieuw geen verwijzing naar 

de bron. De brief is echter in Schotels bezit, dus een duidelijke verantwoording was zeker mogelijk 

geweest.59 Andere ontleningen worden wél genoemd en dat maakt de verantwoording 

onevenwichtig. 

Een derde kenmerk van Schotels benadering is het benadrukken van positieve kwalificaties, vaak 

weer zonder vermelding van de bron: ‘een tijdgenoot’ ziet hem als de zon wier stralen de anderen 

mogen weerkaatsen.60 Illustratief is ook de ontvangst van De Echtscheiding, waarover een – alweer 

anonieme – ‘hedendaagsche letterkundige’ de anekdote vertelt over een ruziënd echtpaar dat zó 

door het gedicht werd geraakt, dat een verzoening volgde. Schotel concludeert: 

Zoo grijpt de poëzij in het leven, zoo treft ook de ware dichter met de magt van het woord in 

het diepst van het menschelijk gemoed. (…) Wij hebben het zoowel in de saletten der groote 

wereld als in de stulpen der armen hooren declameeren; in verschillende overzettingen in 

bijna alle talen van Europa, zelfs in het latijn, grieksch en hebreeuwsch gelezen; ja, het penseel 

heeft het op het doel wedergegeven.61  
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De onaantastbaarheid van de dichter straalt af op diens vrouw, over wie we weinig weten, maar die 

door Schotel wordt neergezet als de ideale echtgenote en moeder, niet talentrijk, maar een 

hartstochtelijk liefhebster van poëzie, ‘vooral die van haren man’. Als Tollens aarzelt welke woorden 

hij voor een gedicht zal kiezen, leest hij zijn proeven aan haar voor: ‘Haar keus was dan immer de 

zijne.’ Volgt een tafereel van gezinsvader Tollens met zijn huppelende en waggelende kinderen die 

vader een liedje afbedelen:  

Zij wachtten op ’s vaders komst, voor dat zij insluimerden; kusjes werden rondgedeeld en 

ontvangen, en God gedankt voor dien rijkdom. Na die ontboezeming zet hij zich bij zijne brave 

gade neder, en wij horen het echtpaar kouten over het dierbaar gezin.62 

Schotel is blijkbaar van het intieme gezinsgeluk van de familie Tollens op de hoogte, maar we 

herinneren ons dat hij de dichter pas in 1844 leerde kennen, toen Gerbranda al enkele jaren eerder 

was overleden en het jongste kind al 24 was. Schotel verzwijgt de ontsporing van zoon Koos geheel, 

een ontsporing waaraan de vader geen schuld heeft – vader blijft hem financieel steunen en naar 

een oplossing zoeken – maar die het idyllische plaatje van het volmaakte huisgezin van een sombere 

schaduw voorziet. 

In de vierde plaats tracht Schotel Tollens’ zwakke punten steeds te vergoelijken. De dichter verwerpt 

zijn sentimenteel en erotisch jeugdwerk, maar dat past bij de smaak van die tijd en Schotel vindt hem 

te streng geweest.63 De biograaf neemt weliswaar afstand van Huig de Groot waarover ‘wij gewis 

geheel andere uitkomsten mededeelen dan de kunstregters van den toenmaligen tijd’, noemt 

niettemin de bezwaren van ‘gezwollenheid, valsch vernuft, scherpte van toon, vooral als het De 

Groot’s vijanden gold’, maar geeft vervolgens twee bladzijden citaten die de schoonheden in het 

gedicht moeten aantonen.64 In hoofdstuk VIII maakt Schotel een toespeling op Beets’ bedenkingen, 

zonder hem met name te noemen. Waar hij toch een kritische noot van Beets aanhaalt, laat hij deze 

door een relativering volgen: ‘een beoordelaar’ – Beets volgens de verwijzing – vindt de inhoud van 

het gedicht ’s Konings Vrijspraak ‘te goedhartig’ ten opzichte van ‘het gezond verstand’. Schotel 

plaatst na deze notie onmiddellijk de mening van ‘een ander’ – niet nader aangeduid – die juist ‘zoo 

ingenoomen met den inhoud van dit gedicht’ is.65 Op beide meningen gaat Schotel niet nader in. 

Hetzelfde procedé past hij toe bij het Volkslied: eerst ontbreekt het niet aan lofredenaars, dan zijn er 

anderen die er minder mee zijn ingenomen, maar Schotel eindigt met twee citaten waaruit moet 

blijken dat het volmaakte immers niet te bereiken is.66 Ook bij de feestzang bij de herdenking van de 

uitvinding van de boekdrukkunst wuift hij de bezwaren tegen de overdaad aan woorden weg.67 De 

verovering van Damiate wordt ‘door sommigen’ aangevallen vanwege het gebrek aan originaliteit, 

maar ‘overigens bewonderde men in dit gedicht den rijkdom van woorden, de keuze van de 

uitdrukkingen, de uitvoerige schilderingen’. Schotel haalt Beets aan met zijn kwalificatie van de 

versificatie ‘op den hoogsten trap’.68 Maar niemand is volmaakt, zelfs Tollens niet. Schotel citeert een 

relativerende, maar ons onbekende medestander van Beets: 
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Men zou ze [=de aanmerkingen] kunnen verschoonen of verglimpen; doch een kunstenaar als 

Tollens behoeft zulke verglimpingen niet. Hij staat daar in al zijn heerlijkheid, al ontdekt het 

gewapend oog daarin ook kleine nevelvlekken. 

Ten slotte staan er nog enkele fouten in Schotels boek: hoofdstuk XIV over de Overwintering begint 

met de mededeling dat men in de winter van 1816 in beschaafde kringen over dit gedicht hoorde 

spreken, ‘zoo schoon, zoo natuurlijk, zoo treffend als nog nimmer van een vaderlandsch 

spreekgestoelte was gehoord’.69 Tollens schreef de Overwintering echter in 1819. In vier pagina’s en 

133 regels parafraseert Schotel het dichtstuk van 718 verzen en noemt dat ‘het dorre geraamte, de 

vlugtige schets’ ervan. Een merkwaardige uitdrukking die mogelijk getuigt van Schotels 

onbekendheid met muzikaal instrumentarium is de luit, die Tollens in zware dagen zelden aan de 

lippen bragt.70 

Kortom: aan de biografie van Schotel mankeert in onze ogen veel en zij voldoet zeker niet aan de 

moderne definities van Benton en Dresden. De hoofdmoot is een verzameling citaten die de 

grootheid van Tollens moet aantonen en wat dat ideaalbeeld verstoort, wordt weggelaten, of 

onmiddellijk vergoelijkend gerelativeerd. Het ideaalbeeld wordt versterkt door de vele loftuitende 

opmerkingen van derden, die voor een groot deel zonder verantwoording worden weergegeven. Of 

de biograaf toegang had tot alle relevante bronnen, blijft onzeker, maar met enige wil had hij toch 

ook gebruik kunnen maken van de kritische publicaties die gedurende de gehele dichtersloopbaan 

van Tollens (Wap, Van der Hoop) en kort erna (Beets) toch hebben geklonken, met enige tijd had hij 

zich breder en dieper kunnen oriënteren bij mensen die Tollens ook en langer gekend hebben. 

Daardoor is deze biografie eerder een hagiografie – een term van Huygens - geworden, al mogen we 

Schotel wel dankbaar zijn voor data en details, die overigens wel kritisch benaderd moeten worden 

(zie de afstamming). Ook verricht Schotel nuttig werk door in de Aanteekeningen overzichten te 

geven van verspreide gedichten van Tollens in almanakken en jaarboekjes en van gedenkschriften als 

reactie op zijn overlijden.71 Als Hein Tollens inderdaad elke bladzijde gelezen heeft alvorens deze 

gedrukt werd, is hij mede verantwoordelijk voor Schotels monument. 

Het boek wordt niet herdrukt. In 1880, twintig jaar na de publicatie, biedt de uitgever het tegen een 

gereduceerde prijs aan. 

Reacties van tijdgenoten op Schotel 

De Gids wijdt geen woord aan Schotels boek. Twee andere recensies laten echter zien hoe in 1860 

bewondering van Tollens en kritiek op Schotel naast elkaar bestaan. In de Vaderlandsche 

Letteroefeningen noemt ‘des Ch.’ Schotel een ‘onvermoeide en naauwkeurige navorscher’, die ‘eene 

volledige biographie’ schreef; dat laatste wil zeggen dat we Tollens van geboorte tot overlijden 

kunnen volgen en zegt niets over de compleetheid van het verhaal. 

Van wien zouden wij dat [=een biografie] meer wenschen dan van vader Tollens, den 

volksdichter, die ons door zijn gedichten zoo menig aangenaam oogenblik verschafte, zoo 
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menigen arme door zijne pen eene ruime gift bezorgde, en dikwerf door zijne roerende 

eenvoudigheid ons oog een traan ontlokte?72 

Vooral Schotels weergave van Tollens als gezinsman, als vriend en als weldoener spreken de 

recensent zeer aan. Impliciet ziet hij hier de eenheid van mens en dichter en daarom is het voor hem 

blijkbaar belangrijk dat de lezers Tollens door de biografie vooral als mens beter leren kennen. Het 

aantal intekenaren vindt hij verbazend laag en de prijs aan de hoge kant (het boek kostte f 3,60). Hij 

eindigt zijn bespreking met een oproep aan het onderwijs liederen als die van Tollens aan te leren 

om de begeerte naar ‘die laffe zoutelooze – om niet te spreken van die zelfs onzedelijke – liedjes’ in 

te dammen. 

Een geheel andere toon slaat Johannes van Vloten (1818-1883) aan in het jonge tijdschrift De 

Nederlandsche Spectator, hierboven al aangehaald.73 Van Vloten is hoogleraar Nederlandse taal- en 

letterkunde aan het atheneum in Deventer en staat bekend als een intelligent en scherp criticus, 

volgens Knuvelder met ‘luidruchtig verzet tegen alle schijn en huichelarij’.74 Van Vloten valt Schotel 

meteen aan op zijn verontschuldiging in het voorwoord dat hij een betere biografie voor lief zou 

nemen. 

Aan een voorloopig geschrift over Tollens – waartoe het levensbericht in de Leidsche 

Maatschappij volstaan kon – aan een gesch[r]ift, naar ’t getuigenis van den maker, later door 

een ‘beter, van meer bevoegden hand’ te vervangen, hebben wij niets. Zien wij intusschen, 

voor wij uw roekeloos opzet voor goed veroordeelen, hoe gij van uwe zoo geheel ongevergde, 

hachelijke taak gekweten hebt.75 

Van Vlotens eerste bezwaar is, dat Schotel de tijdsomstandigheden waarin Tollens’ dichterschap zich 

ontwikkelt onvoldoende tot niet uitwerkt, terwijl hij daartoe wel de middelen bezit: 

De rijke voorraad verzen en brieven, Dr. Schotel uit de verschillende tijden van Tollens’ leven 

daartoe in handen gesteld, hadden daarbij én de rijkste bouwstof kunnen leveren, én de meest 

boeyende verscheidenheid in ’t geboekte brengen.76 

Verder merkt hij op dat het grootste gedeelte van het boek uit andermans werk bestaat en hij vindt 

de dank Schotel aan Suringar brengt voor het weinige dat hij uit Tollens’ werk mag overnemen, 

‘misplaatst’. 

Ook vraagt hij zich af wat Schotel heeft bezield als hij niet bij machte of bereidwillig is zich een eigen 

oordeel over Tollens te vormen. Zo kan de lezer zich geen ‘levensbeeld’ van de dichter vormen en 

retorisch vraagt hij zich af: ‘Zijn er dan niet reeds boeken van hem [=Schotel] in de wereld, dat hij er 

volstrekt nog een over Tollens ook saam moest flansen?’77 

Hij heeft bezwaren tegen de indeling, die niet de levensjaren, maar de werkstukken volgt. Voorts ziet 

hij interne tegenspraken: Schotel legt niet uit waarom hij in het door Tollens verworpen jeugdwerk 

toch ‘teederheid, natuur en eenvoud’ verenigd ziet en evenmin waarom de Rotterdamse dichters uit 
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de Immerzeelstal het ene moment ‘kikvorschkwaken’ wordt verweten en zij even later als 

verdienstelijke poëten worden aangehaald. 

Op deze wijze fileert Van Vloten elk hoofdstuk. Hij stoort zich aan de vage verwijzingen die de lezer in 

het ongewisse laten wie wat zegt en vanuit welke invalshoek: ‘‘volgens sommigen’, maar zijn biograaf 

moest met meer zekerheid spreken (…).’78 Zo maakt Schotel ook de verhouding van Tollens tot Feith, 

Bilderdijk en Vondel niet duidelijk en spreekt hij zich ook daarbij tegen. Schotels conclusie dat geen 

mens volmaakt is, en dus ook Tollens niet, beschouwt Van Vloten als dooddoener. 

Dringt men ons daarom een lijvig boekdeel van vierdhalfhonderd bladzijden op, om ons ten 

slotte te zeggen dat ook Tollens niet volmaakt was, dat hij een beroemden naam had, en op 

zijn ouden dag ten volle die van vader verdiende? Heet dat ons Tollens – om nu van zijn tijd 

niet eens te spreken – schetsen?79 

Van Vloten vindt in Schotels boek genoeg stukken die – mits nader uitgewerkt en toegelicht – een 

beter beeld van Tollens zouden hebben kunnen geven. Hij verwijst hierbij naar hoofdstuk XVIII waar 

Lulofs een kenschets geeft en Withuys een lofdicht. 

Door deze eigenschappen van landaard en gemoed, was het dan ook dat men, om een 

uitdrukking van Schotel zelf (bl. 49) te gebruiken, ‘Tollens’ gedichten meer nog liefhad dan 

bewonderde; zijne bundels werden gelijk weleer die van Cats, het geliefdste huisboek.’ 

Van Vloten eindigt met de oproep niet alleen Tollens – net als Cats – met een beeld te vereren, maar 

vooral ‘dien koninklijken vertegenwoordiger van Nederlands poëzy (…) voor dien Nederlandschen 

dichtvorst, die daar de oudste en deugdelijkste rechten op heeft, Joost van den Vondel’.80 

Conclusie: Schotel en de herinneringscultuur 

Dat Schotel een gravure van het standbeeld in zijn boek plaatst, is veelzeggend: ook hij wil een beeld 

van Hendrik Tollens schetsen dat de status van de volksdichter voor de toekomst vastlegt. Dat schrijft 

hij niet expliciet, maar de hele onderneming wijst erop dat het toenmalige en het komende geslacht 

de grootheid van de volksdichter moet kennen. Door hem te idealiseren, modelleert hij een perfect 

mens en dichter, zoals ook het beeld geen rimpels en littekens toont. Volgens Fontijn is dit overigens 

in de negentiende eeuw geen uitzondering.81 

Aan het aantal intekeningen te zien, is de oplage aanzienlijk geweest: een herdruk blijkt niet nodig, 

wat overigens ook aan de snel verminderende belangstelling voor Tollens kan liggen. Het boek wordt 

echter in de naslagwerken nog lang als referentie genoemd, nog in de zevende drukken van de 

Winkler Prins en de Oosthoek uit 1976, nog op Wikipedia, zodat het in de herinneringscultuur in elk 

geval lang een plaats behoudt. De tweede biograaf Huygens stelt wat de betrouwbaarheid betreft 

andere en hogere eisen, verwijst naar Schotels tekortkomingen, maar maakt ook gebruik van 

sommige van zijn gegevens. 
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3.3.3. Biografische artikelen 1860-1970 

Na de uitgave van Schotel verschijnen mondjesmaat andere bijdragen die een licht proberen te 

werpen op facetten van het leven van Hendrik Tollens. Facetten aanvankelijk, want het zal tot 1972 

voor Huygens een ‘totaalbiografie’ laat verschijnen. In de tussenliggende jaren vullen, afgezien van 

bijdragen in naslagwerken en encyclopedieën, vijf artikelen, verspreid over vele jaren de leemte 

tussen Schotel en Huygens op. Twee ervan worden gepubliceerd in een lokaal tijdschrift, het 

Rotterdamsch Jaarboekje, één in een jaarverslag van het Bilderdijk-Museum en de andere artikelen 

in De Gids.  

Tollens als één der ‘Groote Mannen’, ± 1875 

In een curieus klein boekje Groote Mannen plaatst P.J. Andriessen Tollens letterlijk tussen grote 

mannen als Jan van Speyk en Abraham Lincoln.82 De schrijver bewijst zijn Schotel te hebben gelezen, 

al staat bij de titel van het stuk tussen haakjes het jaartal 1857. Veel nieuws heeft hij niet te melden, 

of het moet zijn dat hij samen met de dichter in Elten geweest lijkt te zijn: 

Nu eens stond hij op het plat der kostschool en kon daar geheele uren doorbrengen in de 

beschouwing van de schoone bergachtige landstreek; dan wandelde hij met zijn leesboek in de 

hand door de dorpsbuurt, bleef onder den lindenboom op de markt staan en lokte met 

broodkruimels de vogels uit het loof.83 

Andriessen vertelt in twintig bladzijden stapsgewijs het leven van Tollens en aarzelt niet enkele 

anekdoten van Schotel in hun geheel op te nemen. Hij voegt een illustratie van het Rotterdamse 

standbeeld toe. De verhalen van Andriessen, drie lange en enkele korte, tonen steeds de 

edelmoedigheden van de hoofdpersonen en het is dan ook duidelijk waardoor Tollens in zijn idee 

een ‘groot man’ is. 

Haverkorn van Rijsewijk, 1888 

In de eerste jaargang van het Rotterdamsch Jaarboekje, 1888, publiceert Pieter Haverkorn van 

Rijsewijk (1839-1919), voormalig predikant en ten tijde van het artikel directeur van museum 

Boymans in Rotterdam, een biografische bijdrage over Tollens’ jeugd. Zijn onderwerp is vooral de 

familiegeschiedenis, die na de weergave door Schotel enige correctie en aanvulling behoeft. Door 

genealogisch onderzoek toont Haverkorn aan dat Schotels vermelding van Tollens’ adellijke afkomst 

berust op een verkeerde aanname door Schellinck, die via Tollens’ Vlaamse bewonderaar Prudens 

van Duyse kritiekloos door Schotel wordt overgenomen.84 Des dichters eigen woorden dat hij 

Belgisch bloed in de aderen had – op zich juist - annexeert Schotel als bewijs voor zijn uitspraak.85 

Haverkorn beschrijft verder gedetailleerd de wederwaardigheden van de familie Tollens na haar 

vestiging in Rotterdam in 1751. Pas op twee-derde van het artikel komt Henricus Franciscus echt ter 

sprake. Haverkorn noemt achtereenvolgens de kinderjaren in Amsterdam en Elten, de politieke 

activiteiten in de patriottentijd, het vroege toneel- en dichtwerk en de introductie van Gerbranda 
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Rivier. Het stuk besluit met het huwelijk in 1800 en is de eerste vermelding van de ‘vlucht’ van het 

echtpaar naar Oost-Souburg om zo onder de kritische houding van Tollens’ ouders uit te komen. 

Haverkorn beperkt zich tot feiten en spreekt geen waardeoordeel over de toneelschrijver en/of 

dichter Tollens uit. Hij gaat niet in op de literaire activiteiten van de jonge Tollens en refereert buiten 

Schotel niet aan secundaire literatuur.  

Voor de herinneringscultuur is het stuk te beschouwen als een aanvulling op Schotel, maar door de 

publicatie in een lokaal jaarboek zal de uitstraling niet landelijk zijn geweest. 

 

Byvanck, 1893 

Het volgende artikel is dat van W.G.C. Byvanck (Willem, 1848-1925). Geertrudus Cornelis Willem 

Byvanck, zoals zijn naam officieel luidt, is classicus, ten tijde van het artikel over Tollens directeur van 

de Koninklijke Bibliotheek en redacteur van De Gids, waarin hij tussen 1886 en 1921 vele artikelen 

publiceert, de meeste op het gebied van de Nederlandse literatuur. In 1893 verschijnt in dit tijdschrift 

zijn verzameling documenten over Tollens uit de jaren 1807-1831, bestaande uit brieven die een 

beeld geven van de verhouding tussen de dichter Tollens en zijn uitgever J. Immerzeel.86 Zijn keuze 

uit de 234 brieven van Tollens aan Immerzeel die bekend zijn, moet dienen als ‘illustratie van den 

man en zijn tijd’, een doelstelling die refereert aan de titel van Schotels biografie.  

Byvanck schetst hoe Tollens in 1807 behoefte heeft aan een nieuwe uitgever. Pieter Johannes 

Uylenbroek geeft in 1806 De Hoekschen en Kabeljaauwschen nog uit en overlijdt begin 1808. J. 

Immerzeel voert vanaf 1807 met Tollens correspondentie en meldt zich als gegadigde voor nieuw 

werk. Byvanck plaatst Tollens dan als een ‘klassiek burgerlijk man’, die zijn wilde jaren achter zich 

heeft liggen (‘Tollens is vroeg gerijpt en vroeg ook bezadigt geworden’), die als handelsman zijn 

plaats in de maatschappij kent en zich als dichter bewust is van de ‘verantwoordelijkheid tegenover 

zichzelf en zijn volk’. Daarom laat hij de ‘prulminneversjes’ varen en kiest hij voor ontwikkeling: 

Door eerlijken arbeid aan zijn verzen beproefde hij de gezwollenheid te overwinnen waartoe 

zijn middelmatig talent neiging had, en door zijn gehoor te oefenen probeerde hij aan zijn 

maten de lenigheid te geven die zij verdroegen. Hij wilde den lof verdienen van een ‘keurig’ 

verzenmaker te zijn.87 

Uit de brieven aan Immerzeel blijkt volgens Byvanck niet dat Tollens hiertoe met zichzelf een strijd 

voerde, maar deze was er later wel: in 1827 zijn overgang naar de Remonstrantse Broederschap en in 

1828 het inzicht dat gedichten die bij voordracht succes oogstten, eenmaal gedrukt de belangstelling 

verloren.88 Verder werden door Wap en Van der Hoop de eerste aanvallen op zijn populaire positie 

als dichter ingezet en ten slotte kwam in 1830 de Belgische Opstand, die het door hem zo geliefde 

vaderland in tweeën zou delen. Mede daarom deelt Byvanck de correspondentie met Immerzeel in 

drie perioden in: 1807-1809, 1818-1821 en 1829-1831. 

In de eerste periode is Lodewijk koning van Holland en herleven volgens Byvanck de letteren. Tollens 

gaat in op Immerzeels uitnodiging Gedichten door hem te laten uitbrengen. Byvanck neemt acht 
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brieven op. De onderwerpen zijn: de haast die Immerzeel met de bundel wil maken, brieven van A.L. 

Barbaz (Abraham Louis, 1770-1833) over Tollens in het Franstalige tijdschrift Le Conservateur, het 

passeren van Tollens en vele anderen voor het lidmaatschap van het ‘Koninklijk Nederlandsch 

Instituut van Wetenschappen, Letteren en Schoone Kunsten’, de geboorte en dood van een 

dochtertje, kopij voor Minnedichtjes en de boze reactie van de dichter naar Immerzeel, wanneer 

deze in zijn tijdschrift Schouwburg een negatieve recensie van Gedichten publiceert.89 Byvanck lijkt 

deze brieven gekozen te hebben om de emotionele mens Tollens te laten zien: hij voelt zich 

opgejaagd, verontwaardigd, gepasseerd, blij en bedroefd en ten slotte boos. 

In de tweede periode begint Immerzeel zijn Nederlandsche Muzen-Almanak, waarvan Tollens 

redacteur wordt.90 Bovendien verovert Tollens volgens Byvanck door de Overwintering in die jaren 

‘zijn plaats onder de eersten van het Koninkrijk der Nederlanden’. In achttien brieven lezen we over 

het begin van de almanak en de redactionele arbeid van Tollens onder de eerste inzenders. Hij 

stimuleert Immerzeel ook zijn Rotterdamse mededichters Willem Messchert en J.L. Nierstrasz voor 

een bijdrage uit te nodigen en gispt het aanbod van Barend Klijn, die hij achtereenvolgens een 

‘worm’, ‘dwerg’, ‘arme hals’, ‘scharminkel’, ‘kwast’, ‘zot’ en ‘gek’ noemt.91 Tollens zal zelf de romance 

Dirk Willemsz. inzenden.92 De goede verstandhouding tussen dichter en uitgever biedt ruimte tot 

persoonlijke ontboezemingen: ‘Ik hou van driftige mensen, misschien omdat ik er zelf een ben’.93 Ook 

neemt hij Immerzeel in vertrouwen dat hij gaat meedingen in de prijsvraag die uiteindelijk tot de 

Overwintering zal leiden. Byvanck voegt ter illustratie de reacties van jurylid Borger en van Da Costa 

op de bekroning in zijn correspondentieoverzicht bij. In de brief van 3 december 1819 gaat Tollens 

uitgebreid in op het evenwicht tussen zijn professioneel koopmanschap en zijn dichterlijke 

liefhebberij: 

Het verzenmaken is voor mij niets, volstrekt niets anders, dan uitspanning, en ook alle mijne 

uitspanningsuren kan er ik er op verre na niet aan wijden. Behalve menigvuldige betrekkingen, 

(…) ben ik ook (…) aan mijn huisgezin de zoete pligt der verkeering schuldig, en het hindert mij 

dikwijls genoeg, dat, als ik ’s avonds wat later mijn kantoor sluit, mijne vrouw mij verbiedt die 

drie jongsten reeds slapende kleinen wakker te maken, om nog eens met hen over den grond 

te buitelen.94 

De overige brieven handelen over de almanakken van 1820 en 1821, over Tollens’ waardering voor 

een gedicht van Staring en over zijn verzet tegen het plan een borstbeeld van hem te vervaardigen: 

Ik ben niet koud voor eer; gansch niet: maar zoo blind en vooringenomen ten mijnen aanzien 

ben ik niet, om niet ten volle overtuigd te zijn van het ongepaste eener dergelijke ongewoone, 

uitbundige en alle grenzen van welvoeglijkheid overschrijdende hulde.95 
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Byvanck voegt in dit tijdvak nog een latere brief bij, waarin Tollens zich hevig verzet tegen de 

colportagetechniek van Immerzeel. Ook hier stelt de dichter zich uiterst emotioneel op: 

De kunsten van een kermiskwakzalver kunnen niet opzigtelijker geafficheerd worden. (…) Ik wil 

aan geen kaden of bruggen ten toon gesteld staan naast de gecondemneerden van het 

geregtshof. (…) Ik kom mijn huis niet weer uit voor ik de zekerheid hebbe dat de verguizing 

heeft opgehouden te bestaan.96 

Byvanck laat ook in de tweede reeks brieven de emotionele en menselijke kant van Tollens zien. Over 

de zakelijke kant van de relatie met Immerzeel komen we weinig te weten.97 Tollens komt uit deze 

reeks naar voren als een consciëntieus redacteur, ijverig koopman, gelukkig huisvader, maar hij is 

ook driftig en voelt zich snel beledigd. 

In de derde periode beschrijft Byvanck een periode ‘die misschien voor de Nova-Zembla-rijmer zelf 

altoos duister is geweest’. Hij gebruikt eerst brieven waarin Willem Messchert (‘een soort miniatuur 

Tollens’) aan Willem de Clercq schrijft over Tollens’ overgang van de rooms-katholieke naar de 

remonstrantse kerk. Messchert en Tollens voerden blijkbaar indringende gesprekken. 

Onverwachts naderde hij [Tollens] soms Messchert, deelde hem den twijfel van zijn hart mee 

en sprak over zijn wil om te gelooven. Toen hij door den dood van Nierstrasz een schok 

gekregen had, zocht hij Messchert op, en hun gesprek liep over de hoogste belangen van het 

leven.98 

Vervolgens neemt Byvanck weer brieven van Tollens aan Immerzeel op: 

In hun door-elkander: geraaktheid over kritieken, ervaringen op Maatschappij-vergaderingen. 

Aandoeningen bij den Belgischen opstand, vaderlandslievende gezindheid en zanglust geven zij 

een welgelijkend beeld van Tollens’ geest in de jaren 1829-1831.99 

De kritieken betreffen de aanval die Van der Hoop op Tollens had losgelaten in De Nederlandsche 

Mercurius en later herdrukt als afzonderlijke uitgave Onpartijdige beschouwing [etc.]. Tollens noemt 

Van der Hoop een ‘winderige woelgeest’, ‘hatelijke rekel’, ‘roffiaan’, een ‘loeris’.100 Hij toont zich 

gebelgd over geporteerde onjuistheden: 

Zij zijn, dunkt mij, beneden de opmerking van een fatsoenlijk mensch. ’t Is borrelpraat. De 

afgunst kijkt iedereen de oogen uit.101 

De brief over België noemt eerst het economisch gevolg van de afscheiding voor de verfhandelaar en 

vervolgens de ingreep in gezinnen die soldaten moeten leveren. Van Immerzeel waren drie zoons 

onder de wapenen, van Tollens’ zonen was Hein in dienst geroepen en had Koos zijn militaire studie 

moeten onderbreken omdat hij voor de wapens nog te jong was. 
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Hoe worden alle raderen uiteengerukt, alle plannen verijdeld, alle uitzigten teleurgesteld en de 

zorgen, die aan talrijke gezinnen verbonden zijn met dubbele zwaarte op een gestapeld! Lieve 

God, en waardoor en waarvoor?102 

Dit alles brengt Tollens tot nieuwe gedichten, waarvoor hij soms oude melodieën gebruikt. Hij zendt 

werk naar Immerzeel (Jagersliedje), maar de losse uitgaven van de ‘Belgische liederen’ verschijnen 

elders. In de laatste brief, van 26 augustus 1831, klinkt opluchting over Heins behouden terugkeer. 

Samenvattend kunnen we stellen dat Byvanck in zijn artikel zijn lezers vooral objectief wil laten zien 

hoe emotioneel Tollens betrokken kan zijn bij gebeurtenissen in zijn persoonlijk en dichterlijk leven. 

De aangehaalde brieven aan Immerzeel, met wie hij duidelijk op vertrouwelijke voet stond, geven 

daarvan gedurende een groot aantal jaren een goede indicatie en dragen bij aan de kennis van 

Tollens’ karakter. Wat dat betreft voldoet Byvanck aan het eerste deel van zijn doelstelling: kennis 

van de man; de kennis van diens tijd is beperkt tot de contemporaine omstandigheden waarin deze 

brieven werden geschreven. Niettemin is Byvancks stuk te beschouwen als een aanzienlijke en 

neutraliserende uitbreiding van de gegevens die Schotel presenteert, die via het landelijke tijdschrift 

De Gids algemeen gelezen kan worden. 

Betz, 1900 

Zeven jaar na Byvanck verschijnt opnieuw een artikel over Tollens in De Gids. De schrijver is mr. 

Gerardus Henri Betz (1850-1900), voormalig advocaat in Rotterdam en Den Haag en griffier van de 

Eerste Kamer. Betz, die ook historische schetsen en toneelstukken had geschreven, is bij de 

publicatie al overleden. Het onderwerp van zijn stuk is de ‘vrijage’ en beschrijft de jaren 1798-1801 

van Tollens’ leven.  

Betz legt als eerste het verband tussen Tollens’ verhaal Bodyn uit Nieuwe Verhalen (1801) en de 

bezwaren die zijn ouders tegen de verkering met Gerbranda Rivier hebben.103 Schotel bespreekt wel 

de weerslag van Tollens’ verliefdheid in zijn gedichten, maar niet in het proza en evenmin de houding 

van de ouders, Haverkorn geeft enkele citaten en spreekt zonder verwijzing over ‘de stem van het 

vooroordeel’.104 Beiden gaan niet diep op de ontwikkelingen in. Betz wil de lezer echter een ‘geheel 

andere Tollens’ laten zien: in de tijd vóór de lauweren en te midden van een groep in die tijd niet erg 

hooggeachte toneelspelers.105 Na Bodyn ziet Betz meer overeenkomsten tussen werkelijkheid en 

verdichtsels: hij vindt in Tollens’ nagelaten papieren – waarschijnlijk in de collectie Bogaers - een 

gedichtje dat hij toeschrijft aan Gerbranda, Aan den vrind van mijn hart, H. Tollens Cz., hij herkent 

beiden in de gedichten in Proeve van Sentimentele Gedichten en Geschriften ‘ook omdat Tollens en 

zijn geliefde er meestal persoonlijk in optreden’, dit laatste door de aanname dat de ik-persoon 

overal Hendrik Tollens zelf is en de beminde zijn Gerbranda.106 Betz geeft nog een aantal 

voorbeelden en tracht zo de verhouding tussen Hendrik en Gerbranda uit gedichten te 
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reconstrueren. In Aan myne geliefde vindt hij deze het zuiverste weergegeven, maar hij beschouwt 

het gedicht niet zonder spot:107 

Stel u voor een jonkman, die altijd bijzonder veel van de meisjes gehouden heeft, tot 

tranenvloeiens toe, die jonkman raakt doodelijk verliefd op een mooi, hupsch actricetje, 

waarop niets, hoegenaamd niets is te zeggen; hij wil ze, heel netjes, trouwen, en nu komen de 

wijsneuzige bloedverwanten en beweren dat het niet gaat! Wij voelen van ganscher harte met 

het geplaagde paartje mede.108 

Maar Betz vraagt ook begrip voor de ouders, die wellicht weten dat Gerbranda’s oudere zuster bij 

haar huwelijk op 17-jarige leeftijd zwanger was…. De liefde tussen Hendrik en Gerbranda lijkt immers 

vurig - in woorden althans - en beiden zijn in 1799 19 jaar oud. Betz ziet de verhouding echter 

bestendigd in Tollens’ opdracht aan zijn beminde in de eerste bundel Proeve van minnezangen en 

idyllen (1800). Geheel origineel is hij hierbij niet, ook Haverkorn had zowel Aan myne geliefde als de 

opdracht genoemd, maar Betz verwijst er niet naar.109 Met enige opluchting constateert Betz dat de 

geliefden ondanks alle emoties tot een huwelijk komen en dat het eerste kind bijna twaalf maanden 

na dato wordt geboren. Zoals bekend trouwen ze in Oost-Souburg: Betz weet de reden daarvan niet 

en conformeert zich niet aan Haverkorn, die schrijft: ‘Hendrik en Gerbranda, het wachten moede, 

besloten zich (…) te ontrukken aan den wreden dwang, en reisden naar Oost Souburg.’110 Beide 

biografen stellen echter vast dat Tollens van zijn keuze geen spijt heeft gehad. Betz laat dit zien aan 

de hand van een onuitgegeven doodsgedicht dat Tollens na het overlijden van zijn vrouw schrijft en 

dat Betz niet aan de openbaarheid wil prijsgeven.111 De dichter noemt in de overlijdensaankondiging 

van zijn vrouw Gerbranda’s naam niet en ligt voor Betz in het verlengde van Tollens’ pogingen het 

verleden weg te poetsen en de liefdesgedichten niet te herdrukken.112 Enkele malen noemt hij de 

vroege bundels waaruit hij citeert ‘nog zeer zeldzaam voorkomend’.113 Dat Tollens zijn jeugdwerk om 

artistieke redenen verwerpt, lijkt Betz onwaarschijnlijk en hij licht zijn mening niet zonder spot toe 

met lelijke citaten uit zijn later werk.114  

Evenals het artikel van Byvanck betekent de bijdrage van Betz een aanvulling op de biografie van 

Schotel, vooral over zijn relatie tussen de dichter en Gerbranda. Voor de herinneringscultuur heeft 

het daardoor een aanvullende betekenis zonder dat het beeld van de dichter hierdoor ernstig 

verandert. Door de publicatie in De Gids mag de schrijver op een aanzienlijk publiek rekenen. 

 

Valckenier Suringar, 1923 

Jan Valckenier Suringar (1864-1932, hoogleraar botanie) is een kleinzoon van Tollens’ laatste uitgever 

Gerard Tjaard Nicolaas Suringar (1804-1884) en een oomzegger van diens zoon (Rinse Willem) Hugo, 
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die zijn vader als uitgever opvolgt en van 1871 tot 1900 de uitgaven van Tollens’ werk verzorgt.115 

Tollens had de uitgever leren kennen via diens broer Willem Hendrik (1790-1872), die evenals hij 

verfhandelaar is. Hun eerste samenwerking ontstaat in 1824, als ter ere van de overleden Rhijnvis 

Feith bij Suringar de Gedenkzuil verschijnt.116  

Valckenier beschikt over de correspondentie die Tollens met zijn grootvader en oudoom heeft 

gevoerd en gebruikt deze om een portret te schrijven van twee facetten van Tollens die de dichter 

zelf gescheiden trachtte te houden: dichter en koopman. Beide facetten komen immers aan de orde 

in zijn briefwisseling met de twee broers. 

Eerst bespreekt Valckenier echter de wrijving die tussen Tollens en zijn eerdere uitgever Immerzeel 

ontstaat: in een brief aan Willem Suringar schrijft Tollens er openhartig en weinig meevoelend over. 

De correspondentie tussen beiden is ‘van gemengden aard; nu eens is hij de handelsman, dan weer 

de dichter en mensch’; beide kan ook in één brief: na persoonlijke ontboezemingen over zijn 

zwangere vrouw en het vertrek van zijn zoon Karel naar Indië eindigt Tollens in een P.S. met het 

aanprijzen van verfartikelen.117 Evenals Immerzeel delen de Suringars in de vertrouwelijkheid, zoals 

bij mededelingen over de kosten en baten van Tollens’ verfhandel en diens onterechte vrees bij de 

overstap van kerkgenootschap ruzie met zijn (rooms gebleven) zuster te krijgen. Hij motiveert zijn 

stap tegenover Willem: ‘Indien ik de zaak wél begrijp, dan is het verlichtst en redelijkst gedeelte der 

Gereformeerden warelijk Remonstrantsch’ en maakt hem deelgenoot van de reactie van een zekere 

H., de ‘grofsten, beleedigendsten en terugstootendsten brief (…), waartoe domheid, sectengeest en 

onbeschoftheid in staat is’.118 Een ander gezamenlijk onderwerp is de Belgische Opstand. Dan is het 

plan een volgende bundel bij broer Gerard uit te geven al gemaakt, maar Tollens is niet meteen 

tevreden: 

Hij heeft mij laatst een proefje gezonden van den aanstaande druk van Claudius, ten behoeve 

van de graveur. Doch dat deugt volstrekt niet; (…). Ik wacht nog altijd met hem geweldig te 

beknorren, in de hoop dat hij vooraf een vrouw zal hebben, die hem kan troosten.119 

Tollens bemoeit zich met het vignet van Liedjes van Matthias Claudius en herinnert de uitgever aan 

zijn weerzin tegen colportage en tegen zijn naam op de voorzijde. Honorarium bedingt hij niet, maar 

hij toont zich dankbaar voor een vrijwillige betaling. Later ontvangt hij voor Laatste Gedichten I 

volgens contract een bedrag van f 1200.120 Andere onderwerpen buiten de verfhandel zijn: de 

cholera-epidemie en Tollens’ bezoek aan Willem I: 

Eer hij mijn aanhooren wilde, zeide hij dat hij mij bedanken moest voor mijn bededagvers. 

Daar stond ik, ellendige verwkooper, tegen over den besten, de eenigen waardigen Koning van 

Europa, en hoorde de beschamendsten lof.121 [curs.orig.] 
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Het citaat illustreert de bewondering die Tollens voor de koning voelt. De dichter maakt zich verder 

boos over het illegaal nadrukken van losse uitgaven van de Belgische gedichten.122 In 1835 handelen 

brieven over de aankoop van rechten die nog bij Immerzeel berusten. De slotsom is, dat alle rechten 

van de eerdere bundels in handen van Suringar komen, wat voor Tollens, die bevreesd was voor 

heruitgaven van zijn verworpen jeugdwerk, een geruststelling is. Net als tegenover Immerzeel maakt 

hij tegenover Gerard Suringar van zijn hart geen moordkuil als het zijn mening over andere schrijvers 

betreft: 

Daar is nu weer een kwakzalver (Thijm heet hij, geloof ik) onder ons opgestaan, die met zijn 

Muze zulke wonderlijke luchtsprongen maakt, dat men er de handen bij in elkaar slaat.123 

In 1846 heeft Tollens zich uit zijn zaken teruggetrokken en sedertdien woont hij in Rijswijk, tot zijn 

dankbaar genoegen, wat uit verschillende brieven aan Suringar blijkt. Ook schrijft hij over de vele 

aanvragen tot weldadigheidsuitgaven en bijdragen aan albums en almanakken. Uitgebreid doet hij 

melding van de uitnodiging van de koning een memorievers op diens overleden vader Willem II te 

maken: ‘Wat zou ik doen? Weigeren mocht ik niet. In beraad nemen ging niet aan. Er bleef niets over 

dan mijn woord te geven.’124 

De vertrouwelijkheid tussen dichter en uitgever neemt niet weg dat Tollens zich ook kan ergeren en 

dat in zijn brieven duidelijk laat merken: aan de trage voortgang van Laatste Gedichten, de vignetten 

die Charles Rochussen hiervoor tekent en de ‘ellendige portretten’ die van hem zijn gemaakt.125 Het 

feit dat ook Suringar colporteert voor zijn uitgaven, zet de verhouding in 1855 zelfs op scherp.126 

Valckenier wijt de irritatie bij Tollens mede aan diens afnemende gezondheid. Uit de lange brief van 

28 november blijkt dat de dichter weer is gekalmeerd: hij geeft een uiteenzetting van zijn gevoelens 

over de verkoop van zijn gedichten: ‘‘k Had nooit een publiek auteur moeten zijn, want er is geen 

ongeschikter of onvoegzamer werkman voor een uitgever dan ik’. Eerst kostten zijn bundels hem 

geld, later kreeg hij regelmatig ongevraagde honoraria, ten slotte sloot hij contracten en legde hij 

vrijwel alle rechten in de handen van Suringar. Maar: 

Geloof mij, mijn Vriend! Als ik met verdubbelde teruggaaf van alle de ingezamelde 

honorariums mijn letterliefhebberijen weer tot mijn eigendom maken kon en daarmede alle 

de onaangename indrukken uitwisschen – ik bedacht mij geen ogenblik.127 

De laatste brieven die Valckenier citeert, illustreren de fysieke achteruitgang van Tollens. Op 9 

oktober, bijna twee weken voor zijn dood, eindigt de correspondentie. Valckenier geeft nog enkele 

citaten uit brieven van Hein Tollens en in een Toevoeging citaten uit brieven over Bilderdijk en 

Bogaers. Hij besluit het artikel met beknopte biografische gegevens van genoemde personen. 

Valckenier Suringar beschikte over het archief van de Leeuwarder uitgeverij van zijn grootvader 

Gerard en zijn oom Hugo. In 1917 en 1932 heeft hij de collectie overgedragen aan de Universiteit van 
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Amsterdam, waar zij is gecatalogiseerd en uitgebreid. Hij heeft de boekhouding van de uitgeverij 

kunnen inzien en geeft cijfers over oplagen, kosten en verkoop.128 In een noot verklaart hij het 

contract tussen zijn grootvader en Tollens over de publicatie van Dichtbloemen bij de naburen 

geplukt in zijn bezit te hebben.129 

De Vooys schrijft onder initialen een zeer korte bespreking van Valckeniers artikel: het geeft ‘ons een 

aardige kijk op het karakter en het intieme leven van de populaire Rotterdamse dichter, met zijn 

eigenaardige prikkelbare trots en zijn soms naieve ijdelheid’.130 Het zijn woorden die Schotel niet 

graag geschreven zou hebben. Valckenier vult de herinnering aan de dichter aan met elementen van 

zijn persoonlijkheid die tot dan toe niet belicht zijn. Wie nog gelooft in de heiligheid van Schotels 

verbeelding kan nu kennismaken met emotionele kanten van Tollens, uit eigen mededeling in 

persoonlijke correspondentie. De herinnering wordt dus enigszins bijgesteld, maar het effect ervan 

moeten we niet overschatten, omdat Valckenier in een plaatselijk jaarboek publiceert.  

Hij is de eerste auteur die bij zijn Tollensartikel een portret plaatst, niet alleen van Tollens overigens 

– de litho naar Kayser –, maar ook van zijn andere hoofdrolspelers Immerzeel en de broers Suringar. 

Bosch: Tollens en Bilderdijk (1941) 

Tussen Bilderdijk en Tollens bestaat een bijzondere relatie. Beiden hebben elkaar in het 

genootschapsleven ontmoet en tot ongeveer 1822 brieven uitgewisseld. J. Bosch, lid van de 

Vereeniging ‘Het Bilderdijk-Museum’, schrijft in het Jaarverslag 1939-1940 een bijlage over de band 

tussen de twee dichters die biografisch is, maar ook een beeld geeft van de literaire omstandigheden 

in die tijd. Bosch baseert zich op de publicatie van Bilderdijks brieven en op de correspondentie 

tussen Tollens en uitgever Immerzeel. Hij signaleert daarin vormelijke beleefdheden tussen beide 

dichters. ‘Vrienden in den waren zin des woords zijn ze nooit geworden. Kunstvrienden, zei Bilderdijk 

terecht.’131 Ondanks de verschillen van hun dichterschap en de kritiek die Tollens had op Bilderdijks 

invulling daarvan, beschouwt hij hem als de grootste dichter van zijn tijd en legt hij een 

indrukwekkende verzameling documenten van en uitgaven over Bilderdijk aan (zie hoofdstuk 4.4).132 

Bosch gaat verder in op Tollens’ foutieve en starre mening over de toeschrijving van 

‘zedenkwetsende gedichten’ aan Bilderdijk en besteedt aandacht aan de veiling van de 

Bilderdijkcollectie in 1856. 

Bosch spreekt geen eigen waardeoordelen over het Werk van Tollens uit. Wel leren we de dichter als 

kritisch kunstvriend en bewonderaar kennen. 

 

Conclusie: de artikelen en de herinneringscultuur 

De vier artikelen vullen elkaar en Schotel aan, maar staan op zichzelf. Huygens verwijst naar hun 

werk, maar verricht ook eigen onderzoek in de bronnen waarvan Haverkorn, Byvanck, Betz en 
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Valckenier gebruik maken. Zij verschillen echter in de levensfase van Tollens waarover zij informatie 

bieden. Haverkorn en Betz beschrijven de jeugdjaren en Bosch de specifieke relatie met Bilderdijk. 

Valckenier sluit qua periode en qua bronnen op Byvanck aan: rond 1831 droogt Tollens’ 

correspondentie met uitgever Immerzeel op en beginnen de intensieve contacten met de beide 

Suringars. Byvanck en Bosch maken gebruik van stukken in de Koninklijke Bibliotheek en Valckenier 

van het privéarchief van zijn familie. Schotel gebruikt weliswaar enkele brieven van Immerzeel aan 

Tollens, maar hij heeft de bronnen van de anderen niet geraadpleegd of kunnen raadplegen. Hij 

besteedt trouwens relatief weinig aandacht aan de contacten tussen de dichter en deze uitgevers en 

de wrijvingen die met beiden ontstaan en deze passen ook niet in het verheerlijkende beeld dat hij 

van Tollens in zijn biografie wil geven. Betz heeft inzage in privéarchivalia. 

Een andere overeenkomst is het doel van de artikelen: zij richten zich op de mens Tollens en niet op 

de dichter, al citeren Haverkorn en Betz wel enkele teksten om hun opmerkingen over het 

voorgeslacht of zijn liefde voor Gerbranda te illustreren en is uit Bosch’ bijdrage wel iets over Tollens’ 

kunstopvatting te destilleren. Drie biografen geven een oordeel over de kwaliteit van zijn werk, 

refereren niet aan het opstel van Busken Huet, dat hun allen bekend kan zijn, en evenmin aan andere 

literatuurhistorische publicaties. Haverkorn geeft enkele verwijzingen naar documenten en besteedt 

het grootste gedeelte van zijn artikel aan de familie Tollens vóór des dichters geboorte. Byvanck en 

Valckenier geven enkele toelichtende en verwijzende noten. Bosch documenteert zorgvuldig. Over 

de dichter komt de lezer alleen in tweede instantie iets te weten. Byvanck maakt zijn doelstelling 

‘uittreksels’ te geven, die ‘tot illustratie kunnen dienen van den man en zijn tijd’133 in zoverre niet 

waar, dat de tijdsomstandigheden in brede zin slechts de achtergrond vormen bij de gebeurtenissen 

in het leven van Tollens: vergaderingen, recensies, publicaties, de Belgische Opstand et cetera. Zijn 

voorbehoud dat hij niet ‘verder dan maar tot de oppervlakte van het [=Tollens’] leven’ zal reiken 

werkt hij niet rigide uit: de verontwaardigdheden waarvan hij gewag maakt, tonen ons wel degelijk 

enige diepte in Tollens’ karakter. Diens briefwisselingen, zowel met Immerzeel als met de Suringars, 

zijn naast zakelijk ook persoonlijk en vertrouwelijk, daardoor leren we naast de zakenman en 

publicist ook de persoon erachter kennen. De vierde auteur, Betz, legt steeds verbanden tussen 

leven en werk en citeert ruimhartig uit de bundels die door Tollens zijn verworpen. Aangezien deze in 

1900 ‘zeldzaam’ zijn en Schotel over die tijd erg summier is, geeft Betz als eerste inzicht in de 

dichterlijke beweegreden van de jonge Tollens. Met opvattingen van zijn tijd trouwens, later zal 

identificatie van een ik-persoon met de auteur uit den boze zijn.  

Van deze artikelen zullen die van Byvanck en Betz het breedste bereik hebben: De Gids is immers een 

landelijk tijdschrift, dat in aan het eind van de negentiende eeuw ondanks de concurrentie van De 

Nieuwe Gids en opvolgers een blad van aanzien is. Haverkorn en Valckenier publiceren in een lokaal 

jaarboek, weliswaar in gedegen uitvoering en de tijd trotserend – het bestaat anno 2013 nog steeds -

, maar is primair gericht op Rotterdam en bestemd voor lezers met lokale belangstelling. Ook de 

doelgroep van Bosch is beperkt: de museumvereniging telt in 1940 75 leden.134 

De vier artikelen dragen bij aan de herinneringscultuur, maar beperken zich tot facetten van de 

levensloop van Tollens. Als zodanig vullen ze de biografie van Schotel uit 1860 aan en dragen 

gegevens aan waarmee Huygens in 1972 zijn voordeel kan doen. Uiteindelijk leveren ze bouwstoffen 
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waardoor het beeld van de mens Tollens wordt aangevuld en aangescherpt, met dien verstande dat 

Betz aandacht heeft voor het onbekend geraakte jeugdwerk (ook voor het proza!). 

3.3.4 De artikelen van dr. G.W. Huygens van 1946-1972 

Aan Gerard Willem Huygens (1912-2002) mag de lof toekomen na lange tijd opnieuw aandacht te 

schenken aan de mens en de dichter Hendrik Tollens. Met enkele artikelen in het Rotterdams 

Jaarboekje en een ingeleide uitgave van De Overwintering bereidt hij zijn biografie Hendrik Tollens, 

de dichter van de burgerij uit 1972 voor. Huygens is geboren in Rotterdam, studeert Nederlandse 

Taal- en Letterkunde in Leiden en keert in 1944 naar zijn geboortestad terug als leraar Nederlands en 

geschiedenis aan ´Het Rotterdams Lyceum´. Daarnaast is hij jarenlang verbonden aan de opleiding 

M.O.-Nederlands. Hij promoveert in 1946 met De Nederlandse auteur en zijn publiek, een studie naar 

het letterkundig publiek vanaf de achttiende eeuw, in zoverre een baanbrekend proefschrift, dat het 

wordt gezien als het eerste sociologisch-literaire onderzoek. In Rotterdam is hij verder actief op 

maatschappelijk en cultureel gebied, zijn biografe zal spreken van een ´typisch Rotterdams lokaal-

chauvinisme´.135 Letterkundig levert hij boekrecensies aan de NRC en het Algemeen Dagblad, draagt 

hij bij aan encyclopedieën en publiceert over uiteenlopende auteurs als Betje Wolff, Multatuli, 

Jacobus van Looy en Adriaan van der Veen. Hij bezorgt een veelgelezen editie van Max Havelaar. 

Vanaf 1956 verschijnen de Tollensartikelen en in 1964 bezorgt hij De Overwintering, samen 

uitgegeven met Avondmijmering, welke uitgave hij voorziet van een uitgebreide inleiding en 

annotatie. Zijn belangstelling voor Tollens manifesteert zich ook als bestuurslid van het ´Tollens-

fonds´. Na zijn pensionering verhuist hij naar Den Haag. In 1980 brengt hij nog de bloemlezing 

Minnezangen en Idyllen uit met ´onbezonnen jeugdwerk´ van Tollens, voorzien van een inleiding. 

Het voorwerk: de dissertatie 

In zijn proefschrift onderzoekt Huygens welke invloed de ‘ontvangers der cultuurgoederen’ hebben 

op de ‘voortbrenging’ van Nederlandse literatuur vanaf de achttiende eeuw. Hoofdstuk V is gewijd 

aan de receptie van Tollens.136 Zijn memoranda Groeneboom wijst erop dat Huygens dit hoofdstuk 

later als een mislukking beschouwde. Inderdaad verwijst hij er in zijn biografie van Tollens niet naar 

en neemt hij het niet op bij zijn gebruikte literatuur. 

Huygens kent het boek van Schotel en wil zonder diens voortdurende loftrompet de literaire smaak 

in het begin van de negentiende eeuw schetsen. Hoewel zijn hoofdstuk over Tollens geen 

biografische bijdrage is, besteed ik er in dit deelhoofdstuk toch aandacht aan, omdat het de opmaat 

tot Huygens’ latere biografische werkzaamheden vormt. Wie echter eerst het Besluit van zijn boek 

leest, is gewaarschuwd voor zijn visie op de negentiende eeuw: ‘Hier te lande bleef deze 

ontwikkeling [de overgang van classicisme naar burgerlijke romantiek] verre ten achter, zoals onze 

negentiende eeuw in de meeste opzichten achterlijk was’.137 

Hij ziet echter wel een ontwikkeling als hij de literatuur beschouwt: ‘de eeuw met de vele gebreken 

en de langzamerhand opkomende deugden’.138 Huygens volgt Schotel bij de beschrijving van Tollens 
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in die tijd, maar zet hem in een smaakopvatting die tot die tijd beperkt is: ‘galmende wartaal’, het 

bombastische bewonderd, een tijdgenoot van Helmers die met zijn Hollandsche Natie ‘historische 

nonsens’ schrijft. Maar Tollens beantwoordt aan zijn tijd, want hij ‘gaf dus uiting aan de gevoelens 

van deze zelfvoldane natie’. Hij schrijft ‘lieve trekjes in lieve liedjes, maar niet meer’. Daarbij vindt 

Huygens de maatschappelijk visie van Tollens beperkt, maar wel door de tijd bepaald: ‘Deze 

patriarchale tijd kende geen sociale zorg, wel liefdadigheid’. De weldadigheidspoëzie is in zijn visie 

‘een weinig verheffend middel om een nijpend probleem op te lossen’ – al suggereert hij eerder dat 

dat probleem nog niet als zodanig werd gezien - maar in navolging van Schotel waardeert Huygens de 

filantropische instelling van Tollens, al conformeert hij zich aan de heersende mores op het gebied 

van weldadigheid en sentimentaliteit. Opnieuw verwijst hij naar Schotel, nu om Tollens’ populariteit 

en verkoopcijfers te illustreren. Samengevat leert de bewondering voor Tollens en de vele navolgers 

ons het publiek van het begin van de negentiende eeuw kennen – en dat is immers een doelstelling 

van Huygens’ proefschrift - : ‘Weinig verheffend, gelijk we zagen, doch werkelijk in overeenstemming 

met de aspiraties der burgerij.’139 Anderzijds heeft Tollens mede daardoor de belangstelling voor 

literatuur vergroot. 

Huygens miskent hier nog de productiviteit van Tollens in de Franse tijd: ‘enkele gelegenheidsverzen’ 

waar hij tussen 1799 en 1813 toch zeven bundels en vele toneelstukken publiceert, waaronder 

tweede delen Gedichten, die hij later een plaats in zijn verzameld werk gunt. Maar zoals gezegd, 

Huygens schrijft nog geen biografie en hij verwijst niet naar de genoemde biografische artikelen. 

Huygens’ voorbereidende artikelen in het Rotterdams Jaarboekje, 1956-1964 

De honderdste sterfdag van Tollens in 1956 is voor Huygens mede de aanleiding tot zijn eerste 

artikel, Hendrik Tollens, de dichter en de burger, waaraan een lezing voor het genootschap 

Roterodamum ten grondslag ligt. Hij trekt een vergelijking met Multatuli, want in 1860 begint 

achteraf diens roem met Max Havelaar en wordt het tijdperk-Tollens afgesloten met het standbeeld, 

het grafbeeld en de biografie.  

Voor de generaties van thans vertegenwoordigt Dekker het beste wat de negentiende eeuw 

gebracht heeft; zijn woord is nu nog levend. Multatuli lezen wij, terwijl wij Tollens gedenken.140 

Huygens geeft eerst de schade weer die de reputatie van Tollens heeft opgelopen: door de kleine 

tijdschriften, Beets versus De Jager, Multatuli, Busken Huet. De opeenvolgende generaties hebben 

hem verder genegeerd, eerherstel is uitgebleven. 

En thans herdenken wij hem. Ik heb de werken weer ter hand genomen en mij in de lectuur 

verdiept. Ik kom er niet verder mee. De tegenwoordige kunstopvattingen verschillen 

hemelsbreed van die van weleer. Esthetisch is er niets mee aan te vangen.141 

Alleen cultuurhistorisch is hij voor hem nog van belang. Huygens mist een goede monografie: hij acht 

het werk van Schotel waardeloos door diens – toen al – verouderde kunstopvatting en zijn eenzijdig-

positieve kijk op Tollens. Iemand zou dat werk moeten overdoen, temeer daar er in bibliotheken en 

archieven nog veel niet-bestudeerd materiaal ligt. Huygens heeft er zelf wel gebruik van gemaakt, 

maar kan in dit artikel niet meer dan een ‘schets’ bieden. Nog niets wijst erop dat hij zélf zestien jaar 

later de biograaf zal worden. 
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In het tweede deel van zijn artikel bespreekt Huygens de jeugdjaren van Tollens, zijn politieke 

patriottenjaren en zijn liefdeservaringen die tot zijn eerste gedichten leiden, deels verworpen, deels 

herdrukt in Minnedichtjes uit 1809. Hij baseert zich op eigen onderzoek en het oude Gids-artikel van 

Betz. In het derde hoofdstuk gaat Huygens in op de maatschappelijke kant van Tollens’ dichterschap 

en vooral zijn genootschapsleven, met een uitgebreide beschrijving van de verzenrijke vergadering 

van de Rotterdamse afdeling van de Hollandsche Maatschappij van 29 oktober 1807, wat een 

opmaat is tot opmerkingen over Tollens’ voordrachtskunst met verwijzingen naar wat Bogaers later 

zou schrijven: 

Nooit droeg hij ze [zijn gedichten] voor, of zijne trillende, mannelijke stem en de zielvolle blik 

zijner donkere oogen getuigden van innige geestdrift en ontroering. Gebaren met de handen 

maakte hij weinig. Niets kunstmatigs kon men bespeuren – en toch – meer dan wanneer de 

beroemdste declamators zijn gedichten reciteerden – werd men door zijn eigen voorlezen 

getroffen, bewogen, medegesleept.142 

Huygens citeert uitgebreid uit de briefwisseling met Loots en zo komen we te weten dat Tollens een 

professoraat in Brussel weigert omdat zijn verfzaak méér oplevert, dat zijn vrouw hem prest zijn 

ridderorde te dragen en dat hij met Immerzeel in conflict komt over intekenlijsten op zijn bundels. 

Naast deze biografische details leren we ook de mens Tollens kennen: ‘´t Is schande! Ik kan er niet 

aan denken zonder dat my het bloed kookt, en geen boekverkooper ter wereld krygt immer weder 

van my het minste regt op eenigen regel’.143 Uiteindelijk beschouwt Huygens hem als een ´dichter 

van het gemiddelde´, die ´wist af te dalen´ en bij wie nog sporadisch het besef bovenkomt dat 

dichten ook een bezigheid van verhevener aard kan zijn (Avondmijmering). Huygens erkent dat 

Tollens het verleden bewondert, maar heeft weinig lof voor de verwerking ervan: 

Wanneer men volgens de romantiek van die tijd de vaderlandse geschiedenis nu beslist wil 

voorstellen als een verzameling helden of übermenschen, dan nog zal men bezwaren moeten 

hebben tegen de tranenrijke kwezelachtige figuren die Tollens ons voortovert, typische 

producten van een slappe, chauvinistische en sentimentele tijd.144 

Qua taal acht Huygens hem beperkt, maar geeft wel toe dat Tollens met een beperkte woordenschat 

steeds hetzelfde kan zeggen. Meer waardering heeft hij voor de huiselijke stukjes, die hij eerder 

waardeert vanwege het herkenbare gevoel dan om de schoonheid van de taal. Huygens kan ook de 

maatschappelijk geëngageerde gedichten appreciëren: 

De filantropisch ingestelde dichter verdient als zodanig werkelijk meer waardering dan hem 

gewoonlijk wordt toegemeten; wanneer later de gewetens wakker geschud zijn en de 

toestanden verbeterd, dan hebben zijn initiatieven mede een grondslag hiervoor helpen 

leggen. Hij had dit alles ook kunnen nalaten.145 

Huygens´ eindoordeel heeft twee aspecten: ondanks zijn bescheidenheid en zelfinzicht heeft Tollens 

zich laten meevoeren op de golven van zijn populariteit. Hij was een dichter, maar een minor poet, 
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´een bedorven kind van een kleinburgerlijke tijd, en hij miste de kracht om hier bovenuit te 

komen.´146 

Het tweede artikel, Tollens in ‘Verscheidenheid en Overeenstemming’, verschijnt in het jaarboek van 

1962 en beschrijft voorlezingen van Tollens in het genootschap van die naam in zijn woonplaats 

Rotterdam.147 Ook hier baseert Huygens zich op eigen onderzoek in de handschriften van Tollens die 

bewaard worden in de Koninklijke Bibliotheek. In zijn vorig artikel had hij aandacht besteed aan 

Tollens optredens om het belang van voordrachten voor de beoordeling van diens werk aan te tonen 

en het lijkt de auteur ‘aardig’ enkele toespraken te publiceren. De eerste dateert van 6 maart 1807 

en zijn onderwerp is het ‘landgedicht’, dat voor de toehoorders nuttig is omdat het hun de 

verscheidenheid in de natuur, haar wisselende gangen, haar kunstige geheimen en 

verbazingwekkende spelingen laat zien. Het blijkt een inleiding op de declamatie van zijn Lentezang 

uit 1799, dat al gedrukt was in de bundel Dichtlievende mengelingen.148 Huygens geeft van het lange 

vers een samenvatting.149 Uit het genootschap kwam kritiek: het zou te oppervlakkig en te weinig 

wijsgerig zijn. Tollens reageert gepikeerd – geheel in overeenstemming met zijn karakter - en dreigt 

in een rede op 27 maart met opzegging van zijn zojuist verworven actief lidmaatschap: 

Daar ik ondertusschen, ten aanzien der letterkunde, niets kán dan verzen maken, daar ik het 

heb geleerd en poog te leeren in de school onzer grootste vaderlandsche dichters, die, in 

hunne poëtische verrukking weinig aan de wijsbegeerte dachten, is het wellicht voegzamer, en 

voor u allen en voor mijzelven, dat ik mij uit den kring der werkende leden in die der 

buitengewone verplaatse, waartoe ik alleenlijk uwen wenk afwachte.150 

Ook nu besluit hij met een gedicht: Kunstgalm uit 1801, het openingsvers van Gedichten I: kunst 

dient uit het kloppend hart te komen, bezield te zijn met wierook en vuur.151 Het meningsverschil 

over de ware aard van de kunst leidt niet tot een breuk: Tollens blijft lid, al treedt hij er later steeds 

minder op. 

Het derde artikel, Een onbekend hoofdstuk uit het leven van Tollens, dat in 1964 verschijnt, is een 

bewerking van een lezing die Huygens twee jaar eerder in Leiden en Rotterdam had gehouden. Het 

onderwerp is een dan nog onbekend facet van Tollens’ leven, de verloedering van zijn zoon Koos 

(Jacobus Petrus Karel, 1813-1848). Hoewel Schotel als predikant in het dorp waar Koos was 

uitbesteed de situatie goed moet hebben gekend, schrijft hij er immers in zijn biografie geen woord 

over. Kort na zijn kennismaking met de dichter ontving hij van Tollens ‘een brief over huiselijke 

zaken’.152 Huygens bestudeert de brieven van Tollens aan Schotel (1844-1846) en interpreteert deze 

in dit artikel: ‘een tragisch hoofdstuk, dat weliswaar geen nieuw licht werpt op zijn dichterschap, 
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maar hem als mens toch wel nader tot ons brengt.’153 Ook raadpleegt hij brieven van Tollens aan de 

Suringars waarin het lot van Koos ter sprake komt. 

Huygens geeft eerst een samenvattend beeld van Tollens: een volksdichter, die uiting geeft aan 

algemene gevoelens en daarbij zijn eigen gevoelsleven grotendeels binnenskamers houdt. Dan 

noemt hij de kinderen uit het gezin en richt zich op Koos, de wat excentrieke vierde zoon, de lieveling 

van diens moeder en oudste zuster.154 In 1829 al maakt Tollens zich grote zorgen over Koos’ 

depressiviteit tijdens zijn militaire ingenieursopleiding. Elf jaar later is er sprake van dreigend ontslag 

door alcoholisme en het daarop volgende ziekteverlof in Maurik brengt geen blijvende verbetering. 

Vader Hendrik spant zich in om verlenging van het verlof en uitstel van ontslag te bewerkstelligen, 

maar in 1843 wordt Koos uit ’s rijks dienst ontslagen, eervol, dat wel. Maar zijn toestand verbetert 

niet. Na een nieuwe ontwenningskuur bekostigt vader de reis naar Oost-Indië, waar hij voor Koos via 

de minister van Koloniën een plaats had geregeld, maar ook daar gaat het mis. Hij repatrieert op 

kosten van zijn vader en vervolgens neemt Tollens contact op met Schotel, die dan predikant in 

Chaam is: 

Dat mijn hart week is, en de tranen mij in de oogen staan zal ik u niet behoeven te bezweeren. 

De goede God laat mij aan mijne overige zes kinderen niets dan eer en vreugde beleven, maar 

het verdriet, dat mij de zevende aandoet, verbittert mij alle vreugde.155 

Koos belandt echter na nieuwe problemen in een gesticht en de curatele wordt ‘onder ons’ geregeld: 

Tollens’ vriend Bogaers doet de rechtszaak en benoemt Hein Tollens tot curator. Koos blijft verbitterd 

en luistert niet naar vaders raad.156 Hij is onhandelbaar en belandt zo toch nog in Chaam, waar 

Schotel al een onderkomen voor hem had geregeld. Vader betaalt het verblijf, maar heeft weinig 

hoop op een goede afloop. Huygens stelt dat het hem in zijn dichterschap verlamt en ziet de 

Bedelbrief die hij in die tijd schrijft, niet meer als ‘het zelfgenoegzame werk van een filantropische 

poseur, die het zelf maar gemakkelijk had. De man was er deerniswekkend aan toe. Hij wist dat hem 

nog meer ellende te wachten stond.’157 Uit zijn brieven aan Schotel blijkt de twijfel aan zichzelf en de 

wanhoop. Zachtheid en geduld blijken niet te helpen en ondanks tijdelijke verbeteringen wordt Koos 

steeds recalcitranter. In 1846 wordt hij in ’s-Hertogenbosch in het Verbeterhuis opgenomen, waar hij 

opnieuw ontwenningskuren ondergaat. Hij overlijdt op 16 september 1848 en blijkt dan toch uit de 

inrichting ontslagen te zijn. 

Uit de brieven lezen we de wanhopige vader, die steeds weer hoopt op verbetering en daarvoor veel 

over heeft: hij benadert zijn relaties, betaalt, wil tegen beter weten in blijven betalen, in de 

voortdurende hoop dat Koos in de maatschappij kan terugkeren. Huygens schrijft aan het eind van 

zijn artikel, nadat hij heeft benadrukt dat Tollens en zijn zoons, en in hun navolging Schotel deze zaak 

buiten alle publiciteit hebben weten te houden.158 
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In deze particuliere brieven leert men dus iets kennen van de mens Tollens, die in zijn 

gedichten zo weinig tot zijn recht komt.(…) En voor ons is er geen reden om dit hoofdstuk uit 

zijn leven achterwege te laten en de zaak te verzwijgen, zoals Bogaers en Schotel doen. (…) 

Tollens wordt er voor ons niet minder door, ik zou haast zeggen integendeel!159 

Uiteraard komt Huygens in zijn biografie op deze geschiedenis terug, maar daarin citeert hij 

nauwelijks uit de brieven van de vader.160   

De Inleiding tot De Overwintering, 1964 (1977, 1981) 

De uitgave van De Overwintering in 1964, met herdrukken in 1977 en 1981, betekent voor Huygens 

na zijn artikelen in een lokaal jaarboek een bredere verspreiding van zijn informatie over Tollens. Zijn 

geannoteerde tekst verschijnt aanvankelijk in de gerenommeerde serie ‘Klassieken’ bij uitgeverij 

Thieme, later bij Martinus Nijhoff en daarmee brengt Tollens hij terug in het corpus dichters dat 

‘klassiek’ wordt geacht. Huygens gaat in de inleiding uitvoerig in op de achtergronden van De 

Overwintering en in mindere mate op die van Avondmijmering, dat aan de uitgave is toegevoegd. 

In de eerste alinea legt hij de gedachte achter zijn uitgave uit: ‘Omdat de Rotterdammer in zekere zin 

een naam gegeven heeft aan een tijdvak blijft hij de belangstelling waard, ondanks de esthetische 

hoedanigheid van zijn poëzie. En even verderop: ‘Zijn cultuurhistorische betekenis en zijn vroegere 

reputatie maken het verantwoord, dat men althans een gedeelte van zijn werk kent.’ Eerherstel voor 

de dichter zoekt Huygens niet, maar hij vindt dat de verguizing te ver is doorgeslagen: 

Omdat hij als mens een heel sympathieke figuur geweest is, doet het een beetje triest aan dat 

zijn naam ridicule associaties opwekt. In zoverre is er toch nog plaats voor een beperkt 

eerherstel.161 

Daarom ook bespreekt hij Avondmijmering, bij uitstek het gedicht waarin Tollens zich realiseert dat 

zijn dichterschap beperkt is gebleven tot wat het spoedig was geworden: 

Maar het blijft een punt in zijn voordeel dat hij, op het toppunt van zijn roem aangeland, 

eigenlijk diep teleurgesteld was over het bereikte.  

De opgenomen gedichten en de ‘kleine huiselijke liedjes’ bewijzen niet dat hij een groot dichter was, 

‘maar wel dat men van hem ten onrechte de zelfverzekerde risé van een periode gemaakt heeft’.162 

Met deze uitgangspunten is het begrijpelijk dat Huygens in de inleiding ook biografische gegevens 

opneemt: hij beschikt immers over het materiaal voor en van zijn eerdere artikelen en uit 

verwijzingen blijkt, dat hij bronnen heeft geraadpleegd die bij zijn voorgangers niet aan de orde 

kwamen.163 

In hoofdstuk II geeft Huygens een beknopte samenvatting van Tollens’ leven: jeugd, liefde, 

Gerbranda, genootschappen, werk, lof, relativering, kerk, Koos, levensavond en de niet aflatende 

bewondering voor zijn dichterschap, in twee bladzijden is alles gezegd. In hoofdstuk III gaat Huygens 

in op Tollens in de genootschapscultuur, mede ter voorbereiding van de totstandkoming van De 

Overwintering. De beschrijving daarvan geeft Huygens soms de gelegenheid nog iets over de mens 
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Tollens te zeggen, zoals het gemis van een degelijke opleiding, die hem ervoor deed zorgen zich niet 

geleerder voor te doen dan hij was.164 Ook noemt hij zijn naïeve opstelling bij het kopijrecht van De 

Overwintering en zijn niet aflatende zucht tot verbeteringen in zijn werk.165 De overige hoofdstukken 

van de inleiding betreffen de beide opgenomen dichtwerken. 

Met de editie van De Overwintering brengt Huygens dit dichtstuk, en dus zijn dichter, terug in de 

vaderlandse herinnering: ze verschijnt in een gerenommeerde reeks en heeft daardoor een ruimere 

verspreidingsmogelijkheid dan de laatste uitgave, die van De Vooys in de Wereldbibliotheek, die 

immers alleen voor de leden was bestemd. Bovendien voorziet Huygens zijn tekst van noten en van 

een gedegen inleiding, waardoor de informatie over Tollens wordt geactualiseerd. Het boekje wordt 

nog twee maal herdrukt, wellicht heeft Huygens’ biografie uit 1972 de belangstelling voor het werk 

gestimuleerd. 

3.3.5 De biografie door Huygens: Tollens, de dichter van de burgerij, 1972 

Schotel mocht dan volgens Van Vloten Tollens’ ‘ongeroepen levensbeschrijver’ zijn geweest, Huygens 

is een geroepene: 

Enkele jaren later [=na 1956] werd ik namens de minister van O.K. en W. [=Onderwijs, Kunsten 

en Wetenschappen] benaderd door de heer H.J. Michaël: of ik toch niet iets voelde voor het 

schrijven van een niet al te omvangrijke biografie als literair-historische opdracht.166 

Huygens besluit na enige aarzeling de opdracht aan te nemen: 

Tollens mocht dan geen groot man geweest zijn, zijn beeld was in de loop der jaren vertekend, 

zodat een beter gelijkend portret geen overbodige luxe zou zijn. In zijn leven had ik 

interessante bijzonderheden ontdekt, die door Schotel zorgvuldig verdoezeld of verzwegen 

waren en die een veel menselijker beeld opriepen dan ik gedacht had.167 

Met het laatste doelt Huygens op de nalatenschap van Bogaers en een ‘ongekende hoeveelheid 

ongepubliceerd materiaal’ die hij deels al heeft verwerkt in eerdere publicaties en deels zal 

verwerken in deze biografie. Naast resultaten van eigen onderzoek beschikt hij over het boek van 

Schotel, dat hij alleen nog kan waarderen als bron voor de reacties van Tollens’ tijdgenoten. ‘Van 

Schotels hagiografie is niets overgebleven, terwijl de ridicule voorstelling van later aanzienlijk is 

gewijzigd.’168 Dit laatste is enerzijds te danken aan de hierboven genoemde biografische en literair-

historische publicaties die Huygens ter beschikking staan en aan het eigen onderzoek in bronnen die 

tot dan toe nog niet zijn onderzocht. Zo geven de briefwisselingen met Cornelis Loots en de uitgevers 

Immerzeel en Suringar aan Huygens het inzicht in de persoonlijkheid en de persoonlijke 

omstandigheden van de dichter. Anderzijds neemt hij zich voor belangstelling te wekken voor Tollens 

als icoon van een tijdperk onder de erkenning dat het niet mogelijk is hem als dichter de positieve 

waardering van diens tijdgenoten terug te geven. Daartoe doet Huygens dan ook geen enkele poging, 
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de slotzin van zijn boek meldt, dat er nog geen procedé is uitgevonden om Tollens dichtwerk tegen 

de tand des tijds te beschermen.169 

De schrijver van dit dichterleven en het daarbij passende tijdsbeeld moet zich op zuiver 

cultuurhistorisch standpunt stellen (…), met veel piëteit voor het verleden. De aard der 

gedichten brengt mee dat een moderne literair-esthetische benadering weinig zin heeft, (…). 

Zo is dit dus in zeker opzicht een ouderwets boek geworden. 

Bij Huygens staat, in tegenstelling tot bij Schotel, het leven van Tollens centraal, en niet het werk. Hij 

kiest dan ook voor een chronologische aanpak: ‘Het kan de overzichtelijkheid schaden, maar de 

methode biedt veel voordelen. Uit het vroegere volgt altijd het latere.’170 

Bij Huygens dus geen afzonderlijke hoofdstukken over genres of vertalingen. Bij de chronologie heeft 

hij vooral aandacht voor ‘de vrij onbekende jonge Tollens’. Het boek telt zestien hoofdstukken, 

waarvan I t/m IX inderdaad handelen over de eerste 40 jaar van zijn leven, X t/m XIV over de periode 

1820-1856. Het voorlaatste hoofdstuk beschrijft de periode tussen het overlijden en de 

‘vergetelheid’, met aandacht voor Busken Huet en de herdenkingen. Hoofdstuk XVI is een 

beschouwende tekst over ‘de mens en de dichter’. Elk hoofdstuk begint met een opsomming van de 

deelonderwerpen. Huygens geeft een primaire bibliografie en een uitgebreide secundaire. Het boek 

verschijnt als deel 12 in de serie historische werken over Rotterdam die wordt uitgegeven onder 

auspiciën van het ‘Historisch Genootschap Roterodamum’. Dit verklaart mede de aandacht die 

Huygens geeft aan de stad waar hij zelf jarenlang woonde en werkzaam was, en die tevens een halve 

eeuw de stad van Tollens was. Hij beschouwt de dichter ‘als middelpunt van een vroeger kunstleven 

te Rotterdam, dat toen wel niet heel veel betekende, maar waar hij toch iets van had weten te 

maken’.171  

Huygens’ benadering 

Huygens maakt dus duidelijk dat hij geen eerherstel voor Tollens als dichter beoogt. Als hij 

Avondmijmering heeft besproken (uit 1824, de dichter is dan 43 jaar), begint hij zijn volgende 

hoofdstuk (XI) met een voorlopige afsluiting: 

Voorzover het de dichter Tollens betreft zou het levensverhaal hier ongeveer kunnen eindigen: 

het drama van roeping, beperkt talent, leerjaren, successen en teleurstelling. Weinig 

geïnspireerde herhalingen en verdere decepties zouden volgen gedurende de meer dan dertig 

jaren die hij nog voor de boeg had – jaren die ruim de helft beslaan van Schotels biografie! 

Want vroeger zag men de zaak anders.172 

Mede door de Rotterdamse insteek besteedt Huygens veel ruimte aan de periode tot 1824. Hij 

plaatst Henricus Franciscus in het juiste genealogische perspectief, later bevestigd door de genealoog 

J.H. Beudeker.173 Voor des dichters ontwikkeling in zijn jonge jaren gebruikt hij de autobiografische 

nota die nu berust in de KB in Den Haag onder signatuur 121 A 14. Daaruit leidt hij af dat zijn verblijf 
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in Elten, waar Tollens in 1794 en 1795 een kostschool bezoekt en waarvan Avondmijmering nog een 

late herinnering is, bepalend is geweest voor ‘de zucht tot het schone’ en bij hem ambities opwekt: 

Een knaap rijpte tot man – en we mogen gerust aannemen dat juist hier, onder de indruk van 

de romantische natuur, de illusies vorm kregen waarvan ‘Avondmijmering’ gewaagt: eens zou 

hij de wereld verbazen met zijn kunst.174 

In genoemde nota schrijft Tollens – in de derde persoon – dat omstreeks zijn vijftiende jaar zijn 

rijmlust ontwaakte: tussen Elten en Avondmijmering liggen dus de dertig jaar die voor Huygens het 

wezen van Tollens’ dichterschap uitmaken. De biograaf noemt de patriottistische gezangen uit 

Tollens’ geëngageerde tijd en laat vervolgens zien hoe de kennismaking met Gerbranda Rivier de 

jonge dichter inspireert tot de classicistische herders- en liefdesliedjes die uiteindelijk worden 

opgenomen (en later verworpen) in de eerste bundels. Tollens spiegelt zich aan Vondel en Voltaire, 

vertaalt toneelwerk van de laatste in de ambitie het Nederlandse drama op een hoger peil te 

brengen, maar oogst daarmee geen succes. Een Vondel wordt hij niet: in 1806 ‘breekt hij door’ met 

een eenvoudig ‘gevoelig en vrij goed gebouwd, maar voor het overige nogal larmoyant gedichtje’ 

Aan een gevallen meisje, dat Huygens in navolging van Bogaers beschouwt als ‘dit eenvoudige 

gedicht, dat de maker op slag beroemd maakte, meer dan de voorafgaande bekroningen dit hadden 

kunnen doen’: 

Niet als een tweede Vondel, noch als een Nederlandse Voltaire, maar als volksdichter zou hij 

een glorierijke toekomst tegemoetgaan. (…) Maar zelf zag hij dat toen nog niet.175  

Het zijn de jaren van de Franse overheersing. Tollens schrijft ook historische heldenzangen en 

Huygens tipt het verzetskarakter ervan aan, zonder daar echt diep op in te gaan: wel geeft hij toe dat 

men Tollens, die zijn werk openlijk voordraagt op genootschapsbijeenkomsten, een zekere moed niet 

kan ontzeggen: ‘een tijdvak waarin Tollens zich moedig geweerd had tegen de volledige nationale 

ondergang, en ook zijn vrienden tot het verzet had aangespoord.’176  

Niet zonder enige spot beschrijft Huygens dat Tollens met Gedichten in 1808 de ‘definitieve selectie’ 

uit zijn portefeuille vol vaderlandslievend en huiselijk dichtwerk maakt, maar dat ‘vrienden’ hem 

niettemin overreden nog een selectie van het verworpen jeugdwerk uit te brengen, wat in 1809 tot 

Minnedichtjes zal leiden. Huygens vermoedt hier echter de vragende hand van uitgever Immerzeel.177 

Hij noemt de periode 1813-1820 de tijd van Tollens’ volle glorie: ridderorde, Volkslied, De 

Overwintering, groeiend gezin, bloeiend zakenleven. Maar dan lijkt de dichterlijke productie te 

stokken: Tollens schrijft wel grotere gelegenheidswerken zoals de Feestzang bij het Vierde 

Eeuwgetijde van de uitvinding der Boekdrukkunst uit 1823, maar wat historische verbeelding betreft 

is hij ‘kennelijk leeggeschreven’.178 ‘Er trad verstarring op, en de vertrouwde genres waren aan 

vervanging toe.’179 Een bezoek aan Elten in 1822 zal hem hebben herinnerd aan de idealen van 

dichterschap die hij daar eens als knaap voelde ontwaken. Ideaal en werkelijkheid geeft hij vorm in 

Avondmijmering: 
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Hij was geen oude man, maar een dichter in de kracht van zijn leven (…), die, na tal van 

spectaculaire successen, in een moedeloze bui met zichzelf te rade ging en tot de conclusie 

kwam dat hij als dichter gefaald had. 

Het is voor Huygens aanleiding zijn mening over Tollens’ dichterschap duidelijk te formuleren: 

Het mag hier, na een eeuw van afkeuring, weleens gezegd worden: Tollens wàs een dichter. 

Zijn liefde voor de kunst was echt, hij had er gevoel en begrip voor, hij was zich van de aard 

van zijn dichterschap bewust; (…). Wat zijn eigen gedichten betreft, wanneer we die 

vergelijken met het werk van zijn meeste tijdgenoten, dan treft ons ondanks alle evidente 

tekortkomingen toch een eigen, vrij goed herkenbaar geluid. Dat moet ook zijn tijdgenoten zijn 

opgevallen, en het is niet toevallig dat juist zijn werk de voorkeur kreeg van velen.180 

Een dergelijk citaat kenmerkt de opstelling van Huygens: hij is niet blind voor de zwakke kanten van 

Tollens, maar erkent dat deze desondanks een markant dichter is geweest. 

Na Avondmijmering ziet Huygens bij Tollens geen opzienbarende ontwikkelingen meer. Hij besteedt 

wat diens leven betreft aandacht aan diens overgang van de rooms-katholieke naar de 

remonstrantse kerk, aan de emoties tijdens de Belgische opstand, die tot een herleving van de 

vaderlandse gedachte en tot nieuwe gedichten leiden. Tollens toont zich opnieuw lastig voor mensen 

die hem dwarszitten: voor zijn criticus Van der Hoop, voor een beledigde verfconcurrent die hij voor 

‘schobbejak’ uitmaakt en die hem voor het gerecht daagt. Uiteindelijk leert ook zijn vriend en 

uitgever Suringar dat men Tollens niet snel van zijn principes afbrengt. Uiteraard neemt Huygens zijn 

eigen ‘vergeten hoofdstuk’ uit 1964 over de degeneratie van Koos Tollens in de biografie op. 

Wat het dichterschap betreft signaleert Huygens rond 1830 de opkomst van nieuwe, en in de 

personen van Jan Wap en Adriaan van der Hoop luidruchtige generatie, wier aanvallen op de 

populariteit van Tollens in de opeenvolgende letterkundige tijdschriftjes op zijn onaantastbaarheid 

afketsen, maar die hem kwaad maken, zeker als Van der Hoop het woord voert. Het past bij de drift 

en de irritatie die Huygens bij Tollens’ aanvaringen met Immerzeel al eerder vertelde. In zijn 

citadelgedichten klinkt opnieuw de vaderlandse toon, die hem opnieuw populariteit bezorgt. Zijn 

Volkslied wordt nu algemeen aanvaard. 

Ten slotte moet worden opgemerkt dat Huygens de leesbaarheid van zijn boek bevordert door het 

aantal citaten te beperken: de lezer leest Huygens en niet Tollens, briefschrijvers of andere 

lofdichters. Door cliffhangers te gebruiken, nodigt hij zijn publiek uit tot verder lezen. Zo eindigt 

hoofdstuk II met de aankondiging van een levenspartner, die in hoofdstuk III nader wordt 

geïntroduceerd. Aan het eind van hoofdstuk VII geeft Huygens aan dat Tollens een volksdichter zal 

worden, als hij zelf nog droomt tot een ‘tweede Vondel’, een ‘Nederlandse Voltaire’ te kunnen 

uitgroeien. In hoofdstuk VIII staat de zin dat het in 1813 niet de laatste maal zou zijn dat Tollens zich 

liet inschakelen voor liefdadige doeleinden en dat preludeert op de bespreking ervan in de 

hoofdstukken XIII en XIV. Hoofdstuk XI kondigt in de laatste zin Tollens’ wraak op Van der Hoop aan, 

die pas in hoofdstuk XIII wordt voltrokken. Zo smeedt Huygens een opbouw van zijn boek die niet 

alleen de lezers structuur biedt, maar ook continuïteiten in het leven van Tollens laat zien.  

Maar een publieksboek zou het niet worden, het is niet herdrukt. Wel krijgt het besprekingen en 

belandt de titel in overzichten van secundaire bibliografie. Maar het had ook enigszins zijn tijd tegen: 
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in de neerlandistiek was men onder invloed van New Criticism en Merlyn meer gericht op de tekst 

dan op de schrijver. 

 

Reacties op Huygens 

C. Offringa (Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis de Nederlanden) herkent in de 

biografie de benadering die Huygens eerder in de NRC bij de bespreking van andere negentiende-

eeuwse auteurs toepaste: dichters van artistiek gering belang niet geforceerd rehabiliteren waar dit 

onmogelijk is. Het eerlijk oordeel onderscheidt hem van Schotel en Busken Huet en Offringa noemt 

hierbij als voorbeeld de aandacht die Huygens aan Avondmijmering besteedt als fixeerpunt in de 

ontwikkeling van Tollens’ dichterschap: ’waarin de dichter zijn poëtisch falen erkent, en dat als 

afsluiting zou mogen gelden van een levensverhaal als ‘drama van roeping, beperkt talent, leerjaren, 

successen en teleurstelling (…)’.181 

De biografie van Huygens wekt bij Offringa de nieuwsgierigheid op naar het verband tussen Tollens’ 

ontwikkeling van patriot tot Oranjeklant enerzijds, en zijn groeiend nationalisme anderzijds, een 

verband dat enkele decennia later ingebed zal worden in de rol van de letterkunde bij de 

natievorming. Een tweede interessant verschijnsel vindt hij bij Tollens de verhouding tussen diens 

jeugdige vrijmoedigheden en de latere ‘braafheid’ van een oppassend huisvader. Offringa noemt het 

boek van Huygens ‘alleraardigst’, maar vindt het wel duur: f 57.50. Dat is ‘niet niks’, vindt bespreker 

Ben Maandag in het Vrije Volk, maar: ‘voor de liefhebbers van iets goeds is dit boek dit geld echt 

waard’.182 

Cornelis Kruyskamp (Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde) is het niet eens met de 

mening van Huygens dat Schotels biografie een ‘hagiografie’ is: ‘zeer veel feiten, weinig oordelen’.183 

Kruyskamp vat Tollens’ levensverhaal samen en had willen weten of er verband bestaat tussen de 

jaren die Tollens als klein kind buiten zijn gezin bij een oom in Amsterdam doorbracht 

(‘jeugdtrauma’?) en zijn latere voorliefde voor huiselijke poëzie. Maar over de Amsterdamse jaren is 

weinig bekend, zodat de consequenties ervan niet kan worden nagegaan. Kruyskamp mist dit aspect 

in Huygens’ werk. Ook vindt hij dat het boek, in tegenstelling tot wat de ondertitel belooft, te weinig 

aandacht aan het tijdsbeeld besteedt: 

in hoofdzaak behelst de aankleding van de biografie toch bijzonderheden over wat men het 

‘letterkundig leven’ pleegt te noemen, in casu het genootschapsleven, en over Tollens ‘als 

middelpunt van een vroeger kunstleven in Rotterdam’.184  

Huygens maakt er geen geheim van dat hij veel aandacht besteedt aan de jonge, en dus Rotterdamse 

jaren van Tollens. De term ‘tijdsbeeld’ – de ondertitel luidt immers: ‘een biografie en een tijdsbeeld’ 

– is inderdaad door Huygens wat krap uitgewerkt. Kruyskamp geeft niet concreet aan wat hij mist, 

maar we zouden ons bijvoorbeeld bij de weldadigheidsgedichten kunnen voorstellen dat Huygens, 

mede vanwege de kritiek van Busken Huet op Tollens’ maatschappelijke visie (of gebrek daaraan), 

deze en de sociale omstandigheden in die tijd (±1840-1856) nader had kunnen uitwerken. Ten slotte 

spijt het Kruyskamp dat de bibliografie ‘louter een opsomming is, geen bibliografische beschrijving 

van de (…) uitgegeven werken’: een gemiste kans waartoe een nieuwe gelegenheid zich niet snel zal 
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voordoen.185 Inderdaad ontbreekt bijvoorbeeld de drukgeschiedenis van de verschillende bundels; 

daarnaast hadden de roofdrukken vermeld kunnen worden.186 Naar omstandigheden is Kruyskamp 

met de biografie toch wel tevreden: 

Voor het gebodene, dat de schrijver in vele snipperuren naast een zware dagtaak heeft 

moeten opbouwen, mag men niettemin dankbaar zijn. De vergeten Tollens vindt er (…) een 

goede Rotterdamse biografie.187 

P.J. Buijnsters reageert in de Nieuwe Taalgids. Hij waardeert Huygens’ instelling om niet de dichter 

Tollens te rehabiliteren, maar om hem vanuit zijn handelen in gezin en samenleving als mens te 

schetsen en hem ook psychologisch te portretteren. Buijnsters mist de plaatsing van het dichtwerk 

van Tollens in de (biedermeier-)literatuur van zijn tijd: 

Wanneer schr[ijver] terecht in Tollens’ poëzie een eigen geluid herkent, moet het mogelijk zijn 

om die eigenheid beter te karakteriseren met behulp van tekstvergelijkingen. 

Daarin zit voor Buijnsters ook het ‘ouderwetse’ van Huygens biografie:  

Waar hij nauwelijks aan toekomt, is inzicht brengen in een dichterlijke conceptie, een 

levensgevoel, een mensbeeld, een vormenwereld die op fundamentele punten van de onze 

afwijken. En dat laatste toch achtte Ter Braak (Verzameld Werk VI, 571) met recht de 

moeilijkste en voornaamste opdracht van de literatuurhistoricus.188 

Jan Fontijn noemt Huygens’ werk in gunstige zin in zijn boekje over de Nederlandse 

schrijversbiografie omdat hij Tollens plaatst in de maatschappelijke en culturele context van zijn 

tijd.189 Ten slotte nog enkele latere, waarderende woorden van Kees Fens, die in de Volkskrant van 

30 september 2000, naar aanleiding van de uitreiking van Tollensprijs van dat jaar een artikel 

publiceert: 

Zijn dood kan niet mooier worden beschreven dan in de taal van zijn biograaf Dr. G. W. 

Huygens. Diens Hendrik Tollens/De dichter van de burgerij, in 1972 verschenen (ik heb er een 

en ander aan ontleend), is niet alleen in een schitterend retorisch Nederlands geschreven, de 

schrijver wil het werk van zijn hoofdpersoon ook de eer geven die hij hem eigenlijk moet 

onthouden. Feitelijk is dit bij verschijnen al ontroerend oude boek heel vol.  

Noemde Huygens zijn werkstuk zelf al niet een ‘in zeker opzicht ouderwets boek’? 

Huygens’ visie op Tollens 

Fens geeft precies aan hoe Huygens tegen Tollens aankijkt: hij geeft hem als dichter de eer, die hij 

hem eigenlijk moet onthouden. Deze paradox wordt veroorzaakt door de tijd: de tijdgenoot van 

Tollens die hem vereerde, het latere geslacht dat hem van die eer beroofde door genadeloos de 

zwakheden van diens dichterschap aan te tonen en daarin doorsloeg en door hem weg te zetten als 

een redeloos rijmelaar in een verachtenswaardige tijd en ten slotte een man als Huygens die sterk- 
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en zwakheden erkent en in een evenwichtig portret samen brengt. Zijn laatste, concluderende 

hoofdstuk De mens en de dichter beschrijft de menselijke kant van Tollens: niet gecompliceerd, maar 

toch ook niet zo ongecompliceerd als zijn tijdgenoten en bewonderaars Bogaers en Schotel ons 

willen doen geloven: 

Omdat hij voor zijn omgeving een sympathiek man was, en als dichter hemelhoog werd 

verheven, liet men het nageslacht en al te geïdealiseerd beeld na, waarvan de negatieve 

kanten evenzeer werden verdoezeld als de gecompliceerdheden.190 

Huygens heeft oog voor die minpunten, die hem gedeeltelijk al waren aangereikt door Byvanck, Betz 

en Valckenier Suringar en die hij zag bevestigd en aangevuld door zijn eigen onderzoek. Hij schetst 

Tollens niet als een intellectueel, want dat was hij niet: ‘een ruime algemene ontwikkeling’, die 

aansluit bij zijn rationalistische instelling, zonder zich af te sluiten voor emotionele en romantische 

elementen. Ook noemt Huygens zijn licht ontvlambare aard, die in het geval van Van der Hoop zelf 

tot een onverwachte kwaadaardigheid kon ontaarden. Huygens noemt de godsdienstige opvattingen 

van Tollens ‘typisch vrijzinnig en verdraagzaam’: 

In het algemeen beoefende Tollens een werkdadig christendom zoals zijn geweten hem 

voorschreef: we kunnen in dit opzicht van een gemoedelijk en blijmoedig geloofsleven 

spreken.191 

Vooral uit de brieven spreekt Tollens’ gevoel voor humor.192 Huygens stelt vast dat de dichter in 

vertrouwde kring ‘bijzonder vriendelijk, sympathiek, betrouwbaar en hulpvaardig’ geweest is, maar 

in de omgang met begaafder geesten werd geremd door zijn gebrek aan klassieke vorming. 

Wat het dichterschap van Tollens betreft, plaatst Huygens zich niet in de literaire discussie en 

bespreekt niet de wetenschappelijke benadering van Tollens’ dichtwerk. ‘Een biografie is niet de 

plaats voor prosodische studie en dichterlijke analyse.’193 

In zijn secundaire literatuurverwijzing noemt hij niet de handboeken van Jonckbloet, Ten Brink, 

Prinsen, Walch, Baur/de Vooys, en Knuvelder, wel die van Kalff en Te Winkel, maar hij refereert aan 

geen van beide. Hij haalt wel enkele zinnen uit het opstel van Busken Huet aan, noemt ook de 

discussie tussen Beets en De Jager, maar gaat niet in op de inhoud ervan.194 Huygens beperkt zich tot 

Tollens zelf en schetst de ontwikkeling van dat dichterschap, nogmaals uitgaande van – of liever: 

eindigend bij – Avondmijmering; een dichterschap ‘zonder wijde geestelijke horizon, en zonder 

diepgang’. Huygens ziet hier een overeenkomst met Tollens’ behandeling van geschiedkundige 

onderwerpen, maar het is aannemelijk dat Tollens met de voorbeelden Het Turfschip van Breda en 

De Overwintering een andere agenda had dan het presenteren van de historische juistheid, namelijk 

aan zijn landgenoten in het nationale vormingsproces voorbeelden aan te reiken waartoe die natie in 

oude tijden in staat was: vijandige troepen en natuurkrachten verslaan. 
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Zo moet de dichter Tollens gewaardeerd worden om wat hij vermocht te geven en wat de 

toenmalige burgerij uit het hart gegrepen was.195 Vaak worden we nog door aardige vondsten 

getroffen, maar het zijn er te weinig, en er is vrijwel geen gedicht of het wordt ergens door 

ontsierd. Te veel moet zijn dichterschap worden gewaardeerd in het licht van zijn tijd.196 

Huygens wijst op de zuiverheid van de taal die Tollens nastreeft en waarin hij zich positief 

onderscheidt van ‘diepere, maar opgewonden naturen als Bilderdijk, Da Costa, Van der Hoop’.197 Als 

voorbeeld van de vele klankeffecten (binnenrijmen, alliteraties) en stijlfiguren, zoals herhalingen, 

parallellismen, allocuties, chiasmen; Huygens neemt Huygens als voorbeeld Op den eersten tand…, 

waarmee hij tevens de beperktheid van de taal van Tollens aangeeft. Maar Huygens geeft toe dat 

Tollens zijn beperkte taal redelijk goed beheerste.198 In de laatste paragraaf keert Huygens terug naar 

Rotterdam, dat hij niet kent als een centrum van kunsten; daarom vindt hij het beeld van Tollens, 

primus inter pares zijn Rotterdamse gloriejaren, een verdiende hulde.  

Zoals hierboven al opgemerkt, is het Huygens niet om herstel van Tollens’ poëtische reputatie te 

doen. Maar hij heeft natuurlijk wel kennis van haar neergang. In hoofdstuk XV, De vergankelijke 

roem, bespreekt hij de reacties op Tollens’ dood en begrafenis, de controverse tussen Beets en De 

Jager, de onthulling van de beelden en de Volksuitgave van het verzameld werk uit 1871. Dan laat hij 

een reeks jaartallen volgen die die neergang markeren: 1874 het ‘requisitoir, een afrekening’ door 

Busken Huet; 1880 de herdenking van de honderdste geboortedag in Amsterdam, 

‘gelegenheidsactiviteiten’; de Tachtigers die hem met rust lieten omdat Huet zijn werk grondig had 

uitgevoerd.199  

Hij werd een historisch verschijnsel. Men las de Overwintering (….), men zong het Volkslied (…) 

totdat het in 1932 door het oude Wilhelmus verdrongen werd. De naam van Tollens was toen 

nog slechts een begrip geworden voor haardrijmerij en slechte poëzie uit de tijd van Willem I; 

niemand kende zijn werk, behalve enkele ouderen die zich uit hun schooldagen nog menige 

regel uit de Overwintering herinnerden, en historici die er het levensbeeld der 19de eeuw uit 

reconstrueerden.200 

Hij noemt nog de bescheiden herdenking in Rotterdam in 1956,  enkele krantenartikelen en d 

verwijdering van het vervallen grafmonument na 1960.201 

Huygens’ biografie onderscheidt zich van Schotel niet alleen door een verantwoorde omgang met 

(nieuwe) bronnen en de tijd die inmiddels na Tollens en zijn gedichten is verstreken. Huygens kiest 

de moeilijke positie van een beschouwer die een evenwicht zoekt tussen eerdere overtrokken 

bewondering en latere, eveneens overtrokken, verguizing; die Tollens als mens en dichter tot zijn 

recht wil laten komen zonder de ogen te sluiten voor negatieve trekjes en zwakke poëzie. Hij bereikt 
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dat evenwicht door afstand te nemen en zijn onderwerp niet alleen zo objectief mogelijk te 

belichten, maar af en toe met een zekere meewarigheid zijn eigen visie te geven. Over zijn jeugdige 

veelschrijverij: 

Wij hebben hem reeds talloze ganzeveren zien verslijten met zijn eerste gedichtjes, en ook 

voor zijn dramatische pogingen moesten de ganzen van Cool menige veer laten.202 

Over zijn leedvermaak bij de teleurgestelde verwachtingen van een Rotterdamse collega: ‘Zelfs onder 

poeta minores bleek een sterk besef van kwaliteitsverschil te bestaan (…)’203 

Over zijn beperkte dichterlijke vocabulaire – maar in Tollens’ eigen taal: 

Hoeveel bloed hem niet door de aderen is gevloeid, hoe vaak hij de dwazen niet een ‘van 

hier!’, de braven een ‘snelt aan!’ heeft toegeroepen, hoeveel helse gedrochten niet met een 

‘vergeefs!’ van hun schriklijke toeleg teruggekomen zijn, hoe vaak Grieken en Romers niet 

beschaamd zijn teruggewezen, hoeveel malen de snaren niet gespannen zijn voor een hartige 

zang, wederom voor het lieve vaderland en Nassau’s roem – het is niet meer te tellen.204 

En over de overdadige cadeaus bij de zeventigste verjaardag: 

Voor Tollens bleef het een onvergetelijk moment; hij kon niet meer dan onder tranen 

stamelen: het was te veel geweest. Misschien had hij wel gelijk.205 

Op deze wijze laat Huygens de registratie even los en toont door eigen ogen zijn bijzondere 

betrokkenheid bij Hendrik Tollens. Een complete biografie naar de opvatting van Benton is het in 

zoverre niet, dat Huygens de ‘truth of art’ wel noemt, maar niet wezenlijk analyseert.206  

3.3.6 Biografisch werk na Huygens 

Van Waterschoot: nogmaals de briefwisseling met Suringar, 1987/1990 

Jos van Waterschoot schrijft in 1990 in het tijdschrift De boekenwereld een artikel De Leeuwarder 

uitgever G.T.N. Suringar, de dichter Hendrik Tollens en de Gezamenlijke Dichtwerken en raadpleegt 

daarvoor de briefwisseling tussen beiden. Eerder schreef hij over deze relatie zijn doctoraalscriptie. 

In het stuk komen verschillende aspecten aan de orde die nog niet, of maar ten dele in detail zijn 

onderzocht, zoals honoraria, roofdrukken en het verzameld werk. Tollens stelt doorgaans geen 

financiële eisen bij zijn uitgaven, maar is wel gevoelig voor een attentie of voor een betaling in 

natura, zoals bij het eerste product van hun samenwerking, Liedjes van Matthias Claudius, het geval 

is. Tollens is immers geen broodschrijver en houdt blijkbaar ook zijn zakelijke belangen in het oog: 

Je proeft uit zijn [=Tollens’] brieven dat hij het ook niet goed voor zijn verfhandel vond als zijn 

cliënten het idee kregen dat hij het schrijven erbij moest doen omdat zijn handel hem niet 

genoeg opleverde.207 

Anderzijds was het bezit van rechten op bundels en gedichten wel een juridisch en economisch 

onderwerp: uiteindelijk verkoopt Tollens het eigendom van Nieuwe Gedichten, Liedjes van Matthias 
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Claudius en de Dichtbloemen voor f 3500 aan Suringar, inclusief de opties op eventueel nog te 

verschijnen bundels. Dit heeft verschillende gevolgen. Zo incasseert de uitgever f 64.000 als 

vergoeding voor de roofdrukken die na 1840 in Antwerpen verschijnen.208 De uitgaven van Nalezing 

en de eerste delen van Gezamenlijke Dichtwerken veroorzaken irritaties tussen dichter en uitgever: 

over intekenlijsten, over portretten en over het uitstel dat Suringar pleegt in afwachting van een 

nieuwe drukpers. 

Het artikel is te beschouwen als de uitwerking van een deelaspect van het leven van Tollens: ten 

eerste de zakelijke relatie tussen hem en Suringar en als zodanig sluit Van Waterschoot dus aan bij 

Valckenier. Ten tweede herkennen we de karaktertrek die ook door Byvanck en Huygens wordt 

genoemd: de lichtgeraaktheid van Tollens als het gaat om afwijking van zijn principes, in dit geval om 

zijn weerzin tegen colportage met zijn werk. Ongetwijfeld heeft hij zich geërgerd aan een advertentie 

voor de Gezamenlijke Dichtwerken in een krant, tussen pillen en een kookboek....209  

In de herinneringscultuur is het artikel te beschouwen als een aanvulling op Huygens. De doelgroep 

van het tijdschrift is de boekhandel: een beperkt publiek dus en het is dan ook niet waarschijnlijk dat 

Van Waterschoot een brede ingang heeft gevonden. 

 

Rijswijkse bijdragen 

Mede vanuit lokale belangstelling onderzoek ik zelf de Rijswijkse jaren van Tollens. In het jaarboek 

van de plaatselijke Historische Vereniging van 1996 geef ik een korte inleiding over de Rotterdamse 

tijd, gebaseerd op Huygens, en werk daarna de tien jaren uit dat Tollens op huize Ottoburg in Rijswijk 

woont. Ik gebruik hierbij naast Huygens’ boek verschillende brieven en gedichten van Tollens uit de 

Rijswijkse tijd (Bedelbrief, Avondwandeling, Grijsaardsliedje).210 Daaruit blijken geen fundamentele 

verschillen met de beschrijving door Huygens: de dichter geniet van zijn ‘buitenleven’, voelt nieuwe 

inspiratie tot dichten, neemt deel aan het sociale leven, viert er zijn zeventigste verjaardag, merkt dat 

zijn krachten afnemen en sterft in het harnas, met de pen in de hand. Enkele toegevoegde details: 

Tollens koopt Ottoburg niet, maar huurt het huis211 en hij bedankt voor een zetel in de 

gemeenteraad.212 Verder schets ik de begrafenis van Tollens en de lotgevallen van het 

grafmonument.  

‘Mietje Tollens’213 

In een volgend artikel ontzenuw ik het verhaal van Saartje Pruikemaker (1846-1931), in de Rijswijkse 

volksmond bekend geweest als ‘Mietje Tollens’: zij beweerde dat Tollens haar als vondeling heeft 

opgenomen, dat zij hem 22 jaar als huishoudster heeft gediend en dat ze na diens dood naar het 

bejaardenhuis ‘Onderwatershof’ moest. Haar geschiedenis wordt door Henri ter Hall voor waarheid 

in een plaatselijk krantje opgenomen.214  
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Er is echter sprake van ‘pseudologica fantastica’: als Tollens sterft, is Saartje pas 12 jaar en verblijft ze 

in een Haags weeshuis. Ze wordt later wel dienstbode bij Frans Tollens, de zoon van de dichter, die 

later in Rijswijk komt wonen. Ze erft wat geld van hem, maar raakt dat na een verkeerd huwelijk snel 

weer kwijt. Enige tijd is ze dienstbode bij de familie J.W. Schuurman, de opvolgers van de dichter als 

bewoners van Ottoburg. Er zijn dus wel enkele verbanden tussen haar en Hendrik Tollens, maar het 

meeste is door haar verzonnen. 

 

In 2006 baseer ik me op mijn eerste artikel voor zijn bijdrage aan H. Tollens, Cz., dat de ‘Stichting 

Historische Projecten Rijswijk’ in samenwerking met het Museum Rijswijk ter gelegenheid van de 

150e sterfdag van Tollens laat verschijnen.215 Dit stuk is tevens bedoeld als inleiding op Tollens’ leven 

en werk en is daarom uitgebreider, heeft veel illustraties, maar presenteert in vergelijking met 1996 

geen nieuwe biografische feiten. In 2011 geef ik op detailpunten nog enkele correcties.216 

Dit zijn alle plaatselijke publicaties, die lokaal wel de aandacht hebben getrokken en gekregen, maar 

niet van invloed zijn op de collectieve herinnering. Wel dragen ze bij aan de concentratie van de 

herinneringscultuur in Rijswijk. 

 

Ellen Krol: een ‘ellendig leven’? 

Tollens zou verbaasd opkijken als hij zijn levensloop aantreft in een bundel met de titel Ellendige 

levens. Nederlandse schrijvers in de negentiende eeuw (2013). Ellen Krol verzorgt het hoofdstuk over 

de volksdichter. De redacteuren, Rick Honings en Olf Praamstra, geven tussen alle treurigheid, 

moeizaamheid en het tranendal van menig negentiende-eeuwse schrijver weliswaar ruimte aan 

enkele uitzonderingen – zij noemen Van Lennep en Ten Kate – om een tweede doel te realiseren: 

‘een overzicht te bieden van de belangrijkste schrijvers uit de negentiende eeuw’.217 In deze laatste 

zin mag Tollens inderdaad niet ontbreken, maar wat de ellendigheid van zijn leven betreft, mag hij 

toch tot de uitzonderingen worden gerekend. Krol geeft als voorbeeld Tollens’ kinderjaren, waarin hij 

buiten zijn eigen gezin elders door een kinderloze oom wordt opgevoed: ‘Geen huiselijk geluk.’ Maar 

Huygens wijst erop dat we weinig van die kinderjaren weten, maar dat Tollens er zelf ‘met 

dankbaarheid’ aan terugdacht.218 Andere tekenen van ‘ellende’ zijn zijn mismoedigheid in 

Avondmijmering en het verlies van zijn vrouw en zijn zoon Piet in het ‘rampjaar’ 1838 en de 

verloedering en dood van zijn zoon Koos. Aan deze reeks had Krol nog drie overleden kinderen 

kunnen toevoegen. Maar niets wijst erop dat Tollens zelf zijn leven als ‘ellendig’ heeft ervaren. Tot 

twee maal toe schrijft hij een ik-gedicht Tevredenheid: in Gedichten III spreekt een ik-persoon die 

geen eerzuchtige ambities koestert, in Laatste Gedichten II overheerst de dankbaarheid voor het 

gezegend lot dat hij geen vorst is die van alles moet verduren.219 Dezelfde toon klinkt in 

Grijsaardsliedje waarin hij aan het einde van zijn leven dankbaar en tevreden terugkijkt, maar daarbij 

tegenover God de tegenslagen niet ontkent: 

Soms werd me een wond in ’t hart gescheurd, 
En viel mij ’t schrijen bitter bang: 
Gij hebt mij ’t hoofd weer opgebeurd, 
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Al bloedde ’t harte lang.220 

Krol geeft in haar artikel geen nieuwe feiten: ze noemt Tollens’ uitstraling (naar Bowring en Beets), 

zijn literaire rol in de natievorming, zijn populariteit (‘herkenbaarheid’), de eerste kritiek op zijn werk, 

zijn Rijswijkse tijd en zijn zelfreflectie. Zij overschat Tollens echter door zijn Algemeene Bededag in 

‘niet minder dan veertien talen’ te laten vertalen: Tollens en Bogaers noemen veertien vertalingen, 

en, zoals beschreven in hoofdstuk 2.7, zijn mij er tien bekend, verdeeld over drie talen.221 

Het boek van Honings en Praamstra heeft (tot nu toe) nog weinig reacties geoogst. Tollens is slechts 

één van de 27 besproken schrijvers en zijn leven was niet zo ellendig, dat de lezer met zijn lot op het 

netvlies achterblijft. Evenmin komen er nieuwe feiten aan de orde. Aan de herinnering zal het weinig 

bijdragen. 

 

3.3.7 Conclusie: de biografische geschriften en de herinneringscultuur 

Centraal staan de twee biografieën, die van Schotel (1860) en Huygens (1972); de biografische 

artikelen tot 1972 hebben achteraf gezien een resultaat dat in één van beide boeken terugkeert. 

Schotel is een vertegenwoordiger van Tollens’ tijdgenoten die hem in de herinnering willen laten 

voortleven zoals zij hem bij leven hebben beschouwd: mens en dichter van onvergelijkbare 

grootheid. Hun pretentie is, dat de nabestaanden die grootheid zullen blijven erkennen. Schotel vat 

als het ware alle eulogieën en memoriegedichten samen in ‘het derde monument’ – de term is van 

Huygens - naast de beide stenen beelden – uit 1860. En zoals het bij begrafenisteksten bovendien 

niet gebruikelijk is de kwalijke kanten van de overledene te noemen, zo vermijdt Schotel, zoals 

hierboven is uitgelegd, vreemde smetten op Tollens’ blinkend blazoen te laten vallen. Met deze 

ambitie pleegt hij lezersbedrog, al zal hij zijn geschrift zelf ongetwijfeld anders hebben beschouwd. 

Van Vloten legt onmiddellijk uit dat het boek inhoudelijk en technisch zelfs niet aan de norm van die 

tijd voldoet, laat staan dat het volgens de later ontwikkelde criteria aan de kwalificatie van een goede 

biografie kan voldoen. Bentons gedachten over de verzonnen waarheid kunnen moeiteloos op 

Schotel worden toegepast, met dien verstande dat Schotel niets verzint, maar de waarheid wel zó 

reduceert en modelleert, dat zij onbetrouwbaar wordt. Dresdens term dat tussen biograaf en 

beschrevene een ‘merkwaardig spel’ wordt gespeeld, krijgt bij Schotel een merkwaardige bijklank, 

die bij de argeloze lezer een eenzijdig, en dus onjuist beeld van Tollens oproept. Wat dat betreft zijn 

de tegengestelde reacties van de Vaderlandsche Letteroefeningen enerzijds en Van Vloten anderzijds 

kenmerkend voor de situatie in de literaire wereld rond 1860: de eerste verwoordt de kritiekloze 

dankbaarheid van de oudere generatie, de tweede vertegenwoordigt de leeftijdsgroep die is 

opgegroeid met de kritische houding van De Gids, en de voorafgaande jongerentijdschriften. Hun 

namen (Potgieter, Bakhuizen van den Brink, Busken Huet, Van Vloten zelf) ontbreken op de lijst van 

intekenaren. Schotels biografie krijgt dan ook geen herdruk, maar wordt tot in lengte van jaren 

opgenomen in literatuurverwijzingen, bijvoorbeeld in naslagwerken. Hierdoor ontstaat een 

merkwaardig verschijnsel in de herinneringscultuur: Funktionsgedächtnisse die elkaar in feite 

tegenspreken, want uit Schotel tekent een geheel andere dichter dan Busken Huet. Nergens wordt 

de raadpleger aangeraden beide herinneringsdragers kritisch te lezen en de vergelijken. 
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Wie écht belangstelling voor het leven van Tollens heeft, blijft lang op Schotel aangewezen of is 

genoodzaakt de latere biografische artikelen te raadplegen. Deze dragen ook zelf bij aan een 

veranderende herinnering, maar zullen door hun beschikbaarheid niet alle direct een beslissende 

wending in de collectieve beeldvorming hebben veroorzaakt. Haverkorn en Valckenier publiceren in 

een lokaal jaarboek. De eerste stuurt ten opzichte van Schotel enkele details bij over Tollens’ afkomst 

en huwelijk, de tweede biedt door een nieuwe bron (briefwisseling Tollens-Suringar) inzicht in het 

karakter en de belangstelling van Tollens. Wat dat betreft hebben Byvanck en Betz in De Gids een 

ander, breder verspreid en georiënteerd publiek. De eerste boort een nog onbekende bron aan (de 

briefwisseling Tollens-Immerzeel) en kan daardoor een genuanceerder beeld van de mens Tollens 

geven en Betz vult dit aan met uitgebreide informatie over de aanloop naar Tollens’ huwelijk. 

Haverkorn en Betz geven vooral biografische noties en zijn als zodanig aanvullingen op Schotel; 

Byvanck en Valckenier geven vooral zich op de bij Schotel onderbelichte karaktertrekken van Tollens. 

Het duurt ruim dertig jaar voor nieuw biografisch materiaal verschijnt: tussen 1923 en 1956 blijft het 

beeld van Tollens stabiel. Maar Huygens veroorzaakt aanvankelijk geen schok. Zijn eerste artikelen 

verschijnen net als die van Haverkorn en Valckenier in het lokale Rotterdamse jaarboek. De 

ministeriële opdracht tot een biografie, waarschijnlijk verleend bij de honderdste sterfdag, laat 

echter zien dat ook bij de landelijke overheid de belangstelling voor Tollens herleeft. Huygens erkent 

dat de dichterlijke waarde van Tollens’ werk achterhaald is, maar beschouwt hem met alle nieuwe 

kennis op afstand en geeft hem een nieuwe plaats in de vaderlandse herinnering: een dichter met 

een eigen geluid, overtuigd van zijn beperkt talent maar niettemin meegezogen door zijn 

onbeteugelde populariteit, een sympathiek mens met oog voor de nood in de wereld. Terecht op 

esthetische gronden als dichter veroordeeld, maar als zodanig wel een icoon van zijn tijd – en 

daarom van genoeg waarde om weer in de collectieve herinnering te worden opgenomen. Huygens’ 

boek is weliswaar een Rotterdamse uitgave, maar geldt alom in den lande als de tweede, tot nu 

laatste en enig waardevolle levensbeschrijving van Hendrik Tollens. De latere biografische artikelen 

hebben Huygens’ beeld aangevuld en niet fundamenteel gewijzigd.  

 

De biografische geschriften hebben volgens Dresden als eerste doel de herinnering aan een individu 

op enigerlei wijze te doen voortleven.222 Neutraal gezien heeft Schotel dit doel bereikt, maar 

onmiddellijk kan de vraag gesteld worden: welke herinnering? Zijn idealiserende visie is aangevuld en 

genuanceerd door verschillende auteurs, waarvan Gerard Huygens tot nu toe de duidelijkst aanwezig 

is: hij nuanceert de herinnering aan Tollens, enerzijds door niet alleen Schotel kritisch tegen het licht 

te houden, maar ook de latere criticasters als Busken Huet. Vergood, verguisd – Huygens spreekt een 

middeloordeel uit: Tollens is een matig begaafd dichter in een tijd die weinig literaire eisen stelde, 

die hoc tempore geen herwaardering behoeft, maar die de verguizing niet verdient, mede omdat hij 

een sympathiek mens is.
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Hoofdstuk 3.4 Naslagwerken 

 
Inleiding 

Toename van kennis vraagt om ordening, specialisering, overzichtelijkheid en een goed apparaat om 

gegevens te beschrijven en om verwijzingen naar primaire en secundaire 

 literatuur over het betreffende onderwerp te vinden. Dit proces begint al lang voor de negentiende 

eeuw: de negentiende-eeuwse naslagwerken als de encyclopedie en het biografisch woordenboek 

zijn te beschouwen als uitwerking van eerdere voorbeelden, vooral uit de achttiende eeuw. Beide 

soorten hebben een conserverende waarde en maken geen deel uit van verhalende lectuur over de 

personen en onderwerpen die erin beschreven worden, daarvoor zijn mono- en biografieën de 

geëigende genres. Qua vorm hebben zij trouwens niet de ruimte om uitgebreid op het onderwerp in 

te gaan. Van belang is dat de informatie systematisch is gerangschikt en een kwalitatief hoge, maar in 

hoeveelheid beperkte beschrijving biedt. Het zijn geen leesboeken, want ze zijn bedoeld voor hen die 

gericht iets te weten willen komen. Deze belangstellenden verwachten zij in korte tijd kennis te 

kunnen nemen van de belangrijkste gegevens over het onderwerp, zodat aan zijn/haar onmiddellijke 

behoefte aan inlichtingen is voldaan. Een naslagwerk is Speichergedächtnis, maar om deze opnieuw 

te laten functioneren, is doorgaans meer arbeid vereist: het is als het ware de boedelbeschrijving van 

de werkelijke inhoud en het is aan de onderzoeker om vast te stellen of hij/zij behoefte heeft aan 

nader onderzoek. Een lemma uit een naslagwerk levert idealiter daarvoor de nodige aanwijzingen. 

Door de grote omvang zijn naslagwerken niet te beschouwen als producten van de 

herinneringscultuur, maar kan de onderzoeker deze er wel uit afleiden, zowel uit de vermelding van 

het onderwerp van belangstelling in het werk, als uit de inhoud van het lemma. Belangrijk is ook of 

het werk verwijst naar secundaire literatuur. 

In dit soort herinneringsdragers gaat het niet om Hendrik Tollens alleen. De samenstellers hebben 

moeten selecteren welke informatie zij voor hun naslagwerk relevant achten. Daartoe zullen ze zich 

hebben gebaseerd op de bronnen die in het vorige deel van dit onderzoek zijn besproken. Het is 

daarom interessant te zien hoe hun lemmata zich daartoe verhouden en ons af te vragen welke 

kennis over Tollens wordt overgedragen en of daaraan een waardering wordt gehecht. De informatie 

kan minimaal zijn en bestaan uit enkele data, maar ook essayistisch van karakter en omvang zijn. De 

geïnteresseerde lezer zal gebaat zijn met een goede literatuurverwijzing: hoort de primaire lijst nog 

tot het eigenlijke onderwerp, de secundaire zal de lezer in staat moeten stellen zijn of haar kennis 

over het onderwerp verder te kunnen verdiepen. 

Dit hoofdstuk bestaat uit twee deelhoofdstukken: ten eerste de biografische naslagwerken, die zich 

qualitate qua richten op personen en die als medium binnen de bovengenoemde inhoudelijke 

begrenzing in eerste instantie zullen aansluiten bij de biografische geschriften die in het vorige 

hoofdstuk aan de orde zijn gesteld. De tweede groep bestaat uit encyclopedische werken, die een 

breder terrein behandelen. In beide categorieën heb ik mij gericht op grotere werken waarvan 

verwacht mag worden dat zij aan Tollens aandacht besteden. 

3.3.1  Biografische naslagwerken 

Met de toename van de individualiteit in de Renaissance stijgt de aandacht voor de beschrijving van 

de individuele kunstenaar, staatsman, geleerde. In de zeventiende eeuw legt Carel van Mander het 
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leven van verschillende schilders vast in zijn Schilderboeck en Geeraert Brandt biografeert 

eeuwgenoten als Michiel de Ruyter en Joost van den Vondel. Over de laatste noteert de online versie 

van de Encyclopaedia Brittannica: ‘These were works in which a proud new nation took account of its 

birth pangs and its growth to greatness’.1 

Een grote tijd wil haar grote geesten de tijd doen overleven. Biografen willen hen, die zij voor zichzelf 

en het nageslacht van belang achten, vereeuwigen in, een in memoriam, een artikel of een boek. In 

de negentiende eeuw, met groeiende aandacht voor het individu, groeit de drang belangwekkende 

levens vast te leggen. in het Jaarboek van de Maatschappij verschijnen ‘levensberichten’, 

necrologieën van overleden leden.  

In de negentiende eeuw zijn het biografische naslagwerken die dergelijke levensbeschrijvingen 

bundelen en systematisch aan het publiek aanbieden. In de onderstaande paragrafen komen enkele 

van deze werken aan de orde die een biografie van Hendrik Tollens presenteren. 

Kobus en De Rivecourt, Beknopt Biographisch Woordenboek van Nederland, 1861 

In het derde deel van het beknopte – driedelige – biografische naslagwerk Beknopt Biographisch 

Woordenboek van Nederland is een lemma over Tollens opgenomen. Het boek verschijnt in 1861, 

dus kort na het overlijden van de dichter en nog korter na de festiviteiten rond zijn standbeeld en zijn 

grafbeeld. Hij is nog niet uit het collectieve geheugen verdwenen en de editeur doet dan ook enkele 

malen een beroep op de herinnering van de lezer: ‘Wie kent niet de keurige uitgave van alle zijne 

bundels (…) bezorgd door den heer Suringar te Leeuwarden (…)’, en over weldadigheidsuitgaven ‘van 

welke gewis de Bedelbrief en Goeden nacht van de armen aan de rijken in ieders herinnering leven’. 

Kobus en De Rivecourt geven in chronologische volgorde de belangrijkste gebeurtenissen uit Tollens’ 

leven weer, tot en met zijn begrafenis. Zij beperken zich tot de grote lijnen en geven bijvoorbeeld 

niet of nauwelijks informatie over zijn verfhandel, over zijn vrouw en gezin. Van de bundels noemen 

zij alleen Gedichten, maar geven weer wel een aantal titels van de – verworpen – toneelstukken. Het 

Volkslied wordt niet genoemd, wel De Overwintering, ‘zijn meesterstuk’. De editeurs leggen vooral de 

nadruk op zijn dichterschap en geven daarbij veel positieve kwalificaties. Zo is De dood van Egmond 

en Hoorne, een ‘heerlijk dichtstuk’, benadrukken zij de oplagen van Gedichten, is zijn meesterschap 

over vorm en taal ‘ongeëvenaard’, schrijft Tollens voor het goede doel ‘menig keurig dichtjuweel’. 

Naast de roem noemen zij Tollens’ bescheidenheid: hij is een ‘goedhartige welwillende en 

medelijdende man’, een ‘goedhartig Christen’, die in Geloofsbelijdenis het ‘heerlijke getuigenis van 

zijne opvattingen des christendoms’ aflegt. 

De auteurs gaan niet expliciet in op zijn populariteit, maar de vele positieve uitspraken geven 

daarvoor wel een aanwijzing. Zij verwijzen niet naar secundaire literatuur en gaan niet in op de 

bedenkingen die Beets inmiddels over de kwaliteit van Tollens’ dichterschap heeft geventileerd.2 Het 

is de vraag of zij Schotels biografie gekend hebben: deze dagtekent zijn tweede voorwoord in mei 

1860, het woordenboek is van 1861. Ook Schotel is niet scheutig met de informatie die we in een 

biografie wel zouden verwachten: Tollens was immers naast dichter in zijn eigen beleving vooral 

zakenman en huisvader. Maar hij is wel volledig is de primaire bibliografie en dat zijn de 

woordenboek schrijvers in het geheel niet. Dit biografische artikel is dan ook lang niet voldoende om 
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 http://www.britannica.com/EBchecked/topic/77731/Geeraert-Brandt (1 maart 2013) 

2
 Schotel (1860) is nog recent, maar Bogaers (1857) en Warnsinck (1857) zijn dan al enkele jaren geleden 

verschenen, evenals Beets’ artikel uit 1858. 
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het gehele leven, van mens en dichter, te leren kennen, maar staaft wel de indruk dat hij een groot 

poëet is geweest. 

‘Van der Aa’, Biographisch Woordenboek, 1874 

A.J. van der Aa (1792-1857) had in 1844-1846 een driedelig woordenboek over Nederlandse dichters 

samengesteld, waarin hij Tollens niet had opgenomen omdat deze toen nog in leven was. In 1852 

was hij begonnen met zijn Biographisch Woordenboek, dat na zijn dood is voortgezet door K.J.R. van 

Harderwijk (1822-1860) en later door Tollens’ biograaf Gilles Schotel. Het zou in totaal 21 delen 

tellen, waarvan het laatste in 1878 verschijnt. In deel 18 vinden we het lemma over Tollens. We 

mogen aannemen dat Schotel uit zijn eigen gegevens heeft geput. Zo geeft hij in beide publicaties 

een verkeerde titel van Proeve van Minnezangen en Idyllen en noemt hij foutief 1816 als het jaartal 

van De Overwintering.3 De beschrijving van Tollens’ laatste levensjaren wordt zowel in de biografie 

als in dit lemma met gelijke bewoordingen ingeleid.4 Andere overeenkomsten zijn de 

gedetailleerdheid van de informatie – méér dan Kobus en De Rivecourt, maar Schotel behoeft zich 

hier dan ook niet aan de titel ‘Beknopt’ te houden – en de vele positieve kwalificaties. Al in de 

patriottentijd leeft de geestdrift bij de jonge dichter en zijn toejuichende toehoorders. De 

toneelstukken oogsten lof, ‘met de verschijning van zijn Hoekschen en Kabeljaauwschen achtte men 

dat een nieuw tijdperk voor de vaderlandsche toneelpoëzij was aangebroken’.5 Over zijn liefdesleven 

lezen we niets, Gerbranda en haar inspirerende invloed op Tollens’ jeugdwerk worden niet vermeld 

en hun huwelijk alleen tussen haakjes genoemd. Schotel benadrukt in zijn lemma de positieve 

ontvangst van diverse bundels en dichtwerken: Gedichten wordt met ‘algemeene toejuiching’ 

ontvangen, de Feestzang op het huwelijk van de kroonprins met grootvorstin Anna Paulowna zal 

hem ‘als een hooggestemden zanger onsterflijk maken’, De Overwintering is ‘een der heerlijkste 

tafereelen van beschrijvende dichtkunst, die wij bezitten’.6 Eenmaal in Rijswijk schrijft hij ‘heerlijke 

gedichten’ zoals het begrafenisgedicht voor Willem II; Aan mijn Vaderland is ‘uitmuntend’.7 Zijn 

weldadigheidsgedichten worden breed uitgemeten, met opgave van de opbrengsten. Vervolgens 

besteedt het lemma aandacht aan het vertaalwerk. Het jaartal 1802 bij Liedjes van Matthias Claudius 

zal een drukfout zijn.8 Evenals in zijn biografie somt Schotel dichters op die werk van Tollens hebben 

vertaald. Ook het prozawerk wordt genoemd. Van Tollens is inderdaad proza bekend, maar dat hij 

zich daarmee naam verworven zou hebben en in zijn jeugd al van talent getuigde, zegt meer over de 

bewondering door Schotel dan over de roem van Tollens als prozaïst. Het lemma eindigt inhoudelijk 

met de dood en de begrafenis van Tollens en met de onthulling van het standbeeld en het 

grafmonument. 

Evenals in de biografie klinkt er bij Schotel geen kritiek op Tollens en zijn dichterschap. Eventuele 

voorvallen en eigenschappen die het bewonderende beeld zouden kunnen verstoren – te denken 

valt aan zijn aanvaringen met uitgevers, met Van der Hoop, kritische besprekingen uit vroeger of 

later tijd worden niet vermeld. In de secundaire literatuur wordt Beets niet genoemd. Van der 

                                                           
3
 Schotel (1860), 18 resp. 86; Schotel heeft Idyllen en Minnezangen; De Overwintering is in 1819 geschreven. 

4
 Schotel (1860), 340, Van der Aa (1874), 174 

5
 Van der Aa (1874), 169 

6
 Schotel maakt ook hier gebruik van positieve recensies: deze citaten zijn ontleend aan uitspraken van 

Jeronimo de Vries resp. B.H. Lulofs. 
7
 Van der Aa (1874), 172 

8
 Het juiste jaartal is 1832, in Schotel (1860), 99 staat het correct.  
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Aa/Schotel schotelt zijn lezer een alom geliefde, geloofde en bijna volmaakte dichter voor. In zijn 

perceptie is de waardering voor Tollens tussen 1860 en 1874 blijkbaar onaangetast gebleven en dat 

wil hij zijn lezers meegeven. 

Van den Branden c.s.,  
Biographisch Woordenboek der Noord- en Zuid-Nederlandsche Letterkunde. 1878, 18929 

De Antwerpenaar F. Jos. P. van den Branden (1837-1922) is de samenbindende persoon van de twee 

drukken van het Biographisch Woordenboek der Noord- en Zuid-Nederlandsche Letterkunde. Zijn 

beide medewerkers van de eerste druk zijn in 1878 al op leeftijd en naast een veranderde 

samenstelling van de redactie, zoekt hij blijkbaar ook een andere uitgever. Beide drukken bestaan uit 

één deel. 

De levensbeschrijving van Tollens is kort en zakelijk en geeft correcte gegevens weer: naam en 

jaartallen kloppen. Opvallend is de volledige lijst van Tollens’ gepubliceerde werken, die in lengte de 

werkelijke biografie overklast: ook alle kleine losse uitgaven zijn weergegeven. Naast één kolom 

biografia staan 2¼ kolom verwijzingen. Van Philemon melden de biografen een uitgave ‘hiervan eene 

lange strook gedrukt en in eene eierschaal opgerold’. De makers spreken geen enkel waardeoordeel 

uit en verwijzen niet naar secundaire literatuur, die er door Beets en Busken Huet wel degelijk is. 

Wellicht willen zij zich niet in het oordeelsdebat mengen. In het lemma over Simon Rivier wordt 

trouwens kort aandacht besteed aan diens dochter Gerbranda, de vrouw van Tollens.10 

Molhuysen en Blok, Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, 1921 (het NNBW) 

Philipp Christiaan Molhuysen (1870-1944), ten laatste bibliothecaris van de Koninklijke Bibliotheek, 

en Petrus Johannes Blok (1855-1929), onder andere eveneens bibliothecaris, nemen in 1911 het 

initiatief tot het NNBW, dat tot 1937 in tien delen verschijnt. In deel 5 staat het lemma over Tollens. 

Tussen Van der Aa en deze uitgave is bijna een halve eeuw verstreken. Auteur van het lemma is 

mevrouw dr. H.J.A. Ruys (Hilletje Jacoba Adolphina, 1881-1956, letterkundige en conservator van de 

Leidse Universiteitsbibliotheek). 

Ook dit biografische woordenboek geeft gedetailleerde informatie over de levensloop van Tollens en 

ontkomt evenmin aan fouten: zo trouwde de dichter in Oost- en niet in West-Souburg en verhuisde 

hij niet in 1840, maar zes jaar later van Rotterdam naar Rijswijk. Dichtbloemen bij de naburen geplukt 

is geen ‘verbetering’ van Tuiltje van Geurige Dichtbloemen, maar een geheel nieuwe bundel. De 

opmerking dat zijn toneelstukken nooit zijn opgevoerd, is in strijd met Schotel; Worp spreekt wel 

over de weigering van het Amsterdamse schouwburgbestuur vanwege politieke motieven in 1805 

zijn Lukretia te laten opvoeren, maar zegt niets over opvoeringen.11 Huygens noemt in zijn biografie 

echter een aantal voorstellingen van diverse stukken van Tollens.12  

                                                           
9
 Het jaartal 1892 is bij benadering en ontleend aan een potloodaantekening in het exemplaar van de 

Koninklijke Bibliotheek. 
10

 Frederiks & Van den Branden (1892), 657 
11

 Molhuysen & Blok (1921), 944, Schotel (1860), 15, Worp (1907), 341, zegt overigens wel dat Hoekschen en 
Kabeljaauwschen ‘ten tonele’ is gebracht, maar niet duidelijk is of dit overdrachtelijk is bedoeld. 
12

 De Vrede in Nederland, een ‘nastukje’ in coproductie met Maarten Westerman, is in 1799 één maal 
opgevoerd, De Schoenmaker van Damascus in de winter van 1800, Blinval en Emilia kende drie voorstellingen 
in december 1804, De Hoekschen en Kabeljaauwschen vier maal in 1806, zie Huygens (1972), 44, 54-55, 56 
resp. 106; Huygens noemt tevens stukken die niet zijn opgevoerd: Andromache en Lukretia, de laatste om 
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Het lemma vermeldt verder: jeugd, Elten, patriottenzang, beroep, huwelijk en gezin, huldigingen en 

levensavond. Blijkbaar veronderstelt de editeur bij zijn lezers voorkennis, want bij de introductie van 

het latere werk schrijft hij over ‘zijn bekende wedstrijd met C. Loots’, in casu de prijsvraag over een 

dichtstuk over Hugo de Groot in 1803.13 Ruys acht Gedichten de basis van Tollens’ roem: ‘Bijna 50 

jaar bleef hij sindsdien de lust en de liefde der Nederlandsche natie’. Maar de editeur is zeker geen 

slaafse bewonderaar en relativeert die roem met verwijzing van kritiek die bij en na het leven van 

Tollens op zijn werk is uitgeoefend. Het Volkslied is ‘de kroon op zijn werk’, maar werd gedragen door 

de melodie van Wilms; zij is het met Huet eens dat het originele dagboek van De Veer meer literaire 

waarde heeft dan Tollens’ Overwintering. Bij de laatste bundel, Nalezing, tekent de biograaf aan dat 

‘zijn dichterroem al niet meer onaangetast was’ en verwijst naar De Clercq, Van Lennep en Van der 

Hoop, als inleiding op de kentering van zijn roem na zijn dood. Zij noemt Beets. Busken Huet en 

Byvanck. De laatste publiceerde documenten  

die wel een eenigszins onaangenaam licht werpen op zijn persoonlijkheid: in plaats van het 

geijkte eenvoudige, nobele karakter, zien we daar zelfgenoegzaamheid en ijdelheid, 

lichtgeraaktheid tegenover kritiek en gebrek aan waardeering voor andere dichters, met name 

de jongeren.14  

Maar haar eindoordeel over Tollens’ betekenis voor de dichtkunst is voorzichtig in evenwicht: 

Thans, bijna drie kwart eeuw na zijn dood, is hij, misschien niet verdiend, vrijwel in 

vergetelheid geraakt. Maar wie zijn volk en taal liefheeft, kan ook thans nog Tollens 

waardeeren, omdat hij een eigen gemakkelijken dichttrant bezat, omdat hij huisgezin, 

familieband en vaderland hooghield en eenmaal de liefde van gansch een volk bezat. 

De biograaf noemt vele primaire titels, ook losse uitgaven en bloemlezingen, zelfs prozastukken uit 

later jaren. Ook aan secundaire literatuur is bij dit lemma veel te vinden: de bronnenverzamelingen 

van Abraham de Vries en Bogaers, uiteraard Schotel - over wiens subjectiviteit hier geen woord -, de 

genoemde artikelen, het handboek van Kalff. 

Ter Laan, Letterkundig Woordenboek, 1941, 1952  

Het blijkt telkens weer, dat nevens de grote encyclopedieën een woordenboek over één 

bepaald gebied zijn goede diensten bewijst. En dit vooral, als het onderwerp zo rijk is als de 

Nederlandse letterkunde en de geschiedenis daarvan. 

Aldus de Groningse volkskundige en lexicograaf Kornelis ter Laan (1871-1963) in het Voorbericht van 

de eerste druk van zijn Letterkundig Woordenboek uit 1941.15 In de praktijk betekent dit echter, dat 

er per lemma beknopter informatie gegeven kan worden dan in de vorige, meerdelige biografische 

uitgaven. Doordat Ter Laan een groot aantal lemmata biedt, komen we de naam van Tollens ook 

tegen bij ‘Nova Zembla’, ‘Claudius, Matthias’, ‘Liefdadigheidspoëzie’, bij namen van vrienden en 

navolgers en bij afzonderlijke titels (‘De Echtbreekster’, ‘Bedelbrief’), titels van almanakken en 

jaarboekjes. Hier geeft Ter Laan alleen zakelijke informatie. 

                                                                                                                                                                                     
politieke redenen, zie Huygens (1972), 71 resp. 91-92; van De dood van Cézar is minstens een 
rederijkersopvoering bekend, zie hoofdstuk 3.1. 
13

 Molhuysen & Blok, 944 
14

 Molhuysen & Blok, 946 
15

 herdrukt in Ter Laan (1952), II 
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Het lemma over Tollens zelf is eveneens zakelijk. Eigenschappen en karakteristieken worden in 

enkele zinnen weergegeven. Daardoor ontbreekt de samenhang en ontstaat een weliswaar vrij 

volledig, maar gefragmenteerd beeld van de dichter. Ter Laan laat hem overstappen naar de 

Nederlandse Hervormde Kerk in plaats van naar de Remonstrantse Broederschap. In het artikel 

noemt hij een aantal bundels en een groot aantal afzonderlijke gedichten. Ter illustratie neemt hij 

een couplet van de Bedelbrief op. Over Tollens’ poëzie schrijft Ter Laan: ‘Hij prees het bestaande, 

wekte op tot milddadigheid; genoot van het leven. Zijn poëzie mist kracht; het best is hij in de 

beschrijving (…)’. Tollens is ‘de dichter van de tevredenheid met het bestaande, van de blijmoedige 

levensbeschouwing, van huiselijk lief en leed, een tweede Cats’. 

Ter Laan gaat niet in op de latere reputatie van de dichter. Daardoor blijft de indruk positief: ‘Hij 

werd geëerd bij het volk en bij de dichters; Beets was voorgegaan en had aan hem in 1840 zijn Ada 

van Holland opgedragen’. ‘De dichters’ is ruim gesteld, maar elders noemt hij ‘de school van Tollens’ 

met zeventien navolgers en De Génestet als bewonderaar. Ter Laan noemt de brochure van De Jager 

tegen Beets wel, maar legt de context niet uit. 

De tweede druk uit 1952 is gelijk aan de eerste, behoudens een toegevoegde verwijzing. 

Schöffer, Biografisch Woordenboek van Nederland >1979 (BWN) 

De historicus Ivo Schöffer (1922-2012) is initiator van het laatste grote biografische woordenboek dat 

op papier verschijnt, het Biografisch Woordenboek van Nederland, (BWN) waarvan tussen 1979 en 

2009 zes delen worden gepubliceerd. Dit project is gedigitaliseerd en afgesloten in 2012. Inmiddels is 

de tekst voor de eerste decennia van de negentiende eeuw digitaal raadpleegbaar op 

http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/BWN_1780tot1830. Het project is ‘afgesloten’ en 

Tollens staat daarin niet genoemd. 

Van Bork en Verkruijsse, De Nederlandse en Vlaamse auteurs […],1985 

Evenals Ter Laan beperkt dit naslagwerk zich tot de Nederlandse (en Friese) literatuur. Het is echter 

ontleend aan deel 9 van de Moderne Encyclopedie van de Wereldliteratuur.16 In het inleidende 

hoofdstuk en de paragraaf over de eerste helft van de Nederlandse literatuurgeschiedenis van de 

negentiende eeuw noemen de auteurs Tollens ‘het meest karakteristiek voor dit tijdvak’.17 De 

paragraaf over Tollens is verzorgd door Huygens. De samenvatting is dan ook een echo van diens 

biografie: 

De schrijver had niet kunnen verhinderen dat zijn talent mateloos werd overschat, hoewel hij 

zelf overtuigd was van zijn beperkte begaafdheid. In vergelijking met zijn vele navolgers (…) 

bezat Tollens een onmiskenbaar eigen geluid. (…) Levend in een slappe tijd gaf hij vorm aan de 

gevoelens en zucht naar romantiek van de burgerij, zonder zelf romanticus te zijn.18 

In de slotzin noemt Huygens de afrekening door Busken Huet en het gevolg dat hij even mateloos 

verguisd is. De primaire bibliografie bevat alle dichtbundels, Nieuwe Verhalen en Lukretia en recente 

uitgaven van De Overwintering en de bloemlezingen door Roest en Huygens zelf. De secundaire 

literatuur noemt alle bekende werken tussen Bogaers en Huygens, met recente uitgaven van 

                                                           
16

 A.G.H. Bachrach (red.), Moderne Encyclopedie van de Wereldliteratuur, deel 9, Weesp/Antwerpen, De 
Haan/De Standaard, [1986] (2), 309-310 
17

 Van Bork & Verkruijsse (1985), 21 
18

 Van Bork & Verkruijsse (1985), 567 

http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/BWN_1780tot1830


Semi-literaire herinneringsdragers 
3.4 Naslagwerken 

 

354 
 

Stuiveling en Büch. Het laatste boek (Literair omzien) kunnen we echter niet als een 

wetenschappelijke referentie beschouwen. 

Digitale biografische naslagwerken 

In het Bio- en Bibliografisch lexicon van de Neerlandistiek, onder redactie van Wim van Anrooij e.a 

dat niet op papier en alleen digitaal doorzoekbaar is, komt Tollens (nog) niet voor.19 

De site www.biografischportaal.nl verwijst bij Tollens naar alle bovengenoemde boeken en 

bovendien naar het Levensberigt van Bogaers uit 1857 en naar de auteurspagina van de DBNL. 

Zelfstandig geeft de site geen informatie. Opmerkelijk is dat bij Tollens een portret van Staring is 

toegevoegd.20 

De auteurspagina’s in de ‘Digitale Bibliotheek der Nederlandse Letterkunde’ (DBNL) zijn volgens een 

sjabloon opgezet: geboorte- en overlijdensgegevens, biografieën, primair werk, primair werk dat zich 

in de DBNL bevindt, idem secundair werk.  

Wat Tollens betreft kloppen de gegevens op deze site. Onder ‘biografieën’ schaart de samensteller 

het Levensberigt en de naslagwerken, niet de overigens biografische artikelen en evenmin de boeken 

van Schotel en Huygens. Omdat deze (nog) niet digitaal in de DBNL beschikbaar zijn, worden ze zelfs 

niet genoemd. De lijst met primair werk, is vrijwel volledig, ook niet gedigitaliseerde gedichten en 

bundels worden genoemd. Enkele titels ontbreken, zoals de Vaderlandsche Liederen en de 

bloemlezing Uit Tollens dichtwerken. Van de Overwintering worden de uitgaven van 1820 en 1981 

genoemd. Tot de ‘Uitgaven van Tollens’ worden gerekend de Gezamenlijke Dichtwerken, de 

Overwintering van 1964 en de bloemlezingen van Roest en Huygens. De titel Nagelaten Gedichten 

(1856) zal wel slaan op de Onuitgegeven Gedichten. 

De lijst ‘Primaire teksten van Hendrik Tollens elders in de DBNL’ bevat vele titels: zo kan worden 

doorgeklikt naar alle gedichten die los in de Vaderlandsche Letteroefeningen zijn gedrukt, en de 

keuze die in 1999 is opgenomen in Huiselijke poëzie. Hetzelfde geldt voor de secundaire literatuur, 

zover deze door de DBNL is gedigitaliseerd: opnieuw teksten uit de Vaderlandsche Letteroefeningen, 

de brieven van Bowring, De Gids, de opstellen van De Jager, Busken Huet, Het Belfort, verschillende 

monografieën, handboeken, losse artikelen. Er zijn geen verwijzingen naar secundaire literatuur na 

2004. 

Onder het portret van Tollens – de gravure van Caspari/Velijn – kan worden doorgeklikt op tal van 

andere afbeeldingen, ook van het standbeeld en van het dodenmasker.  

Een tweede klik leidt naar de Bibliografie van de Nederlandse Taal- en Literatuurwetenschap (BNTL). 

Zoeken op ‘Tollens’ biedt 113 verwijzingen naar een bonte reeks publicaties over Tollens, of waarin 

aan Tollens wordt gerefereerd.21  

Ook via de zoekfunctie van de Koninklijke Bibliotheek, www.delpher.nl, is werk van en over Tollens te 

vinden: boeken, tijdschriften, kranten. Deze site is nog in opbouw. 

 

 

                                                           
19

 http://www.dbnl.org/tekst/anro001bioe01_01 
20

 Schrijver dezes heeft de beheerder van de site met bewijzen op deze fout geattendeerd, maar deze heeft nog 
niet tot correctie geleid. De tweede illustratie is wel correct. 
21

 www.bntl.nl (8 maart 2013) 

http://www.biografischportaal.nl/
http://www.delpher.nl/
http://www.bntl.nl/
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Conclusie: biografische naslagwerken en de herinneringscultuur 

Een naslagwerk is naar zijn aard een bron van zakelijke informatie die slechts door een 

geïnteresseerde zoeker zal worden opgeslagen, in casu door iemand die belangstelling heeft voor 

(bepaalde) biografische gegevens over Hendrik Tollens. In dezen is het te vergelijken met een archief, 

dat alleen bij een gerichte zoekactie wordt geopend, maar uiteraard zonder de ruimtelijke 

component die Aleida Assmann noemt bij het ‘wegzetten’ van een herinneringsdrager.22 Bij een 

biografisch woordenboek mag verwacht worden dat het lemma qualitate qua een levensbeschrijving 

bevat en in het geval van een kunstenaar, een dichter diens werk in en tegen de achtergrond van dat 

leven wordt geplaatst. Dat laatste betekent dan een toevoeging van extra informatie, een biografisch 

lemma is immers geen letterkundige beschouwing. 

De oudste besproken naslagwerken, gepubliceerd tussen 1861 en 1874, verwerken kwalificaties over 

het werk van Tollens, alle positief doordat zij gebaseerd zijn op de biografie van Schotel. Zij passen in 

de tendens van de eerste decennia na zijn dood om zijn beeld, zijn populariteit ongeschonden te 

laten voortleven. Er worden geen kritische noten gekraakt, hoewel de ‘bedenkingen’ van Beets en de 

verdediging door De Jager daartoe wel aanleiding hadden kunnen geven, nog afgezien van de oudere 

kritiek door Wap en Van der Hoop. Met de bemoeienis van Van den Branden (1878) verandert de 

benadering: zijn boek is beknopt, beperkt zich tot biografische gegevens en gaat – wellicht vanwege 

de ruimte – niet in op secundaire literatuur, vermeldt deze ook niet. Het NNBW van Molhuysen en 

Blok verschijnt dertig jaar later en heeft meer ruimte: het geeft geen kwalificaties over Tollens’ werk, 

laat wel zijn populariteit uitkomen, verklaart deze en heeft er oog voor dat deze tegen het einde van 

zijn leven al tanende is. De afstand in tijd lijkt voldoende om naast de vele biografische gegevens en 

verwijzingen een genuanceerd oordeel te vellen. Het boek van Ter Laan, dat twintig jaar later 

verschijnt, is qua beknoptheid te vergelijken met Van den Branden c.s., maar presenteert geen 

coherent en volledig beeld van Tollens. De lezer zal verder moeten zoeken voor adequate en 

objectieve informatie over de dichter. Van Bork en Verkruijsse redigeren het laatste boek dat op 

papier verschijnt. De schrijver van het lemma is Huygens, wiens kennis en oordeel bekend is uit diens 

biografie en die daarvan een samenvatting geeft. 

In het digitale tijdperk is de DBNL de enige instantie die méér informatie biedt dan enkele data. De 

site verwijst echter voornamelijk naar zichzelf, naar teksten die in het eigen domein zijn opgenomen. 

Gezien de voortdurende uitbreiding van dit corpus, lijkt het een kwestie van tijd dat aan 

ontbrekende, relevante teksten, zoals de beide biografieën, wordt gerefereerd. 

Geen der biografische naslagwerken gaat diep in op aspecten die in een biografie wel verwacht 

kunnen worden: het dagelijks leven van Tollens, zijn rol als huisvader, zijn koopmanschap, zijn positie 

in het sociale en literaire leven van zijn tijd. Voor deze informatie kan de oudere lezer terecht bij 

Schotel en de jongere bij Huygens.  

Hun bijdrage aan de herinneringscultuur is problematisch: doorgaans worden de gegevens alleen 

gevonden door hen die er specifiek naar zoeken, die dus waarschijnlijk al een beeld van Tollens in 

gedachten hebben en dat willen toetsen of verdiepen. Het laatste zal niet – of alleen per toeval – het 

geval zijn bij hen die zomaar wat bladeren in het naslagwerk. Door hun aard zullen de biografische 

naslagwerken wat Tollens betreft niet bijdragen aan het collectieve geheugen van de natie. 

                                                           
22

 A. Assmann (2010a), 134, 154; (2010b), 102-103 
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3.4.2 Encyclopedieën 

Ook encyclopedieën verzamelen kennis over onderwerpen, maar zijn breder georiënteerd dan de 

biografische naslagwerken. Niettemin maken biografieën deel uit van de lemmata en daarom mogen 

wij informatie over Tollens verwachten. 

In de tijd van de Verlichting ‘met het geloof in de rede, in het recht van onafhankelijk onderzoek, in 

de waarde van kennis’ verschijnen de eerste ‘moderne’ naslagwerken.23 De Encyclopédie van Dénis 

Diderot en Jean-Baptiste Le Rond d’Alembert (1751-1772), de Encyclopædia Brittannica nog in 

bescheiden formaat tussen 1768 en 1771. Het Konversations-Lexikon van Friedrich Arnold Brockhaus 

vanaf 1808. In Nederland zijn de ‘woordenboeken’ van A.G. Luïscius en David van Hoogstraten te 

beschouwen als voorboden van de grotere encyclopedieën uit de negentiende eeuw.24 Gerrit 

Nieuwenhuis (overleden voor 1833) legt tussen 1820 en 1829 een Algemeen Woordenboek van 

Kunsten en Wetenschappen aan. De opzet is een encyclopedie en dat is de reden Nieuwenhuis’ werk 

in deze paragraaf te bespreken. Samuël Constant Snellen van Vollenhove bewerkt deze uitgave en 

actualiseert haar in een tiendelig werk, dat verschijnt tussen 1855 en 1868. In het negende deel 

besteedt hij aandacht aan Tollens. 

Voor alle naslagwerken, en dus ook de encyclopedieën geldt, dat zij als lieux de mémoire 

functioneren als het spontane geheugen niet meer bestaat en dat zij dynamisch in de tijd zijn, dat wil 

zeggen: inzetbaar zijn in verschillende tijden en contexten. De compilatie door Nora toont dit aan 

met een hoofdstuk over Le Grand Dictionnaire in het eerste deel van Lieux de mémoire: als 

herinneringsdrager is een encyclopedie ook een product van de tijd waarin deze is samengesteld en 

van de heersende algemene of individuele visie van de auteur van een lemma en/of van de redactie 

van de uitgave. Een dergelijke ontwikkeling zou te zien moeten zijn bij encyclopedieën die 

verschillende drukken beleven en die een groot aantal jaren bestrijken, in ons geval de Winkler Prins 

(inclusief ‘Nieuwenhuis’ 1868-heden) en de Oosthoek (inclusief ‘Vivat’ 1899-1976). 

Algemene Encyclopedieën 

De Winkler Prins en de Oosthoek zijn door hun omvang én door hun duur de omvangrijkste algemene 

encyclopedieën van het Nederlandse taalgebied.  

Daarnaast verschijnen eenmalig nog enkele omvangrijke algemene encyclopedieën: tussen 1972 en 

1979 verschijnt bij de Belgische uitgeverij ‘Heideland-Orbis’ in Hasselt in 25 delen de 

Nederlandstalige pendant van de Franse Larousse, de Grote Nederlandse Larousse Encyclopedie. Het 

is in haar tijd de meest omvangrijke encyclopedie, gebaseerd op het Franse origineel en aangevuld 

door Nederlandse en Belgische auteurs. Tot 2002 volgen enkele supplementen, maar tot een tweede 

druk komt het niet meer: nieuwe media voor informatieopslag nemen de informatieve taak van de 

omvangrijke gedrukte werken over. 

Dat laatste geldt ook voor het niettemin vernieuwende project van uitgeverij ‘Het Spectrum’ in 

Utrecht, die tussen 1974 en 1980, met supplementen tot 2002, de laatste grote algemene 

encyclopedie uitgeeft. De lemmata zijn rijker geïllustreerd dan de Winkler Prins en de Oosthoek en 

nieuw is ook de wijze van verkoop: door colportage. Inhoudelijk zijn er eveneens verschillen: de 
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 Van Bork (2012), lemma ‘encyclopedie 1’. 
24

 Abraham Georg Luïscius, Het Algemeen historisch, geographisch en genealogisch woordenboek, in acht delen 
gepubliceerd tussen 1724 en 1737; David van Hoogstraten, Groot algemeen historisch, geographisch, 
genealogisch en oordeelkundig woorden-boek, in zeven delen verschenen tussen 1725 en 1733. 
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oudere naslagwerken baseren zich (oorspronkelijk) beide op Duitse voorbeelden, met veel korte 

lemmata; de Grote Spectrum Encyclopedie richt zich meer naar de Brittannica, waardoor minder 

onderwerpen uitvoeriger worden behandeld. Deze encyclopedie is alleen van negatief belang voor 

dit onderzoek: Hendrik Tollens wordt er niet in besproken. 

Uitgeverij Spectrum neemt voor de digitale versie de Winkler Prins van Elsevier over. Vanaf 1990 

besluiten de meeste uitgevers van encyclopedieën namelijk alleen nog digitaal hun informatie te 

presenteren. In het Nederlands is op deze wijze de Winkler Prins in drie uitgaven beschikbaar: Groot, 

Junior en Studie. De Grote Oosthoek, Larousse resp. Spectrum hebben van digitale publicatie 

afgezien. De Nederlandstalige Encarta bestaat slechts enkele jaren. 

Al deze encyclopedieën zijn alfabetisch gerangschikt. In de Eerste Nederlandse Systematische 

Encyclopedie (ENSIE) onder hoofdredactie van Anton Reichling wordt de Nederlandse letterkunde 

besproken in deel 2 uit 1947. Auteur is Anton van Duinkerken. Deze noemt Tollens niet. Wel besteedt 

hij aandacht aan zijn tijdgenoten Bilderdijk, Staring (‘werkelijke hoogtepunten’), Antony van der 

Woordt (‘gave harmonie tussen romantisch levensgevoel en classieke uitdrukkingswijze’, maar al 

overleden in 1794), Da Costa (‘gloeiende verbeeldingskracht en laaiende geestdrift’, maar ook 

‘zwalpende eentonigheid’) en Elias Borger (‘oorspronkelijker, doch blijft de dichter van een enkel 

lied’).25 Na hen ziet hij een ontwikkeling naar het ‘ironisch realisme’ en noemt daarbij het jeugdwerk 

van Van Lennep en de poëzie van Piet Paaltjens. 

Hendrik Tollens komt voor in alle drukken van drie grote Nederlandse encyclopedieën. Twee daarvan 

omspannen een groot aantal decennia: de Winkler Prins en de Oosthoek, waardoor we eventuele 

veranderingen in de beschrijving van de dichter en zijn werk kunnen signaleren. De Larousse biedt 

door de enige druk een momentopname. Ik zal hieronder de verschillende lemmata weergeven als zij 

sterk verschillen van een vorige druk en per druk de overeenkomsten en verschillen van het lemma 

‘Tollens’ nader analyseren. Ten slotte voeg ik ter aanvulling en illustratie enkele lemmata over 

Tollens uit buitenlandse encyclopedieën toe. 

‘Nieuwenhuis’, 186826 

Gerrit Nieuwenhuis (jaartallen niet bekend) had in de jaren twintig van de negentiende eeuw het 

zesdelige Algemeen Woordenboek van Kunsten en Wetenschappen uitgebracht, gevolgd door een 

Aanhangsel. De serie wordt tussen 1855 en 1868 herzien en uitgebreid onder de titel Woordenboek 

van Kunsten en Wetenschappen.  

Samuel Constant Snellen van Vollenhoven (1816-1880) is de editeur van de herziene ‘Nieuwenhuis’ 

en hij neemt Tollens op in het negende deel van zijn ‘woordenboek’. Het lemma bestaat uit twee 

delen: het eerste deel is vooral biografisch: jeugdjaren, de kostschool, de kring rond Uylenbroek, de 

eerste dichtbundels, het huwelijk met Gerbranda. Snellen volgt het beeld dat Schotel van Tollens’ 

carrière schetst: stijgende bekendheid als hij zich mengt in landelijke prijsvragen, Aan een Gevallen 

Meisje, dat vooruitloopt op de roem van de bundels Gedichten en de verschillende drukken ervan. 

Het Volkslied ‘had ’s dichters naam op tienduizenden lippen gelegd’, De Overwintering wordt ‘met 

ongehoorde toejuiching ontvangen’. Snellen wijst ook op de voordrachten die Tollens en Van der 

Palm samen houden: de ‘vereerde redenaar’ samen met de ‘geloofde dichter’. Dan volgt een 

opsomming van de latere bundels, een reeks, die afgesloten wordt met Kinderlijke Dichtstukjes – een 
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gelegenheidswerkje uit 1856 ten behoeve van een Rijswijkse bewaarschool – en voorbijgaat aan 

Nalezing van een jaar eerder, waarmee het verzameld dichtwerk toch afsluit. Bij Snellen tellen de 

Gezamenlijke Dichtwerken elf delen, waar het er in werkelijkheid twaalf zijn. De eerste Winkler Prins 

zal beide onjuistheden overnemen, waardoor de indruk ontstaat dat ‘Nieuwenhuis’ voor Winkler 

Prins een voorbeeld is geweest. 

Het tweede deel van het artikel zoekt naar een antwoord op Tollens’ populariteit. 

Vraagt men daar de grond der zoo algemeene hoogachting en vereering (…), dan ligt die gewis 

niet in de verheven vlugt, of de wijsgeerige diepte, of in de dichterlijke stoutheid zijn poëzy 

(…). Maar T. was nationaal dichter bij uitnemendheid; de Nederlandsche natie vond bij hem 

uitdrukking der haar dierbaarste gevoelens; en dit op eene wijze, die de smaakvolste 

welluidendheid aan algemeene verstaanbaarheid paarde.  

Snellen verklaart dit nader door ten eerste de thema’s te noemen: godsdienst als algemene 

mensenliefde, warme vaderlandsliefde, de schepping van de vaderlandse romance als nieuw genre 

en de huiselijke gedichten, die men eerder van buiten kende, dan las. Bovendien sprak de vorm van 

de gedichten zijn lezers aan:  

de poëzy van T. is nergens duister, altijd verstaanbaar, overal eenvoudig, zonder ooit tot het 

onbeduidende af te dalen, het dagelijksche kleedend in een nieuw en bevallig gewaad.  

Zijn versbouw is duidelijk: 

door eene heerschappij over de taal (…) door eene onnavolgbare naïviteit en eenvoudigheid, 

zoodat men – het kenmerk der ware kunst – bijna zeggen zou, het ook zoo te kunnen.27 

Kortom: de onderwerpen en de eenvoudige taal maken Tollens tot volksdichter. En passant geeft 

Snellen van Vollenhove zijn definitie van de ware kunstenaar: herkenbaar en eenvoudig. Bij de 

opsomming van de werken maakt hij nog een fout: hij noemt Kinderlijke Dichtstukjes de laatste 

bundel, maar het was een gelegenheidsuitgaafje.  

Snellen baseert zich vrijwel geheel en kritiekloos op Schotel, naar wie hij aan het eind van het lemma 

verwijst. Zo neemt hij diens genealogische bijlage met Tollens vermeende adeldom zonder meer 

over.28 Hij maakt ook een merkwaardige fout in Tollens’ naam, die bij Schotel niet voorkomt en die 

later door de eerste Winkler Prins wordt overgenomen: Hendrik Frederik.29 Verdere verwijzing acht 

hij niet nodig: door alleen naar Schotel te verwijzen, omzeilt Snellen de inmiddels gevoerde polemiek 

tussen Beets en De Jager over de vraag of Tollens wel tot de beste dichters behoorde (zie 

deelhoofdstuk 2.3.1).  

Snellen spreekt geen kritiek uit, gebruikt positief kwalificerende woorden. Het is duidelijk dat Tollens 

voor hem nog een onaantastbare positie inneemt en het is deze positie die hij aan zijn lezers wil 

doorgeven. 
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De Winkler Prins Encyclopedie 

In 1860 verzoekt uitgever C.L. Brinkman ‘den bekwamen en volhardenden’ Anthony Winkler Prins 

een Geïllustreerde Encyclopædie samen te stellen.30 Bekwaam en volhardend is hij zeker, want tussen 

1869 en 1882 verschijnen 16 delen van eigen hand. Hij baseert zich – ook in de illustraties – op de 

Brockhaus en kiest daarmee voor korte, illustratieve lemmata, in tegenstelling tot de Brittannica, die 

veel uitvoeriger is. In 1884 verschijnt al de tweede, ‘naar de nieuwste bronnen herziene en 

aanmerkelijk vermeerderde‘ druk door hem zelf geredigeerd. Van de derde druk, onder redactie van 

Henri Zondervan, maakt hij nog enkele delen mee. ‘De Winkler Prins’ wordt mede vanwege de 

omvang een begrip en beleeft negen drukken, de laatste editie verschijnt tussen 1990 en 1993. 

Inmiddels zijn drie versies (Junior, Studie en Grote) digitaal te raadplegen, waarbij tevens de 

wervende tekst eigentijds is gemaakt: ‘Winkler Prins online is dé webbased encyclopedie voor het 

Nederlands taalgebied. Een online kenniskit voor thuis én in de klas, overal te benaderen en altijd up-

to-date’.31 

Als in 1880 deel 14 van de eerste druk van de Winkler Prins uitkomt, is de herinnering aan Tollens 

nog steeds vrij vers: twintig jaar eerder werd zijn standbeeld onthuld en verscheen zijn biografie, in 

het decennium ervoor verschenen nog enkele uitgaven en in het jaar zelf werd op bescheiden wijze 

de honderdste geboortedag van Tollens herdacht. Zeven jaar later zag Winkler Prins geen noodzaak 

de oorspronkelijke tekst te veranderen: 

De eerste en tweede druk, 1880, 188732 

Tollens (Hendrik Frederik), een Nederlandsch dichter en een afstammeling van het Vlaamsche 

riddergeslacht Tollin, werd geboren in Rotterdam den 24sten September 1780. Aanvankelijk 

opgevoed bij een bloedverwant te Amsterdam, vertoefde hij van zijn 10den tot zijn 15den jaar op 

eene kostschool te Elten en werd daarna in de ouderlijke woning opgeleid in het vaderlijk bedrijf, een 

handel in drogerijen en verfstoffen. Weldra kwam hij in aanraking met de voorstanders der 

vrijheidslievende begrippen van dien tijd en legde zich met ijver toe op de dichtkunst. Doch eerst in 

1797 bezorgde de kunstlievende boekhandelaar Uylenbroek hem de nodige leiding, waarna de 

jeugdige Tollens zich oefende in de Engelsche en Hoogduitsche talen en menig dichtstuk uit den 

vreemde in het Nederlandsch overbracht. Weldra verscheen zijn ‘Proeve van sentimenteele 

geschriften en gedichten ’(1800), voorts: ‘Proeve van Minnezangen en Idyllen’ (1805, drie stukjes), 

ontstaan uit zijne liefde voor Gerbranda Catharina Rivier, met welke hij zich in 1800 door de band des 

huwelijks vereenigde. Zijne ‘Dichtlievende mengelingen’ (1802) en het’ Tuiltje van geurige 

dichtbloemen’ (1803) vonden grooten bijval en deden veel van hem verwachten. Bij het 

beantwoorden van de prijsvraag van de Bataafsche Maatschappij, die een ‘lofdicht op Hugo de Groot’ 

verlangde, verwierf Loots de gouden en Tollens de zilveren medaille en voor het dichtstuk ‘Op den 

dood van Egmond en Hoorne’ verkreeg Tollens het goud en Loots het zilver. Hooge lof werd voorts 

toegekend aan zijn keurig gedicht ‘Aan een gevallen meisje’, waarna zijne ‘Gedichten’ in 3 deelen, 

waarvan in 1808 het eerste deel verscheen, reeds in 1822 voor de vierde maal werd uitgegeven, 

waarop de vijfde druk in 1831 en de zesde in 1853 werd ter perse gelegd. Het volkslied: ‘Wien 

Neêrlands Bloed’ deed zijn naam door geheel het land weergalmen, en in 1819 werd zijn gedicht 

‘Tafereel van de Overwintering der Hollanders op Nova Zembla’ door de Hollandsche Maatschappij 
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der Fraaye Kunsten en Wetenschappen bekroond en van alle kanten toegejuicht. Met Van der Palm 

nam hij deel aan het lijkfeest van Borger en aan de verheerlijking van het vierde eeuwfeest van de 

uitvinding der boekdrukkunst. Inmiddels verschenen zijne ‘Nieuwe Gedichten’ (1821 en 1828, 2 delen), 

gevolgd door ‘Verstrooide Gedichten’ (1840) – en deze wederom door ‘Laatste Gedichten’ (1848 en 

1853, 2 delen). Voorts dichtte hij onderscheidene gelegenheidsstukjes en schitterde daarenboven 

vooral door zijne vertalingen, namelijk door de ‘Romancen, balladen en legenden’ (1820, 2 delen), - 

de ‘Liedjes van Matthias Claudius’ (1832) – en de ‘Dichtbloemen bij de naburen geplukt’ (1839). Zijn 

laatste bundel was getiteld ‘Kinderlijke Dichtstukjes’ (1856), uitgegeven met een weldadig doel. Eene 

uitgave zijner gezamenlijke gedichten verscheen in 1855-1857 in 11 deelen, doch de dichter overleed 

bij het verbeteren van blad 9 van het tiende deel op den 31sten October 1856 te Rijswijk, waar hij zich 

in 1846 gevestigd had. Later werd eene volksuitgave van zijne gedichten bezorgd, en in het park te 

Rotterdam verrees een [1: marmeren] standbeeld te zijner eer. Zijne gedichten onderscheiden zich 

niet zozeer door eene hooge vlucht of door stoutheid van denkbeelden, als door eenvoudigheid en 

door een godsdienstigen, vaderlandlievende geest. De muse van Tollens beweegt zich het liefst en het 

bevalligst in den huiselijken kring of verheerlijkt, zoo zij zich daar buiten waagt, een loffelijk bedrijf uit 

de geschiedenis des Vaderlands. 

Over dit lemma zijn inhoudelijk de volgende opmerkingen te maken. 

Zoals hierboven bij ‘Nieuwenhuis’ al aangegeven, neemt Winkler Prins enkele fouten uit Snellens 

heruitgave over: de voornaam Frederik in plaats van Franciscus, zijn laatste dichtbundel en het aantal 

delen van Gezamenlijke Dichtwerken. Andere fouten zijn nieuw: de onjuiste sterfdatum 31 oktober in 

plaats van 21 zal hardnekkig zijn.33 Ook klopt een aantal jaartallen bij verschenen bundels niet: 

Proeve van sentimenteele geschriften en gedichten verscheen in 1799, Proeve van minnezangen en 

idyllen in 1800, 1802 en 1805 en Romancen, balladen en legenden in 1818 en 1819. In de eerste druk 

wordt gesproken van een ‘marmeren standbeeld’, in de tweede is het adjectief weggelaten.  

Een enkele maal spreekt Winkler Prins een beoordeling uit: zo ‘schitterde’ Tollens door zijn 

vertalingen en wordt De Overwintering ‘toegejuicht’. Tollens schrijft geen poëzie met hoge ambities, 

maar ‘eenvoudig, godsdienstig, vaderlandslievend’. Winkler Prins beperkt zijn kwalificaties tot de 

binnenkamer en noemt erbuiten alleen de historische onderwerpen. 

De derde druk, 191134 

De derde druk verschijnt 24 jaar na de tweede. Als illustratie is de gravure van Wehmeyer 

opgenomen. Het lemma ‘Tollens’ is veranderd, maar is duidelijk nog gebaseerd op de oudere edities. 

Naast enkele stilistische moderniseringen is er sprake van verbeteringen en uitbreidingen. De naam 

is nu correct, al is ‘Caroluszoon’ alleen een patroniem en geen onderdeel van Tollens’ naam. 

Deze druk geeft op een aantal punten uitgebreider informatie dan de tweede. In de eerste plaats 

over de jeugdjaren van Tollens. Er wordt een relatie gelegd tussen Tollens’ vrijheidslievende 

opvattingen en het vroege dicht- en toneelwerk. Ook vermeldt deze druk dat hij het jeugdwerk later 

niet meer uitgeeft. Verder krijgt Uylenbroek een activerende rol in Tollens’ studie van Engels en 

Duits. Tollens wordt met voorbeelden geplaatst in het sentimentalisme; zijn plaats in het classicisme 

en romantiek wordt wel genoemd, maar niet uitgewerkt. Ook wordt gewezen op de invloed van 

Helmers en Feith. 
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In de tweede plaats geeft de encyclopedist wat meer zakelijke informatie over Gedichten en gaat hij 

iets dieper in op de aanleiding tot het Volkslied. Hij vermeldt dat de populariteit van Wien Neêrlands 

Bloed tijdgebonden is. 

Aan de andere kant laat deze druk wat detailinformatie weg: de afzonderlijke drukken van Gedichten 

worden niet meer genoemd en ook Tollens’ participatie bij de herdenking van Borger en van het 

eeuwfeest van de boekdrukkunst wordt geschrapt. Het moment van overlijden wordt geplaatst in 

het tijdvak 1855-1857 en niet meer gespecificeerd naar het blad dat hij corrigeerde op dat moment. 

In de kwalificaties is de editeur genuanceerder dan zijn voorganger: de Overwintering wordt niet 

meer toegejuicht en de vertalingen ‘schitteren’ niet meer, maar ‘worden vervaardigd’. In het 

eindoordeel legt hij enerzijds het verband tussen het dichtwerk van Tollens en zijn populariteit, maar 

geeft hij anderzijds aan dat deze anno 1911 tot het verleden behoort. 

Een aantal fouten blijft ongecorrigeerd: Tollens’ fictieve adellijke afkomst, het aantal delen van de 

Gezamenlijke Dichtwerken en de datum van overlijden worden niet gecorrigeerd. 

Samengevat verbetert de derde druk maar een gedeelte van de fouten uit de oudere drukken. De 

editeur legt enkele verbanden die in de eerdere edities als noties naar elkaar staan en verandert de 

informatie op een aantal detailpunten, waarbij de verwijzing naar het sentimentalisme inhoudelijk 

relevant is. De editeur vermijdt kwalificerende woorden als ‘toejuichen’ en ‘schitteren’ en geeft 

vooral in de laatste regels aan, dat Tollens’ populariteit van voorbijgaande aard is geweest.  

De vierde druk, 192235 

De vierde druk is duidelijk een bewerking van de derde. De editeur laat in vergelijking met de vorige 

editie vooral informatie weg en voegt geen nieuwe gegevens toe. Blijkbaar acht hij van geen belang 

meer Tollens’ jeugd en zijn jeugdwerk, waaronder de toneelstukken, de beïnvloeding door het 

classicisme, Helmers en Feith en de competitie met Loots bij de prijsvragen. Ook schrapt hij een 

aantal voorbeelden: van sentimentele gedichten en van bundels met vertalingen. Tollens wordt zo 

meer bepaald tot de kern van zijn oorspronkelijk werk. De kleine stilistische veranderingen 

beïnvloeden de inhoud van het lemma niet. Doordat de editeur meer schrapt dan herziet, blijven de 

fouten uit de vorige druk staan. De illustratie uit de derde druk is weggelaten. Blijkbaar acht de 

uitgever het nu niet nodig dat zijn publiek een indruk van Tollens’ uiterlijk krijgt. 

De vijfde druk, 193836 

De vijfde druk van de Winkler Prins is uiterst beknopt in de informatie over Hendrik Tollens en de 

tekst van het lemma is geheel verschillend van de derde en vierde druk: 

Tollens, Hendrik Caroluszoon, Nederlandsch dichter (Rotterdam 24 September 1780 – Rijswijk 31 

October 1856). Hij schreef een aantal gedichten, deels in gezwollen vaderlandslievenden, deels in 

sentimenteelen trant en heeft zich door het met een prijs bekroonde ‘Wien Neêrlandsch Bloed’, dat 

zich langen tijd als officieele nationale hymne gehandhaafd heeft, een vermaardheid verworven die 

tot zijn beteekenis als dichter in gene verhouding stond. 
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In deze editie is de gravure van Wehmeyer als illustratie weer toegevoegd. Dit valt op omdat de tekst 

juist drastisch is ingekort. Ook is een beknopte primaire bibliografie opgenomen met de 

Sentimenteele Geschriften, Dichtlievende Mengelingen, Gedichten, De Overwintering, Nieuwe, 

Verstrooide en Laatste Gedichten. 

Het is duidelijk dat de editeur van de vijfde druk ten opzichte van de vorige drukken een groot 

gedeelte van de informatie heeft geschrapt: in de eerste plaats inclusief de adellijke afkomst alle 

biografische bijzonderheden, op de naam en de data na, waarin de fouten uit de vorige drukken niet 

zijn verbeterd. Het werk lijkt beperkt tot ‘een aantal’ gedichten, die óf vaderlandslievend, óf 

sentimenteel zijn. De vertalingen, die in de eerder drukken nog wel aan bod kwamen, worden niet 

genoemd, evenmin de Overwintering. De editeur schrijft Tollens’ vermaardheid slechts toe aan het 

volkslied en refereert niet aan andere werken, laat staan aan andere oorzaken van zijn populariteit. 

De editeur plaatst twee diskwalificaties: de gezwollen trant van de vaderlandslievende gedichten en 

de discrepantie tussen zijn ‘vermaardheid’ en zijn betekenis als dichter. Door deze oordelen en de 

uiterst beknopte informatie lijkt de editeur aan zijn lezers te suggereren dat Tollens hun geen enkele 

reden tot belangstelling geeft. Wie iets over hem wil weten, zal daarom een oudere druk van de 

encyclopedie moeten opslaan, maar daar wordt niet naar verwezen. 

Zesde druk, 195337 

Voor de zesde druk, vijftien jaar na de vorige, is de tekst opnieuw geheel herschreven. 

Tollens Czn, Hendrik (Franciscus), Nederlands dichter, (Rotterdam 24 Sept. 1780 – Rijswijk 31 Okt. 

1856), voelde zich al sinds zijn 15de jaar, als jong koopman en vurig patriot, aangetrokken tot de 

letterkunde en het toneel. Zijn sentimentele minnepoëzie is gewijd aan de toneelspeelster Gerbranda 

Catharina Rivier, die hij ondanks tegenstand van zijn familie trouwde. Al zijn jeugdwerk heeft hij later 

als onrijp verworpen, toen de rhetoriek van Helmers in hoofdzaak plaatsgemaakt had voor eenvoud 

en natuurlijkheid werd de eenvoudige verfhandelaar op één lijn gesteld met letterkundigen als 

Bilderdijk, Feith en Van der Palm. Dat blijkt ook uit zijn benoeming tot lid van het Instituut. Het 

oordeel van de Gids-generatie was minder gunstig. Een groot dichter is Tollens niet geweest, maar 

historisch beschouwd blijft zijn werk van belang, als spiegel van zijn tijd en om de vérstrekkende 

invloed. 

Enkele biografische bijzonderheden zijn teruggekeerd, maar een verband met zijn werk 

(bekroningen, eerbewijzen) wordt niet gelegd, behoudens de link tussen de liefde voor zijn vrouw en 

het later verworpen jeugdwerk. De naam staat nu correct vermeld, maar de sterfdatum is nog steeds 

verkeerd. De editeur maakt het minder-gunstige oordeel van de Gids-generatie niet duidelijk 

evenmin wat de ‘vérstrekkende invloed’ was en op wie deze is uitgeoefend. 

In de (dis)kwalificatie is de editeur mild en genuanceerd: ‘geen groot dichter’ - ook hier ontbreekt de 

toelichting - en ‘werk van belang’, zonder nadere uitwerking waaruit dat belang dan wel bestond. Hij 

erkent de historische betekenis van Tollens’ dichtwerk als tijdsdocument. 

De editeur besteedt geen aandacht aan de afzonderlijke dichtwerken. Het Volkslied en de 

Overwintering worden in het lemma niet genoemd. In de bibliografie zijn de Gezamenlijke 

Dichtwerken en de volksuitgave toegevoegd. De zesde druk heeft als eerste een summiere 

secundaire bibliografie met verwijzingen naar Busken Huet, Beets, Schotel en Valckenier Suringar. 
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Geïnteresseerde lezers kunnen zich nu dus elders verder in Tollens verdiepen. Als illustratie wordt 

nog steeds de gravure van Wehmeyer gebruikt. 

Samenvattend: de zesde druk van de Winkler Prins volstaat met oppervlakkige informatie over 

Tollens zonder achtergronden en nadere uitleg. Zo worden het belang van zijn dichterschap, zijn 

populariteit en het verval daarvan nergens duidelijk gemaakt. De thematiek van zijn werk is beperkt 

tot de verworpen jeugdpoëzie. Wie het lemma leest, dringt niet door tot de kern van Tollens’ 

dichterschap. De verwijzing naar secundaire literatuur maakt hem nauwelijks wijzer: het werk van 

Beets, Schotel en Busken Huet is meer dan tachtig jaar oud, Valckenier baseert zich vooral op 

brieven, maar geeft wel veel biografische bijzonderheden (zie hoofdstuk 3.1) en biedt geen literaire 

bespreking van Tollens’ dichterschap.38 Na de vijfde druk zijn inmiddels enkele kleine publicaties over 

Tollens verschenen, maar deze worden in de zesde druk niet genoemd.39 

Zevende druk, 197640 

Na 23 jaar verschijnt de volgende druk van de Winkler Prins. Opnieuw blijkt het lemma over Tollens 

herschreven: 

Tollens, Hendrik officieel Henricus Franciscus Caroluszoon (Rotterdam 24 sept. 1780 – Rijswijk 21 okt. 

1856)   

Nederlands dichter, koopman, schreef aanvankelijk sentimentele verzen in de geest van Feith, later 

uiterst huiselijke poëzie, die (typerend voor het Holland van na de Franse revolutie) door zijn 

tijdgenoten hoog werd gewaardeerd, maar die sinds Busken Huets genadeloze kritiek is bijgezet in 

het graf der uiterste middelmatigheid. Tollens’ verzen zijn voor ieder verstaanbaar, tot op het simpele 

af. Hij zelf was ook overtuigd van de bescheidenheid van zijn talent. Het bekendst werden het in 1817 

bekroonde ‘Wien Neêrlandsch Bloed’ en vooral het lange verhalende gedicht ‘Tafereel van de 

Overwintering der Hollanders op Nova Zembla in de jaren 1596 en 1597’, dat de gouden ereprijs der 

Hollandsche Maatschappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen verwierf in 1819. Tollens blijft 

cultuurhistorisch van belang als vertegenwoordiger van de Hollandse gezapigheid in de eerste helft 

der negentiende eeuw. 

96 jaar na de eerste druk van de Winkler Prins wordt de juiste overlijdensdatum vermeld. Wellicht 

dat de publicaties van Huygens de ogen van de nieuwe editeur hebben geopend? Opnieuw wordt 

‘Caroluszoon’ echter als deel van Tollens’ ‘officiële’ naam beschouwd. 

De zevende druk biedt een compact beeld van de dichter: eerst sentimentele, daarna verstaanbare 

huiselijke poëzie, eerst gewaardeerd, later alleen nog van belang als vertegenwoordiger van zijn tijd. 

Maar wel ‘van belang’. De editeur gaat niet in op genres als de vaderlandslievende poëzie en de 

vertalingen. Termen als ‘graf der uiterste middelmatigheid’ en ‘gezapigheid’ hebben een 

diskwalificerende connotatie, evenals het effect dat opgeroepen wordt door ‘genadeloze’ kritiek. 

Ook het ‘simpele’ wordt gezien als een vervolgstadium van het ‘verstaanbare’. Dit lijkt het enige 

criterium waarmee Tollens beoordeeld werd. Nadrukkelijk presenteer het boek Tollens hier als 

vertegenwoordiger van een ‘gezapige’ tijd. Biografische uitweidingen ontbreken geheel, maar wel 
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worden het Volkslied en de Overwintering opnieuw ingevoerd, beide met hun status van bekroonde 

dichtwerken.  

In de zevende druk staat geen illustratie. De keuze uit zijn werken verschilt nauwelijks van de 

voorgaande editie, de Sentimenteele geschriften dateren nog steeds uit 1800 in plaats van 1799, bij 

de Gezamenlijk Dichtwerken staat een foutief jaartal.41 Als afzonderlijke uitgave noemt de editeur de 

Overwintering, de editie van Huygens uit 1964.  

De secundaire literatuur bestaat uit vijf titels: Schotel en Busken Huet uit lang vervlogen tijden, het 

boekje van Knippenberg over het volkslied, een opstel van Van Duinkerken en de biografie door 

Huygens uit 1972.42  

Samengevat: de geïnteresseerde lezer krijgt uit de zevende druk van de Winkler Prins het beeld van 

een dichter die slechts van historisch belang is. Het aspect van zijn populariteit is enigszins beperkt 

door de nadruk die gelegd wordt op de huiselijke poëzie. Wel worden de beide bekroonde werken 

genoemd die de neergang van zijn roem overleefden: het volkslied en de Overwintering, van het 

laatste gedicht wordt de vrij recente uitgave genoemd. De secundaire literatuur zou hebben kunnen 

volstaan met de verwijzing die Huygens, die alle andere referenties in zich verzameld heeft. 

Knippenberg is alleen van belang als persoonlijke beoordeling van het oude volkslied (zie hoofdstuk 

2.5) 

Achtste en negende druk, 1983, resp. 199343 

Na tien respectievelijk twintig jaar verschijnen de volgende drukken van de Winkler Prins, de 

negende druk als laatste gedrukte versie. De tekst van beide respectieve lemmata is gebaseerd op de 

zevende druk, met enkele veranderingen. De negende druk is gelijk aan de achtste. 

De wijzingen in deze drukken ten opzichte van de vorige: het uitgangspunt van Huets kritiek is 

gehandhaafd, maar de diskwalificatie ‘graf der uiterste middelmatigheid’ is vervangen door 

‘genadeloos bekritiseerd’, wat Huets afwijzing aangeeft in wat algemener bewoordingen zonder de 

inhoudelijke kracht verloren te laten gaan. De slotzin is vervangen door ‘Zijn werk is van veel belang 

door de kennis van de geestesgesteldheid in Holland in de eerste helft van de negentiende eeuw’. 

Daarmee is de diskwalificatie ‘gezapigheid’ van de tijd, en daarmee van Tollens als zijn 

vertegenwoordiger, geschrapt. 

Zo halen beide drukken de angels uit de tekst van de vorige editie, maar ze ontkomen beide niet aan 

de gesignaleerde eenzijdigheid met betrekking tot het gehele dichtwerk van Tollens: geen ander 

historisch werk dan de Overwintering, geen natuurpoëzie, geen vertaling, geen 

liefdadigheidsgedichten. Voor deze kennis moet de lezer dus bij de verwijzingen zijn. 

De achtste druk meldt primair de uitgave van Minnezangen en Idyllen uit 1980 en secundair dezelfde 

titels als de zevende. De negende druk heeft bij de secundaire literatuur nog een verwijzing naar een 

wat ouder artikel van Stuiveling.44 

 

 

                                                           
41 

1855-1875, i.p.v. 1855-1857 
42

 Knippenberg (1936), Van Duinkerken (1957), Huygens (1972) 
43 

WP 8
e
 druk, deel 22, 133, WP 9

e
 druk, deel 22, 533   

44
 Stuiveling (1976) 



Semi-literaire herinneringsdragers 
3.4 Naslagwerken 

 

365 
 

Grote Winkler Prins Online45 

Deze site is besloten en alleen toegankelijk voor abonnees. Uitgever is De Unie/Het Spectrum. In 

tegenstelling tot een publieksmedium als Wikipedia wordt de encyclopedie centraal geredigeerd en 

daarom is zij te beschouwen als de ‘tiende druk’ van de Winkler Prins. 

De tekst is vrijwel gelijk aan die van de negende druk. De toevoeging dat Tollens ooit erotische 

gedichten schreef, completeert het beeld van de dichter. In de primaire bibliografie staan de 

belangrijkste bundels (de Sentimenteele geschriften nog steeds uit 1800!) en de Gezamenlijke 

Dichtwerken. Secundaire literatuur en verwijzingen ontbreken. 

Oosthoek’s Encyclopedie  

De Utrechtse uitgever A. Oosthoek koopt na de start van zijn bedrijf in 1907 de elfdelige Vivat’s 

Geïllustreerde Encyclopedie (1899=1908) en zet deze voort als Oosthoek’s Geïllustreerde 

Encyclopædie, waarvan de eerste druk eveneens in elf delen verschijnt tussen 1916 en 1923, onder 

het redactiesecretariaat van A.A. Pulle. Evenals in de Winkler Prins van die dagen wordt de inhoud 

geschreven door een groot aantal specialisten. De laatste editie, De Grote Oosthoek, verschijnt 

tussen 1976 en 1981, is de zevende druk en telt, met twee supplementen, 23 delen. Na het laatste 

supplement verschijnen er geen delen of edities meer, evenmin is er een digitale versie ontwikkeld.  

Oosthoek modelleert zijn naslagwerk aanvankelijk naar twee voorbeelden: de Vivat’s en het Duitse 

Meyer’s Konversationslexikon, waaraan het inhoudelijk en illustratief schatplichtig was. Tussen 1911 

en 1978 zouden van de Oosthoek onder verschillende titels zeven drukken verschijnen. In alle edities 

wordt Tollens genoemd. 

De eerste editeur kon rechtens beschikken over de teksten van de Vivat’s, waarvan het deel over 

Tollens in 1899 verscheen, dus 24 jaar voor de ‘echte’ Oosthoek. Ter vergelijking voer ik de tekst uit 

Vivat’s als ‘nulde druk’ van Oosthoek op. 

Vivat’s, enige druk, 189946 

Vivat’s Geïllustreerde Encyclopedie verschijnt bij de gelijknamige uitgeverij in elf delen tussen 1889 

en 1908. Redacteur is J. Kramer, wiens werk later is voortgezet door A.L.H. Obreen. Een ‘groep 

bevoegde deskundigen’ verleent medewerking. Wanneer wij echter het lemma over Tollens 

beschouwen, valt op dat de deskundigen eerder deskundig zijn in het parafraseren van de Winkler 

Prins dan in het zelfstandig beschrijven van het onderhavige onderwerp. Tot 1805 althans, de rest 

van de informatie uit de WP laat Vivat weg. Zo lezen we niets over zijn overlijden en over de uitgave 

van de Gezamenlijke Dichtwerken. Vivat neemt ook de samenvattende kwalificaties uit Winkler Prins 

niet over en besluit met De Overwintering als zijn ‘mooiste werk’, een kwalificatie die ook geldt voor 

Aan een Gevallen Meisje. Wien Neêrlandsch Bloed wordt genoemd, het overige werk wordt 

samenvattend aangeduid.  

Ondanks de overeenkomst tussen Vivat’s en Winkler Prins zijn er enkele verschillen: Tollens krijgt 

foutief ‘Jan’ als tweede voornaam; de periode in Elten ontbreekt (maar het belang daarvan werd ook 

door Winkler Prins niet vermeld);47 Vivat maakt de wat vage ‘vrijheidslievende begrippen’ concreter 
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door Tollens te laten deelnemen aan ‘wapenoefeningen’, waarmee de Coolse schutterij zal worden 

bedoeld;48 ten slotte noemt Vivat het vertaalwerk niet. Het lijkt erop dat de editeur van Vivat zich 

ineens realiseert dat zijn beschrijving wel érg lang dreigt te worden: hij laat het voorbeeld los en 

geeft nog een samenvattende zin met een positieve kwalificatie voor twee gedichten en verder de 

genres die Tollens beoefende. Mede door de eliminatie van een groot deel van het voorbeeld uit de 

Winkler Prins biedt Vivat de lezer een gemankeerd beeld van de dichter. De oom uit Amsterdam, de 

schutterij, de echtgenote blijken belangrijker dan de populariteit van Tollens’ gedichten en zijn 

verdere levensloop. Secundaire literatuur wordt niet genoemd, de plaatsen die Schotel 

respectievelijk Busken Huet hem in de literatuurgeschiedenis wezen, zijn niet verwerkt. Daardoor 

hoeft de editeur geen partij te kiezen en positieve of negatieve kwalificaties te geven. Door dit beeld 

én door de gelijkenis met Winkler Prins is dan ook niet verwonderlijk dat de schrijver van de 

Oosthoek een nieuwe tekst produceert die geen verband houdt met Vivat’s. 

Oosthoek, eerste druk, 192349 

Van de Winkler Prins zijn dan vier drukken verschenen. Tollens is ruim een halve eeuw dood, zijn 

werk is alleen nog in de uitverkoop verkrijgbaar. 

Tollens (Hendrik Cornelisz), Nederlands dichter, geb. 1780 te Rotterdam, volgde zijn vader op in diens 

penseelfabriek en verfwinkel en was daarin zijn heele leven werkzaam. Met Immerzeel e.a. vormde hij 

de Rotterdamsche dichtschool, waarvan hij de ziel was.  

Aanvankelijk was zijn poëzie zeer sentimenteel: (…), Den prijs voor het beste Nederlandsche volkslied, 

in 1815 door luitenant-admiraal van Kinsbergen uitgeloofd, kreeg hij met zijn ‘Wien Neêrlandsch 

Bloed’. Nog meer groeide zijn populariteit door zijn gedicht ‘Tafereel van de Overwintering op Nova 

Zembla’ (1819, bekroond). Tal van bundels zagen achtereenvolgens het licht: ‘Gedichten’, ‘Nieuwe 

Gedichten’,’ Laatste Gedichten’, ‘Kinderlijke Dichtstukjes’. Hij vertaalde gedichten en ook eenige 

toneelstukken. Complete uitgave van al zijn verzen in 11 dln. (1855-57) Hij overl. te Rijswijk in 1856. 

Maar was na zijn dood nog tal van jaren zeer populair bij de kleine burgerij, waartoe hij zelf had 

behoord en wier vaderlandsche en godsdienstige gevoelens hij voortreffelijk wist te vertolken. In 

Rotterdam werd een standbeeld voor hem opgericht (1860). 

Ook in dit lemma zijn enkele fouten aan te wijzen: het patroniem ‘Cz.’ is vertaald naar ‘Cornelis’, 

Tollens was niet ‘zijn heele leven’ in de verfwinkel werkzaam en de Gezamenlijke Dichtwerken tellen 

twaalf en geen elf delen. Verder zijn de biografische gegevens kort, maar correct weergegeven. 

De bibliografie geeft een ruime keuze uit zijn werk, al valt wel het gelegenheidsuitgaafje Kinderlijke 

Dichtstukjes op, wellicht een referentie aan Winkler Prins. Zonder voorbeelden noemt het lemma de 

vertalingen en – als vertaalwerk - de toneelstukken. In de genres ontbreken de natuur- en 

liefdadigheidspoëzie. De verloren populariteit wordt alleen aangeduid. ‘Voortreffelijk’ is een 

positieve kwalificatie, de editeur gebruikt geen diskwalificaties. Er is geen verwijzing naar secundaire 

literatuur opgenomen en ondanks het feit dat de encyclopedie geïllustreerd is, geen portret. De 
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geïnteresseerde lezer krijgt een beknopt, maar redelijk duidelijk en tamelijk neutraal beeld van de 

dichter. 

Tweede en derde druk, 1930, 193950 

De tweede druk verschijnt vrij kort na de eerste. De tekst van het lemma ‘Tollens’ is duidelijk 

gebaseerd op die van de eerste druk. Er zijn wel enkele veranderingen aangebracht, maar de lezer 

krijgt geen fundamenteel ander beeld van Tollens. Wel legt de editeur een duidelijker verband tussen 

het dichtwerk en de tijd waarin de dichter leefde. Niet alle fouten zijn verbeterd: de naam van de 

dichter is nu correct, al lijkt ook hier het patroniem een deel ervan. Tollens is niet meer zijn hele 

leven in de verfhandel werkzaam, maar het jaartal van de verhuizing naar Rijswijk is fout: 1840 in 

plaats van 1846. Het aantal delen van de Gezamenlijke Dichtwerken is niet verbeterd. Een kleine 

toevoeging is de plaats van het standbeeld in Rotterdam: in Het Park. 

De derde druk verschilt slechts in details van de vorige. De laatste fouten zijn verbeterd, zowel het 

jaartal van de beëindiging van zijn werkzame leven, als het aantal delen van de Gezamenlijke 

Dichtwerken. De editeur vindt het blijkbaar niet meer de moeite waard te vermelden dat de 

Overwintering bekroond is. De biografische data zijn iets anders gerangschikt, maar de lezer van de 

derde druk krijgt geen andere indruk van Tollens dan die van de tweede. 

Vierde druk, 195251 

De eerste naoorlogse druk verschijnt in 1952. Over Tollens zijn dan besprekingen in de handboeken 

van Baur/De Vooys en Knuvelder verschenen. 

De auteur van het lemma in deze druk is dr. P.J. Meertens (1899-1965, letter-. dialect-, naam- en 

volkskundige). Getuige de zinnen over de penseelfabriek en de verfwinkel, en over de slotzin over het 

Rotterdamse beeld, zal Meertens de derde druk onder ogen hebben gehad, maar hij heeft toch een 

geheel ander artikel geschreven: 

Tollens Czn, Henricus Franciscus, Ned. dichter, *24.9.1780 Rotterdam, †21.10.1856 Rijswijk, volgde 

zijn vader op in diens penseelfabriek en verfwinkel, tot hij zich in 1840, na de dood van zijn vrouw en 

oudste zoon, ambteloos te Rijswijk op het buiten Ottoburg vestigde. R. Katholiek gedoopt en 

opgevoed, werd hij later aanhanger van een Christendom boven geloofsverdeeldheid. In 1827 trad hij 

met zijn naaste familieleden toe tot de Remonstrantse Kerk. Hij schreef een groot aantal gedichten, 

o.a. uitgegeven in de bundels [op ‘Verstrooide Gedichten’ en ‘Nalezing’ na worden alle genoemd]. 

Van zijn Gezamenlijke Dichtwerken (12 dln 1855-’57) verscheen een volksuitg. (1871) en een 

bloemlezing door W. Bisschop (1868). Afzonderlijk verschenen o.a.: het in 1815 bekroonde volkslied 

‘Wien Neêrlandsch Bloed’ (1817),’Tafereel der Overwintering der Hollanders op Nova Zembla’(1819) 

‘De Uitvinding der Boekdrukkunst’ (1823), ‘Philemon’ (1844), ‘ Bedelbrief in de winter’ (1848) en 

‘Goeden Nacht van den Armen aan de Rijken’ (1850) en 10-tallen andere min of meer uitvoerige 

gedichten op nationale en andere gebeurtenissen. Ook schreef hij een aantal toneelstukken. Zijn 

‘Wien Neêrlandsch Bloed’ is kenmerkend voor zijn chauvinistische vaderlandsliefde, die hem vooral in 

de jaren 1831-’32 een ongemene populariteit bezorgde. Meer dan enig ander dichter onder zijn 

tijdgenoten heeft hij uitleg gegeven aan de gevoelens van de burgerij uit het tijdperk van Willem I. Hij 

is de vertolker van het alledaagse huiselijke geluk, van de tevredenheid, de liefde voor vaderland en 
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vorst, de liefdadigheid en zijn werk weerspiegelt de middelmatigheid van zijn tijd en zijn land. 

Gedichten als ’Het Gevallen Meisje’,’ Winteravondliedje’, ’Hondentrouw’ en 10-tallen soortgelijke 

stempelden hem tot een volksdichter als 2 eeuwen tevoren Cats was geweest. In zijn beste momenten 

bezit zijn poëzie een onmiskenbare eenvoud en natuurlijkheid, die gunstig afsteekt tegen de 

rhetorische gezwollenheid van velen onder zijn tijdgenoten. Een en ander verklaart waarom hij de 1e 

Ned. dichter was, voor wie, in 1860 in het Park te R’dam een standbeeld werd opgericht, dat in 

tegenwoordigheid van Willem III werd onthuld. 

Opvallend is, dat de oude fout van het jaartal 1840 terugkeert. De notie van de ‘oudste zoon’ is wat 

verwarrend: Meertens bedoelt Piet Tollens, die bij zijn overlijden in 1838 inderdaad de oudste nog 

levende zoon was, maar in het gezin was Karel de oudste geweest, overleden in 1822. Meertens 

vermeldt een groot aantal uitgaven en geeft geen diskwalificaties dan impliciet ‘middelmatigheid’ 

wanneer hij Tollens plaatst in tijd waarin hij leefde. Een positieve kwalificatie is er voor gedichten 

zich kenmerken door ‘eenvoud en natuurlijkheid’. De secundaire literatuur waarnaar hij verwijst, is 

gedateerd: Bogaers, Schotel, Busken Huet. Alleen Valckenier Suringar is uit de twintigste eeuw. 

Meertens spreekt niet over de nog relatief recente ingeleide uitgave van De Overwintering door De 

Vooys en evenmin over de artikelen van laatstgenoemde en Van Duinkerken. 

De omvang van het lemma is groot in vergelijking met de Winkler Prins van een jaar later, Meertens 

besteedt duidelijk aandacht aan Tollens. De lezer krijgt een objectief en gedetailleerd beeld van de 

dichter, met een duidelijke verklaring van de plaats die hij in de literatuur van zijn tijd inneemt.  

Vijfde en zesde druk, 1965, 1968v52 

Vrij kort na elkaar verschijnen twee drukken van de Oosthoek die onderling nauwelijks verschillen, 

maar wel een grote verandering ten opzichte van de vierde druk laten zien: de tekst is duidelijk een 

samenvatting van Meertens’ lemma uit 1953. Slechts drie zinnen worden overgenomen en stilistisch 

wat aangepast tot: 

Tollens Czn, Henricus Franciscus, Ned. dichter, * 24.9.1780 Rotterdam, + 21.10.1856 Rijswijk. Hij 

volgde zijn vader op in diens penseelfabriek en verfwinkel, tot hij zich in 1840 ambteloos te Rijswijk 

vestigde. Tollens is de vertolker van het alledaagse huiselijke geluk, van de tevredenheid, de liefde 

voor vaderland en vorst, de liefdadigheid en zijn werk weerspiegelt de middelmatigheid van zijn tijd 

en zijn land. In zijn beste momenten bezit zijn poëzie een onmiskenbare eenvoud en natuurlijkheid. 

Het foutieve jaartal 1840 is niet verbeterd. Geschrapt is de informatie over zijn geloofsovergang en 

de dood van vrouw en zoon, beide biografische elementen die met zijn werk als zodanig weinig van 

doen hebben. De primaire werken zijn als verwijzing ondergebracht: zijn debuut, het ‘bekroonde’ 

volkslied, De Overwintering. De vermelding van de Gezamenlijke Dichtwerken en de bloemlezing door 

Bisschop vatten het overige werk samen. Tollens’ populariteit wordt teruggebracht tot ‘zijn tijd en 

land’. De positieve kwalificatie over ‘eenvoud en natuurlijkheid’ is blijven staan. Het lemma is in 

vergelijking met de vorige druk aanzienlijk ingekort. 

Bij de secundaire literatuur is het oudere boekje van Knippenberg toegevoegd. De ingeleide 

heruitgave van De Overwintering door Huygens, van veel recenter datum, ontbreekt in beide 

drukken, evenals zijn artikelen in het Rotterdams Jaarboekje. 
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Zevende druk, 1976v53 

Dit is de laatste editie van de Oosthoek die in druk verscheen. Op enkele zinswendingen na is de tekst 

van de zevende druk verder gelijk aan die van de zesde. Zijn beroep is gehandhaafd, maar zijn laatste 

jaren in Rijswijk niet, waarmee tevens het verkeerde jaartal van zijn vertrek uit de verfhandel is 

geëlimineerd. In de primaire bibliografie is de bloemlezing door Bisschop verdwenen. Dat Huygens 

een heruitgave van De Overwintering heeft bezorgd, staat ook hier niet vermeld. Huygens’ biografie 

is wel opgenomen in de lijst secundaire werken, waaruit Bogaers en Schotel, referenties van 

inmiddels meer dan een eeuw oud, zijn verdwenen. 

De lezer van de zesde of zevende druk krijgt minimale, maar adequate informatie: data, beroep, 

genres, populariteit en plaatsing in de tijd. De secundaire literatuur is ook hier beperkt. 

Andere Nederlandstalige encyclopedieën 

Naast de Winkler Prins en de Oosthoek zijn er nog enkele andere meerdelige Nederlandstalige 

encyclopedieën verschenen. Deze kunnen echter niet bogen op een lange geschiedenis van edities, 

omdat dit eenmalige uitgaven zijn gebleven. Wat Tollens betreft zijn dit de Katholieke Encyclopaedie, 

deel 23 uit 1954 en de Grote Nederlandse Larousse, deel 23 uit 1979. 

Katholieke Encyclopaedie, 1954 (2) 

De verzuiling maakte zich ook meester van de encyclopedieën. Tussen 1933 en 1939 verschijnt de 

eerste druk van de Katholieke Encyclopaedie in 25 delen onder supervisie van Titus Brandsma. De 

invalshoek is uiteraard katholiek en vele lemmata zijn dan ook gerelateerd aan het katholieke geloof, 

gekleurd door de kerk van hun tijd en daardoor niet altijd vrij van waardeoordelen. Dat laatste geldt 

ook voor sommige schrijvers.54 De tweede druk is uitgegeven tussen 1949 en 1955. In beide drukken 

komt Tollens aan de orde: 

Tollens, Hendrik Franciscus Caroluszoon, dichter, * 24 Sept. 1780 te Rotterdam, uit eenvoudige 

Katholieke ouders (werd later Remonstrant) † 31 Oct. 1856 te Rijswijk. Hij nam deel aan de 

patriottenbeweging en vestigde zich na zijn huwelijk in 1800 als handelaar in verfstoffen. In 1846 trok 

hij zich uit zaken terug en vertoefde het laatste deel van zijn leven te Rijswijk. Als volksdichter klom hij 

tot hoog aanzien. Zijn werk werd overschat, omdat hij daarin de typische vertegenwoordiger van de 

burgerij was van zijn dagen. Eerst onder invloed van Feith en Helmers werd hij nadien eenvoudiger en 

natuurlijker, de grenzen van zijn eigen klein talent erkennend. Aan het conventionele ontkomt hij 

evenmin als aan het alledaagse, en ook het sentimentele speelt in het werk van deze 

liefdadigheidsdichter een grote rol. Zijn roem behaalde hij als dichter der vaderlandsliefde (Wien 

Neêrlandsch Bloed). Ook auteur van verhalende poëzie en toneelschrijver. Standbeeld te Rotterdam. 

In de biografische gegevens zien we bekende fouten: het patroniem als deel van zijn naam en de 

verkeerde datum van overlijden. Zijn jeugdactiviteit als patriot wordt niet gevolgd door andere 

politieke opvattingen, de argeloze lezer zou dus kunnen denken dat de ‘vaderlandsliefde’ op de 

patriottentijd duidt.  
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De editeur noemt zijn ontwikkeling, maar het is de vraag of Feith en Helmers hem tot ‘eenvoudiger 

en natuurlijker’ dichtwerken hebben geïnspireerd. Diskwalificaties vinden we in de woorden 

‘overschat’, maar hij is zich bewust van zijn ‘klein talent’, wat op zich weer positief is. De zin ‘Zijn 

werk werd overschat… van zijn dagen’ is onjuist, althans onduidelijk zolang niet gezegd is wie hem 

overschat en alleen te begrijpen voor wie impliciet leest dat de burgerij van zijn tijd zichzelf blijkbaar 

ook overschat. 

De lezer krijgt een beperkte blik op de genres en de thema’s van Tollens, alleen de liefdadigheids- en 

de vaderlandslievende gedichten worden genoemd, maar ook het proza en het drama, beide genres 

die Tollens geen plaats in zijn nagelaten oeuvre gunde. Volkslied en beeld worden genoemd, zonder 

verdere informatie. 

De editeur noemt als enige encyclopedist Tollens’ overgang van katholicisme naar vrijzinnig 

protestantisme en verbindt hier geen oordeel aan.  

De keuze van primaire literatuur is merkwaardig door de willekeur: de bewerker refereert alleen aan 

de bundels Liedjes van Matthias Claudius (met 1802 als jaartal!), Romancen en balladen en Laatste 

Gedichten. De Overwintering wordt hier genoemd, maar het lemma zwijgt er verder over. Verder 

staan er losse gedichten vermeld (Uitvinding van de boekdrukkunst, Bedelbrief, Een grijze bedelaar) 

en het toneelspel Katalina. Wel wordt de volkseditie van de Gezamenlijke Dichtwerken en de 

bloemlezing van Bisschop genoemd. Secundair wordt verwezen naar het handboek van Kalff, naar 

het Nieuw Biographisch Woordenboek en het werk van Schotel en Busken Huet. Jongere referenties 

worden niet gegeven, alle zijn al lang geleden geschreven; recente publicaties ontbreken. 

De geïnteresseerde lezer van deze encyclopedie krijgt een compact, maar onvolledig beeld van 

Tollens; als hij het wil aanvullen met primaire en/of secundaire literatuur moet hij ook elders zoeken 

om het beeld compleet te krijgen. Dit is eerder te wijten aan een vrij willekeurige referentie dan aan 

een waardeoordeel vanuit de identiteit van het naslagwerk: weggelaten bundels en handboeken zijn 

niet minder katholiek dan de andere.  

De Grote Nederlandse Larousse, 197955 

Tussen 1972 en 1979 verscheen de Grote Nederlandse Larousse Encyclopedie in 25 delen. De 

producent kon hierbij gebruik maken van kennis en ervaring die door de Franse naamgever was 

verzameld. Uitbreiding met Nederlandse en Belgische onderwerpen leidden tot de omvangrijkste 

encyclopedie van haar tijd. 

Tollens, Hendrik, eig. Henricus Franciscus Caroluszoon) Nederlands dichter (Rotterdam 1780-Rijswijk 

1856). Hij volgde zijn vader als verfhandelaar op en toonde reeds vroeg een grote voorliefde voor de 

toneel;- en dichtkunst. Hij beoefende als autodidact allerlei genres, publiceerde o.a. enkele bundels 

erotische herderspoëzie (‘Proeve van Minnezangen en Idyllen’, 1800-1805), schreef oorspronkelijke 

drama’s, heldendichten en vaderlandse lierzangen als reactie op de Franse overheersing en was te 

Rotterdam jarenlang de leidende figuur in het letterkundig genootschapsleven. Hij behaalde evenwel 

zijn grootste succes met zijn eenvoudige vaderlandse en huiselijke poëzie in de drie delen ‘Gedichten’ 

(1808-1815), die veel werden nagevolgd, en door zijn heldendicht ‘De Overwintering op Nova Zembla’ 

(1819) dat tal van herdrukken beleefde en opgenomen werd in de ‘Nieuwe Gedichten’ (1821-1828). 
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Zijn populariteit nam met de jaren toe, hij werd de dichter van de biedermeiertijd en van de 

zelfgenoegzame Nederlandse burgerij, die hem mateloos overschatte. Door zijn historische 

onderwerpen en zijn vertalingen (‘Romancen en balladen’ 1818-1819) toonde hij enige uiterlijke 

verwantschap met de romantiek, maar door zijn huiselijke stukjes in de trant van Matthias Claudius 

en zijn opgeschroefd chauvinisme tijdens de Belgische opstand werd hij een voorloper van Beets e.a. 

Hoewel hij vaak bekroond werd (o.a. in 1815 voor zijn volkslied ‘Wien Neerlands Bloed’) en een grote 

verering genoot, overschatte hij zijn eigen werk allerminst, zoals o.a. blijkt uit zijn gedicht 

’Avondmijmering’. 

Larousse vermeldt evenals de latere Winkler Prins’en het patroniem als deel van de naam. De 

geboorte- en sterfjaren worden zonder dagtekening gegeven. De biografische gegevens zijn alle uit 

zijn jongelingsjaren, zijn gezin, over de laatste levensjaren wordt niets geschreven. Datzelfde geldt 

voor zijn werken: na 1828 lijkt hij niets meer te hebben gepubliceerd. Als genre komt zijn erotisch 

jeugdwerk ter sprake, wordt werk in andere genres (i.c. toneel, proza) aangeduid en worden 

vaderlandse en huiselijke gedichten genoemd. Natuurpoëzie en liefdadigheidswerk ontbreken. De 

editeur legt een verband tussen Tollens’ chauvinisme en het dichtwerk van Beets, echter zonder 

nadere toelichting. Het woord ‘overschatten’ valt twee maal: het volk overschat de dichter, hij zelf 

overschat zich allerminst. Ook de Katholieke Encyclopædie gebruikt deze term. Zijn positie ten 

opzichte van de romantiek is duidelijk: niet meer dan uiterlijke overeenkomst. Als illustratie is de 

litho van Tollens door Spanier opgenomen. 

Samengevat geeft de Larousse een compact, enigszins eenzijdig beeld van Tollens, gemankeerd door 

het weglaten van de tweede helft van zijn leven. De geïnteresseerde lezer krijgt relevante en 

objectieve informatie, maar zou voor een volledig beeld toch elders moeten zoeken. De editeur geeft 

echter geen secundaire literatuur en verwijst evenmin naar recente uitgaven, zoals het werk van 

Huygens. 

In twee encyclopedieën wordt Tollens niet genoemd: de Christelijke Encyclopedie (eerste druk 1926-

1929) is een Bijbels naslagwerk op gereformeerde grondslag. De driedelige derde druk uit 2005 is 

weliswaar breder van opzet, maar besteedt evenmin aandacht aan Tollens. Ook in de Grote Spectrum 

Encyclopedie is Tollens niet als lemma opgenomen. Het deel waarin hij geplaatst had kunnen 

worden, verschijnt in 1978. De uitgever verzorgt inmiddels de digitale Grote Winkler Prins, zie 

hierboven. 

Tollens in enkele niet-Nederlandstalige encyclopedieën 

Tollens’ werk werd niet alleen in Nederland en Vlaanderen gelezen: zijn werk is in diverse talen 

vertaald. Zie de hoofdstukken 2.5 (De Overwintering) en 2.6 (ander vertaald werk). Over de 

uitstraling daarvan heb ik mijn twijfels geuit. Het is dan ook de vraag of de gebruikers van deze 

encyclopedieën Tollens (her)kennen. Tot voorbeeld en ter illustratie - en niet méér dan dat - enkele 

voorbeelden uit encyclopedieën die in de leeszaal van de Koninklijke Bibliotheek staan. In andere 

daar berustende uitgaven, zoals de Encyclopedia Brittannica, wordt Tollens niet genoemd. 

 
 



Semi-literaire herinneringsdragers 
3.4 Naslagwerken 

 

372 
 

Frans: Larousse, 187656 
 

Tollens (Hendrick Cornelitzoon), poëte hollandais, né à Rotterdam en 1780, mort en 1856. Destiné à la 

carrière commerciale, il ne reçut qu’une instruction très-incomplète; mais il montra de bonne heure 

de rares disposition pour la poésie. Les Français ayant envahi la Hollande (1795), le jeune Tollens 

devint le secrétaire d’une société patriotique pour laquelle il écrivit des chanson populaires. Il 

commença alors à se lier avec des gens de lettres, apprit la français, l’allemand, l’anglais et publia, en 

1802 ses premiers essays, Romances et idylls. Tollens fit paraître ensuite une tragédie, Lucrèce (1805), 

dans laquelle on trouve l’expression d’un vif amour pour la liberté, ce qui en fit interdire la 

représentation par le gouvernement, et une tragédie nationale, Hameçons et la morue (1806), qui 

obtint un grand succès. Dans l’intervalle, il avait écrit un poëme sur Hugo Grotius et un autre sur la 

mort d’Egmont et de Horn. Son Appel aux armes et ses Chants de guerre patriotiques, publiés en 

1815, excitèrent un grand enthousiasme et firent de Tollens le poëte national de la Hollande. Son 

chef-d’oeuvre est son poëme descriptif intitulé: l’Hivernage des Hollandais dans la Nouvelle-Zemble, 

dont le sujet est le voyage du célèbre Barentszen en 1596 et 1597. Le style de Tollens est pur, elegant, 

plein de force, de dignité et de grâce. Ses vers sont harmonieux et il manie la langue hollandaise avec 

une grande puissance. Il n’a pas laissé moins de dix volumes de poesies mêlés, et il a fréquemment 

emprunté ses sujets à des écrivains étrangers. Nous citerons encore de lui: Poésies érotiques 

(Amsterdam 1800), A une jeune fille tombée (1807), Romances, ballades et legends (Rotterdam 1818-

1819 2 vol.) Chants populaires (1833) etc. La troisième edition de ses Poésies (1817, 3 vol.) trouva plus 

de 10.000 souscripteurs, succès remarquable, surtout si l’on considère que la langue hollandaise est 

parlée par quelques millions d’hommes seulement. Tollens avait commencé la publication de ses 

Oeuvres completes (Louvain 1855-1857, 8 vol.); mais la mort ne lui permit pas de la terminer lui-

même. 

Bij de data is opvallend dat Tollens’ patroniem ‘Corneliszoon’ luidt, een verre voorafschaduwing van 

de eerste Oosthoek, die zijn informatie toch ook elders had kunnen halen. Larousse besteedt veel 

aandacht aan het jeugdwerk. Tollens’ vaderlandslievende gedichten rond 1815 zijn de fundamenten 

voor zijn kwalificatie als ‘nationaal dichter’, in moderne bewoordingen: ‘dichter des vaderlands’. 

Larousse is rijk met zijn lof: zijn stijl is ‘zuiver, elegant, krachtig, waardig en gracieus’. De gedichten 

zijn ‘harmonieus’, zijn taalgebruik is knap. Enige verbazing klinkt door als de editeur de verhouding 

tussen verkochte exemplaren van de vierde druk van Gedichten afzet tegen het aantal bewoners van 

het Nederlandse taalgebied. Er staan enkele fouten in het lemma: de Gezamenlijke Dichtwerken 

tellen twaalf en geen acht delen en ‘Louvain’ (Leuven) is een verkeerde vertaling van Leeuwarden. De 

titels van de bundels zijn trouwens alle in het Frans, wat het nazoeken door de geïnteresseerde lezer 

niet zal bevorderen. 

Uit dit lemma spreekt bewondering voor alle poëtische vaardigheden en voor de populariteit van 

Tollens. Het valt op dat de lengte van het artikel overeenkomt met dat in de Winkler Prins van 1880. 

Kwantitatief gezien besteedt de Franse editeur evenveel aandacht aan Tollens als zijn Nederlandse 

collega. Of de Franstalige lezer veel profijt heeft van de secundaire literatuur, is de vraag, maar de 

editeur had kunnen vermelden waar hij zijn informatie had verkregen. Schotel? 
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Larousse, 198557 

In 1985 wordt Tollens door de Larousse nog steeds genoemd, maar in een zeer beknopt lemma: 

Tollens, (Hendrik) poète hollandais (Rotterdam 1780 – Ryswick 1856). Auteur des poèmes d’amour, il 

devint, sous le règne de Guillaume Ier, le chantre de la patrie et du bonheur domestique. 

De samenvatting van zijn dichterleven leidt hier tot een merkwaardig verband tussen Tollens’ 

verworpen erotische poëzie uit zijn jeugdjaren en zijn status als vaderlandslievend en huiselijk 

dichter van later tijd. Enige explicatie over Tollens’ dichterlijke loopbaan is voor de argeloze lezer 

noodzakelijk om iets ervan te begrijpen. Op deze wijze is het lemma slechts een vermelding zonder 

veel inhoud en daardoor onvoldoende om Tollens in al zijn facetten te herinneren. Het ontbreekt de 

lezer verder aan primaire en secundaire literatuur, zodat hij aan het lemma als dit voor verdere 

belangstelling weinig of niets heeft. 

Larousse, 2008 (digitaal) 

Ook de Larousse paste zich aan de media aan: in 2008 verscheen een digitale versie, waarin Tollens 

nog steeds voorkomt.58  

Hendrik Tollens (2008) 

Écrivain hollandais (Rotterdam 1780 – Ryswick 1856). Ayant débuté avec des vers sentimentaux 

(Chansons d'amour et Idylles, 1800-1805), il publia des chants patriotiques et devint, sous le règne de 

Guillaume Ier, le chantre de la patrie et du bonheur domestique (Poésies, 1808-1828). Son poème « 

Wien Neêrlandsch bloed » (1817), qui rend grâce à Dieu d'avoir libéré la Hollande des occupants 

français, a longtemps été – mis en musique par J. W. Willms – l'hymne national des Pays-Bas. 

De informatie is iets ruimer dan de laatste, gedrukte versie van de Larousse. De drie genres worden 

nu in chronologisch verband genoemd. Poésies veegt de bundels Gedichten en Nieuwe Gedichten op 

één hoop. De editeur heeft deze titels bovendien in het Frans weergegeven, wat de Franstalige lezer 

wellicht belieft, maar hem moet laten zoeken naar de juiste Nederlandse vertaling. Een verwijzing 

naar de Franse vertaling van de Overwintering ontbreekt. Het volkslied, de titel nu weer wel in het 

Nederlands, biedt méér dan dank aan Gods voor de bevrijding van de Fransen en de naam van de 

componist Wilms is verkeerd gespeld. Zo blijft het beeld van Tollens dat het lemma oproept, 

gemankeerd. Alles wat Tollens na 1828 heeft gepubliceerd, blijft onvermeld, evenals in de 

Nederlandse Larousse trouwens. Zijn populariteit wordt niet genoemd. Ook de digitale Larousse 

vermeldt geen secundaire literatuur. 

Duits: Brockhaus, 1908, 1993 

‘Brockhaus’ is een gezaghebbende Duitstalige encyclopedie, waarvan vele drukken zijn verschenen. Ik 

heb twee voorhanden zijnde drukken onderzocht: de veertiende uit 1908 en de negentiende uit 

1993, met beide dezelfde tekst over Tollens. 59  
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Schriftsteller, Farbenhändler, einer der populärsten niederländ[ischen] Dichter des 1. Hälfte des 19. 

J[ah]rh[underts]; schrieb Dramen und in schlichtem Ton gehaltene Gedichte. Von ihm stammt das 

nat[ionalen] Volkslied Wien Neerlandsch Bloed. 

Brockhaus geeft geen verdere primaire literatuur, noemt ook de verschillende Duitse vertalingen 

niet. Wel is een verwijzing naar Huygens geplaatst.  

Meyer, 1978 

De encyclopedie van Meyer uit 1978 geeft een vrijwel identiek lemma.60 Na de biografische data is 

het beknopt en te vergelijken met Brockhaus: 

Schriftsteller Farbenhändler, einer der populärsten niederländ[ischen] Dichter des ersten Hälfte des 

19. J[ahr]h[underts]; schrieb Dramen und Gedichte. Seine Lyrik ist einfach, oft anspruchlos; von ihm 

stammt das nat[ionalen] Volkslied Wien Neerlandsch Bloed. 

Als primaire literatuur geeft Meyer alleen enkele oudere werken en De Overwintering, met de 

aantekening dat daarvan in 1850 een Duitse vertaling is gemaakt.61 De latere vertaling door Haeger 

ontbreekt. Als secundair werk wordt de biografie van Huygens genoemd. 

De woorden ‘anspruchlos’ (Meyer) en ‘schlichten’ (Brockhaus) behoeven niet als negatief te worden 

opgevat. Beide lemmata geven aan dat het werk van Tollens ‘eenvoudig’ is. 

Spaans, 192862 

De Enciclopedia Universal Ilustrada uit 1928 meldt: 

Tollens, Enrique Caroluszoon, Poeta holandés, n. en Rotterdam en 1780 y m. en Ryswick en 1856. En 

un principio ejerció el comercio, pero luego se dedicó á la poesía, y en 1846 se retiró a su finca de 

Ryswick. Como primeros trabajos de su juventud se citan algunas comedias y tragedias que él, más 

tarde, no quiso que se incluyesen en sos obras. Además, publicó Proeve Sentimenteele Gedichten 

[etc.] 

Tollens fué durante largo tiempo, el poeta holandés preferio por la clase media. En 1860 se le erigió 

un monumento en Rotterdam.  

Tollens, Hendrik Caroluszoon, Nederlands dichter, geboren in 1780 in Rotterdam en overleden in 1856 in Rijswijk. 

Aanvankelijk werkzaam in de handel, wijdde zich later aan de poëzie. In 1846 trok hij zich terug op zijn landgoed 

bij Rijswijk. Het eerste jeugdwerk bestond uit blijspelen en treurspelen, die hij later niet in zijn [verzamelde] 

dichtwerken wilde opnemen. Ook publiceerde hij … etc. Tollens was lang de favoriete dichter van de burgerij. In 

1860 werd in Rotterdam een monument voor hem opgericht. 

Deze encyclopedie brengt ten onrechte een tweedeling in Tollens’ leven aan: het is bekend dat hij tot 

1846 zijn dichterschap met zijn verfhandel combineert. Pas nadien kan hij zich volledig aan de 

dichtkunst wijden. Het overzicht van zijn bundels is vrijwel compleet. Het lemma geeft geen 
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verwijzing naar bijvoorbeeld Schotel. Zover mij bekend is er geen gedicht van Tollens in het Spaans 

vertaald. 

Italiaans, 193563 

In de Enciclopedia Italiana wordt Tollens alleen genoemd in het lemma ‘Olanda’ en dan nog in een 

vergelijking met Da Costa: 

Isaac da Costa (…) predicatore della penitenza, egli è infinitamente superior a Hendrik Tollens, ormai 

dimenticato, ma che era riuscito a sostituire per molti anni con una nenia banale la piu bella canzone 

della Guerra per l’indipendenza olandese del Cinquicentro, l’inno nazionale Wilhelmus. 

Isaac da Costa (…), boetprediker, was superieur aan de nu vergeten Hendrik Tollens, die in staat was het mooiste 

lied van de onafhankelijkheidsoorlog, de nationale hymne Wilhelmus, te doen vervangen door een banaal 

slaapliedje. 

Auteur van deze omschrijving is ‘Ge.Br.’ ofte wel Gerard Brom, die hier driedubbel diskwalificerend 

is: ten aanzien van Tollens’ positie in de letterkunde van zijn tijd, ten aanzien van zijn gehele werk en 

ten aanzien van het Volkslied. De Italiaanse lezer krijgt hierdoor een eenzijdig en negatief beeld van 

Tollens en zijn werk. Er is zover bekend één gedicht van Tollens in het Italiaans vertaald: Aan een 

gevallen meisje, door Federico Bianchi, maar deze bracht zijn boekje in Nederland uit en vertaalde 

volgens zijn ondertitel por diletanti in due lingue voor Nederlandse studenten en niet voor Italiaans 

publiek. 

Tollens en diverse wikipedia64 

Wikipedia is een toegankelijk medium met ontelbare lemmata, die een vlottende inhoud kunnen 

hebben doordat iedereen in de gelegenheid wordt gesteld deze te bewerken. Hoewel een wijziging 

goedkeuring van de beheerder vereist, betekent dit toch dat niet alleen specialisten en kenners, 

maar ook zij die ter zake niet bekwaam en moreel onbevoegd zijn, de teksten kunnen aanpassen. 

De Nederlandstalige pagina is ‘geheel of gedeeltelijk ‘gebaseerd op het Biographisch Woordenboek 

van Van den Branden en Frederiks uit ±1890, maar de informatie is wel geactualiseerd. Bij 

raadpleging bevat het lemma vier delen: biografie, receptie, (primaire) bibliografie en een externe 

link naar de DBNL. De levensbeschrijving is beknopt en juist. Bij de receptie wordt de teloorgang van 

zijn roem vooral aan de Tachtiger geweten en wordt Busken Huet niet genoemd. De secundaire 

bibliografie vermeldt alleen het Rijswijkse boekje van Mathijsen en Poortier uit 2006. Ter illustratie 

zijn twee portretten van Tollens (de litho van Mieling en de gravure van Last) en een foto van het 

beeld in Rotterdam toegevoegd. 

Op recente informatie (het nieuwe grafbeeld) na, is de Italiaanse versie hiervan een vertaling.Er is 

een bladzijde in het Fries met een uittreksel van de Nederlandse ‘receptie’. De primaire bibliografie is 

volledig, maar van de secundaire wordt alleen het werk van Schotel en Huygens genoemdDe 

Duitstalige versie tekent Tollens als een ‘brave Heinrich’ en besteedt aandacht aan de blut-und-

boden-boodschap van het Volkslied. De primaire bibliografie is beperkt, als secundaire literatuur 

worden Schotel en Huygens genoemd.De Engelse bladzijde bestaat uit één regel, die Tollens noemt 
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als auteur van Wien Neerlands bloed en als naamgever van de Tollensprijs. De secundaire literatuur is 

gelijk aan de Friese en Duitse variant, inclusief de spelfouten.Het Franstalige lemma is gebaseerd op 

het Nederlandse, maar de receptie en de secundaire literatuur ontbreekt. Ook zegt het niets over het 

karakter van Tollens’ dichtwerk.  

Gebrek aan talenkennis belemmert mij de wikipedia-bladzijden in het Russisch, Oekraïens en Zweeds 

te beoordelen, maar Tollens wordt wel genoemd, in Rusland en Oekraïne met de Nederlandse 

illustraties erbij. 

Conclusie: de encyclopedie als herinneringsdrager 

Alle uitgaven en drukken zijn veeldelig en kunnen dus ruimte bieden aan de beschrijving van Hendrik 

Tollens. De eerste drukken (‘Nieuwenhuis’, WP 1 en 2 1868-1887) besteden ruim aandacht aan de 

dichter, mede door de gedetailleerde biografische informatie. De eerste uitgaven van de twintigste 

eeuw schrappen hierin (‘Vivat’, WP3 1899-1911) en WP 4 (1922) brengt de informatie terug tot de 

kern, wat ook geldt voor de volgende WP uit 1938. Oosthoek biedt in de eerste drie drukken (1923-

1939) een kort lemma. Na de oorlog is het beeld aanvankelijk verschillend: Oosthoek is in de vierde 

druk (1952) wat uitgebreider, maar WP6 (1953) houdt het kort. De laatste Oosthoeken zijn zeer kort 

(1965-1976), de WP’s zijn vanaf 1976 iets uitgebreider. Samengevat kunnen we stellen dat de 

informatie over Tollens in haar geheel sinds 1922 beperkt van omvang is doordat niet ter zake 

doende biografische gegevens niet meer worden opgenomen. 

Opvallend hierbij is, dat sommige fouten een hardnekkig leven leiden. Tot en met WP 4 (1922) blijft 

Tollens van adel, tot het met WP 6 (1953) overlijdt hij tien dagen na zijn echte sterfdatum. Oosthoek 

laat tot de zesde druk (1968) Tollens zes jaar eerder naar Rijswijk verhuizen dan in werkelijkheid, met 

de vreemde uitzondering dat het jaartal in de derde druk wél juist wordt vermeld. In de eerste 

drukken is zijn tweede naam Frederik, Jan of Cornelisz (‘Nieuwenhuis’, WP 1 en 2, ‘Vivat’, O 1). Deze 

fouten zijn merkwaardig, omdat het enige referentiepunt voor de samenstellers, de biografie van 

Schotel, op de adeldom na de juiste gegevens biedt. De editeur van de eerste Oosthoek heeft wat de 

naam betreft blijkbaar ook niet in WP 3 of 4 gekeken. 

Dat de dichter in zijn tijd en kort na zijn dood populair was, vermelden of suggereren alle uitgaven en 

drukken, maar de encyclopedieën geven hiervan geen expliciete verklaring, op de vierde druk van 

Oosthoek na, die op de verschillende oorzaken ingaat. Geen van de uitgaven vermeldt of het 

dichtwerk voor de contemporaine lezer nog interessant is. De meeste stellen zich wat de waardering 

voor het werk neutraal of genuanceerd op. WP 5 (1938) geeft als enige encyclopedie in het zeer 

korte lemma negatieve kwalificaties, de latere drukken plaatsen Tollens in meer in zijn eigen tijd. 

De geïnteresseerde lezer moet het na 1922 dus met beknopte informatie doen. De encyclopedieën 

zijn algemeen en gaan daarom niet diep, of helemaal niet in op de plaats van Tollens in de 

literatuurgeschiedenis en zijn betekenis (of niet) voor de ontwikkeling van de letterkunde. Pas na 

1953 geven de editeurs secundaire literatuur, maar deze is vaak verouderd en tot WP 7 (1976) 

ontbreken daar de (weinige) recente publicaties, zoals het werk van Huygens, die immers vanaf 1956 

al over Tollens publiceert. De slotsom moet luiden dat, wie werkelijk voor Tollens en zijn werk 

belangstelling heeft, slechts een gering profijt van deze encyclopedieën heeft en dat deze vooral na 

1900, met een dieptepunt eind jaren dertig, niet adequaat functioneren als herinneringsdrager. De 

beide andere grote Nederlandstalige encyclopedieën vullen door hun onvolledigheid deze leemte 

dan niet op. 
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Hoofdstuk 3.5 Het ‘Tollens-fonds’ 

Inleiding 

Het Tollens-fonds is het oudste Nederlandse literaire fonds. Hoewel zijn activiteiten bescheiden zijn, 

herinnert dit ‘fonds op naam’ avant la lettre al 150 jaar aan de dichter Hendrik Tollens, aan wie het 

door Amsterdams initiatief als nationaal geschenk bij zijn zeventigste verjaardag werd aangeboden 

en roept de Tollensprijs sinds 1903 elke vijf jaar de naam van de dichter wakker. De initiatiefnemers 

hebben bij de instelling oog voor de toekomst: Willem Hendrik Warnsinck (1782-1857, 

suikerraffinadeur, dichter, vriend en navolger van Tollens), die het cadeau in Rijswijk aanbiedt, 

zinspeelt op de verbintenis van het doel van het fonds en de naam van Tollens: uit de ingezamelde 

gelden wordt een gouden gedenkpenning betaald, maar dat lijkt niet voldoende om de dichter te 

eren: 

Wat gij der Natie hebt geschonken, kan naar het oordeel der centrale Commissie niet door 

goud of zilver waardig beloond worden; daartoe kan alleen strekken het instellen van eene 

zaak, die, nog bij verwijderde geslachten, nuttig zal kunnen werken op het verrigten van het 

goede en waaraan tevens uw naam wordt verbonden.1 

Ook de notariële akte, gedateerd 20 januari 1851 en verleden door notaris Pieter Louwerse, spreekt 

van een stichting met het oog op de toekomst: 

waardoor de herinnering aan zijnen naam en zijne verdiensten zou kunnen bewaard blijven, 

tot bij de latere nakomelingschap (…)2 

Het fonds bestaat nog altijd en laat van zich horen bij de uitreikingen van de Tollensprijs (voor het 

laatst in 2010 aan Paulien Cornelisse toegekend) en de Jacobsonprijs (voor het laatst in 2008 

uitgereikt aan Carel Peeters en inmiddels als activiteit van het fonds opgeheven). 

3.5.1 De oprichting van het fonds 

Het initiatief3 

In september 1850 zou Hendrik Tollens zijn zeventigste verjaardag vieren. Op 26 juli van dat jaar 

verzamelen zich ten huize van dr. Bernard ter Haar (1806-1880, predikant, dichter en navolger van 

Tollens) enkele Amsterdamse vrienden van de verjarende dichter, ten einde zich te beraden over een 

passend, nationaal geschenk.  

Wij achten dat door hem opgewekte nationale gevoel waardig den man die zooveel goeds en 

schoons ten nutte des volks van zijne lier heeft doen stroomen en daarvoor nooit eenig ander 

loon begeerde dan ’s volks nut en tevredenheid een blijk te geven dat zijne landgenooten zijne 

gewrochten weten te schatten, hem er dankbaar voor zijn.4 

Te gast zijn Warnsinck, de kunstschilder Nicolaas Pieneman (1809-1860) en de letterkundige 

Abraham van Lee (1805-1857). Afwezig is dr. Abraham des Amorie van der Hoeven (1798-1855), de 

Remonstrantse hoogleraar voor wie Tollens enkele verzen heeft geschreven. Een ‘nationaal 

                                                           
1
 Tollens-Fonds (1860), 4 

2
 Tollens-Fonds (1860), 6 

3
 Zie ook Mathijsen (2001), 121 en (2004), 289 

4
 Notulenboek Tollens-fonds I, in: archief Tollens-fonds, UvA, 3 
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geschenk’ is gewenst voor een bijzonder mens. De convocatie, die 1 augustus wordt opgesteld, 

getuigt van lof en dankbaarheid en zinspeelt op de weldaden die Tollens met zijn gedichten heeft 

verricht: 

Wij denken hierbij aan den man, die, meer dan een zijner kunstgenooten, gedurende eene 

reeks van jaren allergelukkigst gewerkt heeft op het verlevendigen van den nationalen geest; 

wiens zangen, te gelijk uit vele duizend monden met geestdrift weergalmd, het hart van 

nationaal gevoel hebben doen kloppen en, terwijl zij het oog met een traan bevochtigden, den 

boezem hebben doen gloeijen voor den bodem ‘uit wier en dras geweld’ die duizenden 

gebeden hebben doen opzenden voor de plek waar onze wieg op stond, waarin wij eens onze 

grafstede vinden; wiens poëzij, bij herhaling, van zoo menig honger en kommer 

versmachtende de haardstede heeft doen vonkelen, de verkleumde leden heeft gedekt en 

verwarmd en den honger gestild.5 

Na enige discussie besluiten de heren dat het cadeau uit twee delen zal bestaan: uit een gouden 

medaille - waarvoor Pieneman de kunstenaar Samuel Cohen Elion zal benaderen - en uit een 

weldadig fonds dat de naam van de dichter zal dragen en waaruit het fondsbestuur ‘gratificaties’ zal 

toekennen. Wat de bestemming van de gelden betreft, mag Tollens zelf kiezen uit vier alternatieven: 

‘op zekere tijden’ een aanmoedigingsprijs aan een schrijver of dichter van wie het werk als ‘het 

uitnemendste’ wordt beschouwd, ondersteuning van behoeftige nabestaanden van een schrijver of 

dichter, idem van ‘ongelukkig geworden verdienstelijke mannen’ en beurzen voor ‘begaafde zonen of 

weezen van verdienstelijke dichters of schrijvers.’ Hij neigt naar het eerste, maar wordt uiteindelijk 

overtuigd dat hulp aan nabestaanden meer in de lijn is met wat hij met zijn weldadigheidsuitgaven al 

heeft teweeggebracht. Beide doelen komen uiteindelijk in de Statuten terecht. De feestcommissie 

wordt later in het jaar nog uitgebreid met de jurist Jeronimo de Bosch Kemper (die zich bij de 

herdenkingsartikelen niet onbetuigd zou laten, zie hoofdstuk 2.2), Joannes Bernardus van Bree 

(1801-1857, componist en dirigent) en Isaac Warnsinck, (1811-1857, bouwkundige, zoon van Willem 

Hendrik). Allen wonen in Amsterdam.  

De uitreiking 

Tollens’ biograaf Schotel wijdt zijn hoofdstuk XXXV aan de zeventigste verjaardag. Rotterdamse 

vrienden overhandigen Tollens een zilveren inktstel met speelwerk, de minister reikt hem vervolgens 

het commandeurskruis in de orde van de Nederlandsche Leeuw uit. Dan zijn de Amsterdammers aan 

de beurt. Warnsinck, Ter Haar en Van Lee bieden Tollens achtereenvolgens de medaille aan – althans 

een afgietsel ervan – en de notariële akte waarin het fonds wordt opgericht – waarschijnlijk een 

concept, want de notariële handelingen vinden pas in 1851 plaats. ‘Ook deze meededeeling trof den 

grijzen dichter diep; die hulde bragt hem de tranen in de oogen.’6 

Elders vermeldt Warnsinck over het fonds: ‘Het weldadig, menschlievend doel, daaraan verbonden, 

streelde en verteederde zijn hart, en deze Instelling bleef hem dierbaar tot aan den laatsten stond 

zijns levens.’7 De geschenken kunnen niet anders dan symbolisch zijn geweest, Warnsinck spreekt 

over een ‘afdruk van de medaille’.8 Minister Nedermeyer van Rosenthal zegt nog voor zijn vertrek, 

                                                           
5
 Notulenboek I, 14 

6
 Schotel (1860), 336 

7
 Warnsinck (1857), 75 

8
 Warnsinck (1857), 77 
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dat de koning ‘de hoogste sympathie’ voelt voor de oprichting van het fonds. Willem III had f 100 

gedoneerd, de kroonprins f 50 en koningin-moeder Anna Paulowna zelfs f 500. 

Ook Huygens besteedt in zijn biografie aandacht aan de introductie van het Tollens-fonds, waarvan 

hij zelf enkele jaren bestuurslid en voorzitter zal zijn: 

Dit was in ons land een novum, en zeker iets in de geest van de jubilaris. In de loop der jaren 

heeft dit fonds inderdaad, zij het op bescheiden schaal, baanbrekend werk op dit gebied 

verricht. Helaas kon men met betrekking tot de solide belegging (…) geen honderd jaar 

vooruitzien, zodat de werkzaamheden ‘door alle tijden heen’ weinig meer dan een 

symbolische betekenis hebben behouden.9 

De commissie legt na de festiviteiten de conceptstatuten aan Tollens voor en deze is er in zoverre 

mee content, dat hij wil afzien van zijn aangeboden recht de bestuursleden te benoemen: 

Maar ik ken mij geen regt tot verkiezen en benoemen toe; al wat ik mij durf aanmatigen, zou 

beleefd verzoeken en uitnoodigen zijn, en wie zou ik dan geschikter en met meer hoop op 

bewilliging weten uit te noodigen en te verzoeken, dan juist de zelfde acht Heeren, door wie 

de zaak is ontworpen en tot stand gebragt?10 

Warnsinck verstuurt aan de overige leden een rondzendbrief met het verzoek op deze uitnodiging in 

te gaan en benadrukt de ‘bijzondere kieschheid van zijn [=Tollens’] gevoel’ in dezen.11 Zo worden de 

acht heren in 1851 de eerste bestuurders van het Tollens-fonds. Hoewel het fonds nog niet statutair 

is vastgelegd, oogst het snel bekendheid. Tollens, die 26 december naar Amsterdam komt om de 

details te bespreken, zegt ‘dat hij overladen wordt met verzoeken van weduwen om vanuit het fonds 

te mogen worden bedeeld.’12 

De Statuten 

Het algemene doel van het fonds staat omschreven in de stichtingsakte: 

een Fonds, hetwelk, onder de benaming van Tollens-Fonds, bestemd is tot bevordering en 

ondersteuning van de Vaderlandsche Letterkunde en Dichtkunst (…). 

wat in artikel 9 nader wordt omschreven: 

Om de vijf jaren zal er eene Gratificatie worden aangeboden aan één of meer onzer 

Vaderlandsche schrijvers of Dichters, wier werken in proza of poëzy, gedurende genoemd 

tijdsverloop uitgegeven, naar het gevoelen van bevoegde beoordeelaren, zich deze 

onderscheiding hebben waardig gemaakt.13 

In artikel 11 staat een nader beding: het batig saldo van de jaarlijkse rente zal bij effectuering van de 

uitkering ‘worden aangewend tot Ondersteuning van hulpbehoevende betrekkingen van overleden 

Proza-schrijvers en Dichters’ [originele cursivering]. Elders in de brochure wordt dit laatste toch als 

het eigenlijke doel aangewezen. Daar benadrukt het Bestuur ook het unieke van het fonds:  

                                                           
9
 Huygens (1972), 258 

10
 Brief Tollens aan W.H. Warnsinck 22 december 1850, in Archief Tollens-fonds. 

11
 Brief W.H. Warnsinck aan de overige leden van de commissie 22 december 1850, in Archief Tollens-fonds. 

12
 Notulenboek I, 36 

13
 Notulenboek I, 8 
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Men heeft in ons Vaderland menigvuldige beursen om de letterkundige studiën te 

ondersteunen; een Fonds echter om gratificatiën te schenken aan verdienstelijke 

letterkundigen en om hulpbehoevende betrekkingen van overledene Proza-schrijvers en 

Dichters te ondersteunen, bestaat niet.14 

Nederland is wat dat betreft streng, vinden de bestuurders. Voor hun doel is eigenlijk een nationaal 

fonds noodzakelijk. Daarom is vergroting van het kapitaal wenselijk en in de brochure is een 

intekenformulier voor een eenmalige of regelmatige donatie opgenomen. De gratificatie zal pas 

worden uitgekeerd als het fonds f 20.000 groot is (artikel 6) en zal minstens f 100 en ten hoogste  

f 500 bedragen. Het fonds belegt het geld in schuldbewijzen ‘Grootboek Nationale Schuld’ voor een 

rente van 2½ % per jaar. In 1874 zal het kapitaal zodanig zijn gegroeid, dat tot de eerste uitkeringen 

kan worden overgegaan. De vijfjaarlijkse prijs moet tot 1903 wachten. 

De statuten schrijven voor dat in het Bestuur ‘ten allen tijde één der mannelijke afstammelingen van 

den Heer Hendrik Tollens Caroluszoon, als mede-Bestuurder zal optreden.’ Als eerste treedt op 

voordracht van de dichter zijn oudste nog levende zoon Hein toe, die in de notulen ‘ere-voorzitter’ 

wordt genoemd. Tollens zelf wordt voor het leven ‘honorair bestuurder’. Het zal nog tot 2004 duren 

voor een tweede nazaat in het bestuur treedt: Cornelis Laurentius Kolff (Cees, geb. 1938), 

afstammeling van de jongste dochter van de dichter. 

De financiering van het fonds wordt in de eerste plaats gerealiseerd door giften en legaten. De 

liefdadigheidsuitgave De Pleegzuster blijkt niet voor het oorspronkelijke doet bestemd te kunnen 

worden en daarom doneert Tollens de opbrengst ervan in 1853 aan het fonds.15 Daarnaast leveren 

de cumulerende beleggingen in de staatspapieren inkomsten op.  

Het aantal contribuanten is nooit groot geweest. In 1917 is er nog één in leven (oud-voorzitter J.N. 

van Hall, 1840-1918). Acties om het aantal te vergroten, hebben weinig resultaat, de meeste 

donateurs komen uit de netwerken van de bestuursleden. 

3.5.2 De handelingen van het Bestuur 

Het is duidelijk dat het initiatief tot de instelling van het Tollens-fonds een particuliere actie is 

geweest van Amsterdamse vrienden van de dichter. Dit Amsterdamse karakter is statutair 

gewaarborgd, al doet het bestuur in de loop der jaren alle moeite om ten minste één 

vertegenwoordiger uit de Tollensstad Rotterdam in de gelederen te krijgen. De stichting wordt niet 

erkend als ‘zedelijk lichaam’, omdat zij geen vereniging is. Dat betekent dat zij, zolang de 

oorspronkelijke Statuten gelden – en dat is tot 1990! – geen rechtspersoonlijkheid is, dat er geen 

verantwoordingsplicht bestaat en dat de bestuursleden persoonlijk voor schade aansprakelijk gesteld 

kunnen worden. Een uitvloeisel van deze status is, dat bestuursleden door coöptatie kunnen worden 

vervangen en zulks is gebeurd tot op de huidige dag. Het is een functie zonder tijdslimiet; ooit 

maakte een bestuurslid de opmerking dat het niet de gewoonte is vóór de tachtigste verjaardag het 

bestuur te verlaten… Het is ook geen intensieve functie: het bestuur vergadert doorgaans één maal 

per jaar en houdt dan de ‘jaarvergadering’. Het blijkt steeds weer een probleem, zeker in de tijd dat 

de communicatie alleen per brief werd gevoerd, alle leden aanwezig te krijgen. In de tijd vóór de 

telefoon verzond de voorzitter tussendoor ‘rondzendbrieven’ om op bepaalde punten een akkoord te 

verkrijgen. Ook de agendapunten zijn doorgaans dezelfde: de financiën, de toekenning van 

                                                           
14

 Notulenboek I, 15 
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 Volgens Schotel (1860), 262 brengt de tweede druk nog f 375 op. 
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ondersteuningen en prijzen, de aanstelling van nieuwe bestuursleden. De vergaderingen zijn 

aanvankelijk bij bestuursleden thuis of op het kantoor van de voorzitter. Later huurt men een ruimte, 

bijvoorbeeld in de ‘Groote Industrieele Club’ aan de Dam. 

Door verloop in het bestuur is de kring van Tollens’ vrienden na enige tijd uitgedund. Van hun 

opvolgers is weinig bekend over de waardering die zij voor de dichter hebben, in elk geval is dit geen 

criterium om lid te worden, wel uiteraard de instemming met de doelen van het fonds. Ook bestaat 

er voortdurend aandacht voor voldoende financiële en letterkundige expertise. Van Joseph Jacobson 

(1835-1921), bestuurslid van 1887-1917 weten we uit zijn eigen mededeling dat hij Tollens’ 

vaderlandslievende gedichten aan zijn kinderen als voorbeeld voorlas.16 Pas aan het eind van de 

twintigste eeuw treden weer bestuursleden aan met een zekere relatie tot de dichter: G.W. Huygens, 

die in 1972 Tollens’ biografie zou schrijven, nazaat Cees Kolff en Marita Mathijsen, die al in 

verscheidene publicaties van haar waardering voor Tollens’ werk heeft getuigd. 

 

Discussies over de Statuten 

Prijs en/of ondersteuning? 

Hierboven heb ik al gewezen op de beide doelstellingen van het fonds: een vijfjaarlijkse gratificatie 

(prijs) voor een opvallend auteur en de jaarlijkse ondersteuningen aan behoeftige nabestaanden. In 

de loop van de tijd zijn binnen het bestuur discussies gevoerd over de precieze afweging hiervan. In 

1874 is pas sprake van een eerste uitkering: twee ondersteuningen aan nabestaanden. Bestuurslid 

jhr. Barend de Bosch Kemper, een zoon van Jeronimo, gaat in 1882 als eerste de discussie aan: voor 

hem heeft de prijs (artikel 9) voorrang boven de ondersteuning (artikel 11) omdat deze als eerste 

genoemd staat. Voorzitter Hasebroek concludeert dat in dat geval de ondersteuningen om financiële 

redenen zouden moeten worden stopgezet, wat toch niet de bedoeling zal zijn. De zaak blijft bij het 

oude.17 Vier jaar later laait de discussie weer op en spreekt het bestuur uit dat liefdadigheid het 

voornaamste doel is.18 

Bestuurslid prof.mr. H.P.G. Quack (1834-1917) zwengelt in 1899 het probleem opnieuw aan. In zijn 

mening dat de prijs de voornaamste doelstelling is, wordt hij bijgevallen door voorzitter J.C. van Hall, 

die de notulen erop heeft nageslagen en erop wijst dat deze uitleg aanvankelijk de voorkeur van 

Tollens zelf had en zijn jonge collega C.K. Elout (1870-1947) wil zelfs nieuwe ondersteuningen 

ophouden zolang er geen vijfjaarlijkse gratificatie conform artikel 9 is uitgereikt.19 Tot zijn ergernis 

krijgen de weduwe en de kinderen van Emile Seipgens in 1902 echter wel een ondersteuning. Er is 

nog een tweede principieel aspect: mag het kapitaal worden aangesproken voor prijs en uitkering, of 

mogen deze alleen uit de renten worden gefinancierd? In de vergadering van 24 maart 1902 klinken 

verschillende meningen over de juiste uitleg van de Statuten. Van Hall zoekt een compromis: de 

vijfjaarlijkse prijs behoeft niet aan de béste schrijver van de afgelopen vijf jaren te worden uitgereikt 

en wordt uit de renten betaald. De eerste winnaar van de vijfjaarlijkse gratificatie in 1903, Gerard van 

Hulzen, draagt kenmerken van zowel de eer als de steun: hij heeft enkele boeken geschreven, maar 

verblijft voor een medische behandeling in een sanatorium in Zwitserland.20 In 1916 is mr. G. 

Vissering na een verblijf in Oost-Indië opnieuw kandidaat voor een bestuurslidmaatschap. Hij 
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 Notulenboek II, 72, d.d. 27 maart 1916 
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 Notulenboek I, 76 
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 Notulenboek II, 16 
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 Van Hall verwijst naar de notulen van 15 december 1850. 
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 Notulenboek II, 41-49 
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weigert, met herinnering aan de discussies van 1899-1902. Bovendien is hij van mening dat een fonds 

niet eeuwigdurend mag zijn en geen geld mag oppotten ten koste van de uitkeringen. De Statuten 

spreken echter niet van eindigheid.21 

In 1920 komt een ander aspect aan de orde: de principiële vraag is of er ook een ondersteuning kan 

worden verleend aan nog levende auteurs als de financiën dat toelaten. Het antwoord luidt 

bevestigend: in feite is dat al het geval geweest bij de steun voor Karel Alberdingk Thijm (Lodewijk 

van Deyssel). Deze had in 1900 als een eenmalige ondersteuning van f 100 gekregen en ook van 

1915-1919 was er sprake geweest van gratificaties vanwege de voortdurende schulden van het gezin. 

En Thijm was niet de eerste uitzondering: de dichters J. van Krieken en J.H. de Veer, beiden 

zenuwpatiënt, hadden – althans hun gezinnen - van 1890-1892 respectievelijk 1910-1916 een 

uitkering ontvangen. Bij de eerste was gesteld dat de Statuten zulks niet verbieden.22 In 1919 had 

Albert Verwey de schrijfster Nine van der Schaaf voor hulp voorgedragen: zij zal naast de eerste 

Jacobsonprijs tot 1929 een ondersteuning krijgen.23 In dezen zijn de Statuten dus steeds ruim 

uitgelegd. 

Dat laatste gebeurt ook bij aanmeldingen van leden van de familie Tollens. In 1886 wordt de weduwe 

Purvis, dochter van Louis Tollens voorgedragen door haar oom Hein, erevoorzitter van het Bestuur. 

Het bestuur aarzelt, maar vindt dat de naam ‘Tollens’ voldoende moet zijn en uiteindelijk was Louis, 

die in Indië woonde, naast jurist ook dichter geweest. Zij krijgt steun tot en met 1901; in dat laatste 

jaar meldt zich haar zuster, mevrouw Büchel, die een eenmalige uitkering ontvangt.24 In 1934 meldt 

zich uit Indië hun broer Edward Karel Anton Tollens (1865-1945), wiens zoon door de crisis berooid is 

geraakt, voor zijn kleindochter Clara Hendrika Edwina Judith Tollens – opa noemt haar Judith, zelf 

noemt ze zich Eddy –: het meisje bezoekt het gymnasium in Batavia en het bestuur besluit voor haar 

f 180 per jaar over te maken.25 De schooldirectie stuurt alle jaren een kopie van haar rapport. Een 

langdurige ziekte werpt haar echter terug: ze verlaat de school, maar de steun gaat door als zij een 

opleiding tot secretaresse gaat volgen. Door de oorlogsomstandigheden worden de contacten in 

1940 verbroken: het bestuur reserveert nog enige jaren geld voor haar, maar er komt nooit meer een 

reactie. Het gereserveerde bedrag wordt in 1947 aan het kapitaal toegevoegd. 

Van politieke aard is de (beknopte) discussie in de oorlog. In 1943 moet de Tollensprijs weer worden 

uitgereikt voor literaire prestaties in de afgelopen vijf jaar. Bestuurslid Elisabeth Zernike stelt de 

vraag aan de orde of dit wel wenselijk is nu zoveel schrijvers niet hebben kunnen publiceren omdat 

zij geen lid van de Kultuurkamer wilden worden. Het bestuur wuift haar bezwaar weg: zij zullen in de 

toekomst nog wel een kans krijgen. De prijs gaat naar J.W.F. Werumeus Buning en het bestuur 

verklaart zich na de oorlog ‘onwetend’ dat deze bij de Kamer was aangesloten.26 

Een andere bepaling in de statuten is het lidmaatschap van één der mannelijke nakomelingen van 

Tollens. Bij de dood van Hein Tollens in 1891 wordt één der bestuursleden verzocht uit te kijken naar 
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 Notulenboek II, 72 
22

 Notulenboek I, 86 
23

 Brief Albert Verwey aan het bestuur, 11 december 1919, in Archief Tollens-fonds. 
24

 Louisa Josephine Hendrika Gerbranda Catharina Tollens (1855-1908) was het tweede kind van Louis en sinds 
1883 weduwe van J.E. Purvis; Sophia Wilhelmina Edwina Tollens (1856-1932) was het derde kind en weduwe 
van D. Büchel sinds 1894; beide zusters woonden hun gehele leven in Indië. 
25

 Dit meisje komt niet voor in Beudeker (1995), hem is alleen haar jongere zus Clara Anne bekend. Judith/Eddy 
zal geboren zijn in 1920. 
26

 Notulenboek II, 138, 146 



Semi-literaire herinneringsdragers 
3.5 Het ‘Tollens-fonds’ 

 

383 
 

een andere Tollens, maar dit leidt niet tot een opvolging.27 Het blijkt niet als probleem te worden 

ervaren, want pas in 1949 informeert het bestuur bij de familie Kolff, nazaten van Tollens’ jongste 

dochter Jans (Johanna Petronella, 1817-1896), naar mannelijke naamdragers, maar dat levert geen 

resultaat op. In 1982 doet bestuurslid Huygens een nieuwe poging: er blijken er drie in Indonesië te 

wonen en één in Nederland, een oud-verzetsman, die niet in staat wordt geacht en bijdrage aan het 

bestuur te leveren.28 Ook nu interpreteert het bestuur ‘mannelijke nakomelingen’ als ‘dragers van de 

achternaam Tollens’. In de vergadering van 7 februari 2002 wordt besloten Cees Kolff voor het 

bestuur uit te nodigen, maar hij wordt pas ‘honorair lid’ op 11 maart 2004. Kolff is een nazaat van 

Hendrik Tollens in de vijfde generatie. 

Een oude en langdurige discussie betreft de actualiteit van de Statuten uit 1851 en daarmee 

samenhangend de rechtspersoonlijkheid en de verplichting te beleggen in het Grootboek Nationale 

Schuld. In 1959 is bestuurslid prof. dr. N.A. Donkersloot ‘van oordeel dat het fonds in zijn structuur 

wel zeer de stempel draagt van de tijd, maar het heeft nog steeds een taak omdat het de enige 

instelling is, die zich het lot van nagelaten betrekkingen van letterkundige aantrekt’.29 

In 1960 oppert penningmeester C.W. Ritter dat de taak dezelfde moet blijven (‘zo af en toe eens een 

zonnestraaltje op hun pad laten schijnen’), maar dat het voor de status van het fonds gewenst is als 

stichting rechtspersoonlijkheid te verkrijgen. De noodzaak wordt echter niet echt gevoeld en pas in 

1990 worden stappen gezet. De officiële naam wordt dan ‘Stichting Het Tollens-fonds’ maar de 

doelstellingen blijven in de lijn van de oprichters: 

De Stichting stelt zich tot doel de bevordering en ondersteuning van de Nederlandse 

letterkunde. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het uitreiken van één of meer 

literaire honoreringen onder de naam ‘Tollensprijs’ en eventueel andere namen, ter 

beoordeling van het bestuur, alsmede door de ondersteuning van hulpbehoevende 

betrekkingen van prozaschrijvers en dichters.30 

Men proeft hier enig voorbehoud ten aanzien van de Jacobsonprijs. De zetel is en blijft in Amsterdam 

en al heeft de tijd de weldadigheid van het fonds inmiddels ingehaald, de Stichting blijft getrouw aan 

de doelstelling die vader Tollens ooit heeft goedgekeurd. 

3.5.3 Effectuering van het fonds 

Als de brochure Tollens-Fonds in 1860 verschijnt, is Tollens inmiddels overleden. Hij had het geschenk 

aanvaard, ‘hoog ingenomen met de liefdadige bedoeling van het fonds’ maar wilde bij zijn leven geen 

activiteiten. Na zijn dood starten echter onmiddellijk acties die geld werven voor een gedenkteken. 

Na overleg met het standbeeldcomité achten de fondsbestuurders het niet gepast geacht daarnaast 

gelden voor het Tollens-fonds te werven.31 Maar als het beeld er eenmaal staat, vestigt het bestuur 

door middel van de brochure de aandacht op het fonds, temeer daar de capaciteit in 1860 nog bij 
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 Uit de genealogie blijkt, dat in 1890 nog één kleinzoon Tollens in Nederland woont, Henri Jean, een zoon uit 
Frans’ tweede huwelijk. Hij is echter geestelijk invalide. Zijn halfbroer Adriaan verblijft in Parijs en zijn lot is 
verder duister. Alle andere kleinzonen Tollens wonen in Oost-Indië. 
28

 Brief H.F. Kolff aan het bestuur, 2 februari 1949, resp. Notulen van 24 april 1982 in Archief Tollens-fonds; 
volgens Beudeker (1996) zijn in 1982 nog twee bejaarde Tollensen in Nederland woonachtig, kleinzoons van 
Louis: Victor Louis Hendrik (1908-1983) en zijn neef Carl Edward Hendrik (1896-1986).  
29

 Notulenboek II, [189] – vanaf 180 ontbreekt de paginering. 
30

 Statuten Stichting ‘Het Tollens-fonds’, 11 juli 1990, Kamer van Koophandel 209.628. 
31

 Er zijn geen personen die zowel zitting hadden in het fondsbestuur als het beeldcomité. In het eerste 
participeerde wel Abraham des Amorie van de Hoeven, in het tweede zijn zoon Martinus. 
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lange na niet de vereiste f 20.000 heeft om met gratificaties actief te worden. In 1856 was de som 

‘niet aanzienlijk’, namelijk f 2899, ondanks de ‘onbekrompen’ giften vanuit de koninklijke familie en 

van enkele vrienden, nog afgezien van de kosten van de gedenkpenning. Het kapitaal is inmiddels, 

mede door een legaat van Warnsinck sr., gegroeid tot f 9800. Ten slotte wijst het Bestuur nog eens 

op het standbeeld in Rotterdam en suggereert dat de instandhouding van het fonds meer dan een 

plaatselijk, namelijk een nationaal belang dient.  

Eene inrichting die wèl doet in eenen Vaderlandschen geest, mag teregt aan de blijvende 

nagedachtenis van Tollens toegewijd zijn.32 

Uit de ondertekening blijkt, dat er enkele nieuwe bestuursleden zijn. Na het overlijden van enkele 

leden van het eerste uur zijn toegetreden mr. A. Bogaers, ds. F.J. Domela Nieuwenhuis sr. (Ferdinand 

Johannes, 1808-1869, predikant in Amsterdam) en J. de Vos Jacsz. (Jacob, 1803-1878, 

kunstverzamelaar). Met het toetreden van Bogaers is het Amsterdamse monopolie van 

bestuursleden doorbroken, hoewel de zetel statutair in Amsterdam blijft en er volgens de statuten in 

de hoofdstad vergaderd moet worden. 

Het fonds zal uiteindelijk drie verschillende ‘gratificaties’ gaan uitkeren: vanaf 1874 een eenmalige of 

jaarlijkse ondersteuning zoals bedoeld in artikel 11, aan hulpbehoevende nabestaanden, vanaf 1903 

een vijfjaarlijkse prijs voor een schrijver of dichter die de vijf jaar goed werk had afgeleverd, zoals 

bedoeld in artikel 9 (vanaf 1913 de ‘Tollensprijs’ geheten) en vanaf 1925 de eveneens vijfjaarlijkse 

Jacobsonprijs, in eerste instantie bedoeld voor bejaarde auteurs. De ondersteuningen worden 

gedurende ruim 100 jaar verleend, in 1978 voor het laatst, al staat deze bestemming ook nog in de 

nieuwe Statuten (na 1990). In 2008 is de laatste Jacobsonprijs uitgereikt, in 2010 de jongste 

Tollensprijs. Het Tollens-fonds is het oudst bestaande fonds op literair gebied en de Tollensprijs de 

oudste literaire onderscheiding in Nederland.33 

De ondersteuning aan hulpbehoevende nabestaanden 

In wezen zet deze doelstelling van het fonds de intentie voort die Hendrik Tollens zelf koesterde door 

werkstukken af te staan voor het goede doel en daarmee aandacht te vragen voor mensen of 

groepen die op de een of andere wijze hulpbehoevend waren. De brochure wijst er nuchter op dat 

schrijvers en dichters niet van nature geneigd zijn hun nabestaanden financieel verzorgd achter te 

laten.  

Voor dergelijke nabestaanden bestaat in 1850 nog geen wettelijke regeling: wie geen pensioen heeft, 

wordt afhankelijk van familieleden of liefdadigheidsinstellingen, in veel gevallen de diaconie van de 

plaatselijke kerk of charitatieve fondsen. In 1854 voorziet de eerste ’Armenwet’ crepeergevallen van 

een uitkering door de gemeentelijke overheid. Pas in de tweede helft van de twintigste eeuw wordt 

de ‘verzorgingsstaat’ opgebouwd: in 1947 met de ‘Noodwet Ouderdomsvoorziening’ als 

voorbereiding op de ‘Algemene Ouderdomswet’ van 1957, die elke 65-plusser van een 

overheidsuitkering voorziet. De ‘Algemene Weduwen- en Wezenwet’ van 1959 regelt de 
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 Tollens-Fonds, 18 
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 De D.A. Thiemeprijs bestaat sinds 1879, maar deze heeft een ruimere doelgroep: een persoon of een 
organisatie die een uitzonderlijke prestatie heeft verricht in of rond het Nederlandse boekenvak. De prijs is ook 
door schrijvers gewonnen, van Carel Vosmaer (1881) tot Dick Bruna (1990). 
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tegemoetkomingen aan weduwen en in 1963 wordt de ‘steun’ vastgelegd in de ‘Algemene 

Bijstandswet’.34 

Voor de doelgroep van het Tollens-fonds bestaat er tot 1905 evenmin een belangenvereniging: in dat 

jaar wordt de ‘Vereniging van Letterkundigen’ opgericht, die onder andere 1918 onder de bezieling 

van P.C. Boutens een ondersteuningsfonds opzet. Dit fonds, evenals het ‘Willem Kloosfonds’ uit 

1919, ondersteunt echter auteurs bij leven en niet hun nabestaanden. 

Daardoor is en blijft het Tollens-fonds een unieke instelling, aangezien het zich statutair richt op de 

nabestaanden van schrijvers en dichters. De lange lijst met begiftigden toont het nut van de instelling 

aan: tussen 1874 en 1978 zijn ongeveer 55 personen door het Tollens-fonds bedeeld. De uitgekeerde 

bedragen variëren en liggen globaal tussen de f 100 en f 400 per jaar. In de honderd jaar dat het 

fonds op dit terrein actief is, is geen systematische toename van de grootte van de uitkering te 

bespeuren. Pas rond 1970 veranderen de sociale omstandigheden doordat de overheid 

bovenstaande wetten tot uitvoering brengt. Het bestuur stelt dan ook vast dat het systeem van 

jaarlijkse gratificaties niet meer van de tijd is en op 19 november 1973 besluit het tot een wijziging: 

voortaan zullen alleen nog eenmalige, grotere bedragen worden uitgekeerd.35 Dat gebeurt daarna 

drie maal: in 1973 aan de weduwe van het bestuurslid Ben van Eysselsteijn en in 1975 en 1978 aan 

Elisabeth Zernike, oud-bestuurslid van het fonds, steeds met een bedrag van f 1000. Hoewel de 

doelstelling in de nieuwe Statuten van 1990 wordt gehandhaafd, vindt er na Zernike geen 

ondersteuning meer plaats.36 

De procedure bij de toekenning blijft alle jaren gelijk: de penningmeester deelt het bedrag mee dat 

voor de ondersteuningen kan worden gebruikt en vervolgens buigt het bestuur zich over mogelijke 

beneficianten. Hein Tollens noemt bij de eerste gelegenheid de naam van Anna Kruyt, de weduwe 

van de Haagse drogist-dichter Sam Jan van den Bergh: haar wordt f 300 toegekend.37 De tweede 

naam is die van de weduwe van F.H. Greb. De Rotterdammer Greb (Frederik Hendrik, 1813-1868) is 

onder andere de schrijver van het toneelspel dat na de onthulling van Tollens’ standbeeld in de 

Rotterdamse schouwburg werd opgevoerd.38 Omdat het bestuur niet zeker is van de noodzaak, laat 

het de financiële toestand van de weduwe Greb navragen. Uiteindelijk krijgt zij een gratificatie van     

f 104, uit te betalen in twee gulden per week. Aan beide dames wordt nadrukkelijk gezegd, dat de 

uitkering eenmalig is. 

Want een gratificatie is geen automatisme: jaarlijks beoordeelt het bestuur de aanvrage, soms na 

een even jaarlijks verzoek van de beneficianten of van hun vertegenwoordigers in of buiten het 

bestuur. Voor mevrouw Van den Bergh houdt dat in dat zij pas in 1877 een volgende ondersteuning 

krijgt. Ook de hoogte van het toegekende bedrag varieert: soms laat de financiële situatie van het 

fonds verhoging of evenaring van de uitkering niet toe, soms veranderen de omstandigheden van de 

ondersteunden. De ene maal acht het bestuur het wijs het bedrag in zijn geheel uit te reiken, de 

andere maal, afhankelijk van de ondersteunde, gebeurt dit per half jaar – soms in de verwachting dat 

de begunstigde in de loop van het hele jaar zal overlijden… Soms wordt onderzoek gedaan naar de 

financiële situatie van een gegadigde: de ene keer is daarvoor een eigen brief voldoende, in andere 
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 Zie ook het essay van Lucie Beaufort in Michael e.a. (1986), 12, waarin zij kort ingaat op de inkomsten van 
negentiende-eeuwse auteurs en in dat kader de Tollens- en de Jacobsonprijs noemt bij de oudste voorbeelden 
van literaire prijzen. 
35

 Notulenboek II, [199] 
36

 Het Tollens-fonds is niet opgenomen in het Fondsenboek van de ‘Vereniging van Fondsen‘. 
37

 Notulenboek I, 1: als De Bull secretaris wordt, begint hij een nieuwe paginering. 
38

 Greb (1860) 
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gevallen wordt een bekende benaderd om inlichtingen te geven. Vrijwel allen die een gratificatie 

ontvangen, sturen het bestuur een bedankbrief – of laten die sturen. Uit de notulen blijkt niet dat er 

ooit misbruik van het fonds is gemaakt. Voor een overzicht van de gratificaties, zie bijlage 5. 

Niet alle aanvragen worden toegekend. Soms blijkt in de discussie in het bestuur al dat een 

genomineerde niet aan de voorwaarden voldoet, bijvoorbeeld doordat de overledene geen 

letterkundige was (1875 mej. Bomhoff, 1881 mevr. Diest Lorgion), omdat diens werk niet van 

literaire kwaliteit was (1909 weduwe kermisdichter J.P. Krop) of omdat bekend werd dat de weduwe 

elders inkomsten geniet (1891 weduwe Lindo, 1949 Anna van Gogh-Kaulbach). In 1954 wordt de 

aanvrage van de weduwe van Andreas Letszko afgewezen omdat haar man geen Nederlander was 

(maar dat geldt ook voor de Belg Emmanuel de Bom, die in 1920 eenmalig wél een gratificatie kreeg). 

Hierboven is al melding gemaakt dat het bestuur wel vaker vrij met de Statuten omspringt. Debet 

hieraan is ook het feit dat het fonds gedurende een groot aantal jaren functioneert en het bestuur 

dientengevolge veel van samenstelling is gewijzigd. Regelmatig moet dan ook de kennis van de 

doelstelling en werkwijze van het fonds opgefrist worden. Hierdoor wordt de definitie ‘nagelaten 

betrekkingen’ nog wel eens opgerekt en aan de aanvrage aangepast (leden van de familie Tollens). 

Bij twijfelgevallen springt een bestuurslid soms bij met een persoonlijke, geoormerkte gift. Zo krijgt 

de weduwe van Johan Schmidt in 1946 toch geld, terwijl zij niet binnen de omschrijving valt. 

Hierboven is al opgemerkt dat het fonds ook enkele auteurs bij leven ondersteunt: dit kunnen 

medische probleemgevallen als J. van Krieken (1890-1892) en J.H. de Veer (1910-1916) zijn, en ook 

gevestigde namen in de literatuur: Van Deyssel is al enkele malen genoemd (in 1900, 1915-1919), 

Herman Heijermans, Willem Kloos (beiden in 1924) en Margo Scharten-Antink (van 1951-1957). Een 

aparte positie in de lijst heeft Nine van der Schaaf: Albert Verwey vraagt in 1919 of zij voor een 

bedrag in aanmerking kan komen en als het bestuur deze aanvraag goedkeurt, gaat het geld naar zijn 

rekening. Uit bedankbrieven van Van der Schaaf blijkt, dat zij de gratificaties inderdaad ontvangt.39 In 

1923 zit het bestuur wat krap bij kas: in plaats van het jaargeld krijgt zij dan de Jacobsonprijs. 

Zeer lang is ondersteuning verleend aan de respectieve weduwen van Aart Admiraal (van 1879-

1914), van Frans Erens (van 1936-1958, aanvankelijk afgewezen omdat ze hertrouwd was) en van 

Gerard van Hulzen (van 1941-1963). De dochter van Willem Doorenbos krijgt in 1909 eerst samen 

met haar moeder een eenmalige uitkering en in 1922 zelf. Vanaf wordt de gratificaties jaarlijks 

toegekend, maar altijd na haar aanvrage en na een bestuursbeslissing, tot haar dood in 1937. Het 

hoogst uitgekeerde bedrag is f 400: Everdine Bassani-Douwes Dekker, de dochter van Multatuli, 

ontvangt de tegenwaarde in Italiaanse lires begin jaren dertig; tegen het eind van de 

gratificatieperiode ontvangen de weduwen De Bruin- Ney en Franke en de weduwen van Constant 

van Wessem, Kees van Bruggen en Gerrit Achterberg eveneens f 400. 

Het fonds schenkt enkele malen een bijzondere gift: bij de zeventigste verjaardagen van Frans Erens 

en Frans Bastiaanse, en één keer een kerstgratificatie aan degenen die in die tijd steun ontvangen. 
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 Van der Schaaf had in de jaren 1907-1908 in Noordwijk bij de het echtpaar Verwey-van Vloten ingewoond, 
voor wie zij handwerk zoals naaien en borduren verrichtte. Zie het in memoriam door Mea Nijland-Verwey in: 
Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1973-1974, Leiden, E.J. Brill, 1975, 120-135, 
Nijland noemt het ‘fondsje’ wel, maar niet bij name. Van der Schaaf krijgt in 1925 de eerste Jacobsonprijs. 
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De laureaten van de Tollens-prijs40 

Hierboven zijn de discussies in de aanloop naar de tweede soort gratificatie al genoemd. De 

werkwijze van het bestuur is in dezen te vergelijken met die bij de jaargelden: de voorzitter kondigt 

ruim van te voren het prijsjaar aan en nodigt de bestuursleden uit namen te noemen. Deze worden 

schriftelijk ingediend en besproken op de jaarvergadering. In een aantal gevallen wordt er gestemd – 

en de winnaar wint. De eerste laureaat is Gerard van Hulzen (1860-1940), een prozaïst die tussen 

1899 en 1928 een aantal naturalistische verhalen en romans publiceert.41 In 1940 zal hij – naar blijkt 

postuum - ook de Jacobsonprijs krijgen. In later jaren zal zijn weduwe van de uitkeringen van het 

fonds profiteren. 

Voor Carel Scharten (1878-1950), die in 1908 samen met zijn vrouw Margo Scharten-Antink (1868-

1957) de prijs ontvangt, nog altijd naamloos ‘de gratificatie’ geheten, is dat een blijde herkenning. Hij 

had zojuist oude opstellen gelezen: ‘Hoe ik daarin van alles te pas bracht en o.a. een uitdrukking die 

ik in de gedichten van Tollens gelezen en zoo prachtig gevonden had, iets van een ‘groen-omwoelden 

tooverstaf’.42 Scharten doelt hier op het gedicht Winter uit Laatste Gedichten II, waarvan de eerste 

regels luiden: 

Natuur lei weer haar siersels af, 
Haar tooi van bloemen en van blâren, 
Haar diadeem van korenairen, 
Haar groen-omwoelden tooverstaf.43 
 

Vele jaren later zal Margo Scharten enkele jaren een ondersteuning van het fonds ontvangen. 

In 1913 wordt de prijs gedeeld door Lodewijk van Deyssel (1864-1952) en P.C. Boutens (1870-1943). 

In het bestuur zijn twee overwegingen: de financiële situatie bij Van Deyssel en de literaire kwaliteit 

van het laatste werk van Boutens (Carmina uit 1912). De afweging is moeilijk en beide auteurs 

ontvangen de helft van de gratificatie. In 1900 en 1915 ontvangt Van Deyssel ook een ondersteuning. 

In 1918 zijn er eveneens twee laureaten van wat dan voor het eerst de ‘Tollensprijs’ heet: Willem 

Kloos (1859-1938) en Jacobus van Looy (1855-1930). De Tijd meldt hierbij dat het Tollens-fonds zich 

richt op ‘arbeid waarop zich geen ander beweegt’.44 Het bericht hierover in de Nieuwe 

Rotterdamsche Courant gaat kort in op de oprichting en de doelstelling van het fonds, zonder 

overigens Tollens zelf te noemen.45 Kloos, die van tevoren benaderd is, wimpelt de prijs uit eergevoel 

eerst af, maar is na de uitreiking het bestuur uit financiële overwegingen toch zeer dankbaar. 

Vijf jaar later melden verschillende kranten in een bericht van enkele regels de toekenning aan Louis 

Couperus, waarbij blijkbaar een fout in het persbericht is gesloten, want overal is sprake van een 
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 Voor een overzicht van winnaars van de Tollens- en de Jacobsonprijs tot 1985, de geldsommen en de 
juryleden, zie Michaël e.a. (1986), 140-142 resp. 153-155 
41

 Mary G. Kemperink, Medische theorieën in de Nederlandse naturalistische roman. In: De Negentiende Eeuw 

17 (1993) 3, 114-171, noemt het proza Van Hulzen in de jaren voor de Tollensprijs schreef: De Ontredderden 
(1899), Getrouwd (1900), Machteloozen (1901); Willem Kloos besprak in zijn kronieken de meeste boeken van 
Van Hulzen in positieve zin. 
42

 De brief is ongedateerd, maar is een reactie op de toekenning van de prijs in mei 1908. 
43

 Tollens (1855-1857) deel XI, Laatste Gedichten II, 56v 
44

 De Tijd, 15 april 1918 
45

 NRC, 16 april 1918 
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‘jaarlijkse’ prijs.46 Bij de korte krantenberichten in 1928 over de volgende laureaat, Reinier van 

Genderen Stort (1886-1942), is de fout verbeterd.47 

Israël Querido miskend 

In het Algemeen Handelsblad van 30 oktober 1925 staat een vraaggesprek met Israël Querido (1872-

1932), die zich beklaagt over het gebrek aan openbare erkenning: ‘De mensen schreeuwen, ze 

roepen, ze krijten, maar… ze doen niets. Ik heb nog nooit eene officiële aanmoediging ontvangen. 

Zelfs den Tollensprijs heeft men mij niet waardig geacht!’ Hij heeft dan recent onder andere enkele 

seriewerken geschreven: De Oude Waereld (drie delen, 1918-1921) en de laatste delen van De 

Jordaan (1922, 1924). Zou hij geweten hebben dat zijn naam in het fondsbestuur bij de prijzen van 

1918 en 1923 wél is genoemd?48 Zijn opmerking over de prijs toont overigens wél aan dat hij de 

Tollensprijs niet erg hoogacht… 

Querido zal niet bekroond worden. Als Arthur van Schendel (1874-1946) in 1933 de volgende 

winnaar is, besteden de kranten meer aandacht aan de bekroning dan bij voorgaande toekenningen. 

In het Algemeen Handelsblad staat de doelstelling van het Tollens-fonds vermeld bij een portret van 

de winnaar, De Gooi- en Eemlander gaat in op Van Schendels werk en uitgeverij Meulenhoff noemt in 

een advertentie voor zijn werk zijn begiftiging met de Tollensprijs.49 

Meer Tollensprijzen 

De literaire Tollensprijs was niet de eerste van die naam: op 28 september 1905 meldt het Algemeen 

Handelsblad van een hippische Tollensprijs: een wedren over 2400 meter op Sportpark Woudenstein 

in Rotterdam. Blijkbaar is het een traditie, want ook op 24 april 1907 wordt een dergelijke prijs 

uitgereikt, maar dan is de lengte 3 km.50 

Tollens weet zich te midden van oudere voorgangers als Vondel en Huygens en van tijdgenoten als 

Bilderdijk, De Génestet, Van Lennep en Hildebrand in de prijzenregen die op 6 mei 1928 op Duindigt 

in Den Haag valt: de ‘H. Tollensprijs’ is voor een ‘ren op vlakke baan voor paarden van 3 jaar en 

ouder’. De afstand bedraagt 1700 meter.51 

In 1938 is Herman de Man (Sal Hamburger, 1898-1946) de laureaat. Het persbericht vestigt nog eens 

de aandacht op het fonds zelf, maar de verkapte oproep tot een financiële bijdrage wordt slechts 

door een paar kranten overgenomen:  

Zou het fonds in ruimere mate, dan tot dusver mogelijk bleek, aan zijn doel kunnen 

beantwoorden, dan zouden zij, die daartoe in staat zijn, het fonds moeten steunen door een 

jaarlijksche bijdrage, een schenking ineens of door het fonds in hun testament te bedenken.52 
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De meeste bladen nemen alleen het bericht van de uitreiking over en geven soms informatie over de 

doelstellingen van het fonds. In het Algemeen Handelsblad staat later een wat zurig stukje over de 

literaire prijzen van dat jaar:53 

Intusschen doet men goed aan deze bekroningen geen grootere waarde te hechten dan zij 

verdienen. De boeken, romans of verzenbundels (…) zijn er niet minder om, maar ook niet 

meer. 

Maar de journalist ziet wel een indirecte waarde: versterking van de noodzakelijke band tussen lezer 

en schrijver.54 

Herman de Man en de fiscus 

De Man, ‘van het bestaan van den Tollensprijs geheel onkundig’, is er blij mee, maar heeft bij de 

fiscus nog een verzoek tot belastingvermindering lopen. Hij vreest voor een afwijzing als bekend 

wordt dat zijn kapitaal met de 500 gulden van de prijs is toegenomen en verzoekt het bestuur dan 

ook de overschrijving uit te stellen tot hem de vermindering is toegestaan. Na een maand schrijft de 

penningmeester aan de voorzitter: ’Langzamerhand zal onze gelauwerde, Herman de Man, nu wel 

veilig zijn voor de grijpvingeren van den fiscus’ en het verlossende telegram komt op 21 juni: 

Het bericht is gekomen hartelyk dank voor het wachten. De Man.55 

 
In 1943 is het lidmaatschap van de Kultuurkamer geen beletsel de Tollensprijs toe te kennen aan 

J.W.F. Werumeus Buning (1891-1958). Achteraf verklaart het bestuur ‘onwetend’ te zijn over diens 

lidmaatschap. Dat Buning de prijs zou krijgen, lag wel in de verwachting, want vijf jaar eerder had 

Herman de Man met één stem verschil de toekenning van hem gewonnen.  

De eerste prijs na de oorlog gaat naar H.W.J.M. Keuls (1883-1968). Veel aandacht krijgt de uitreiking 

niet: deze wordt weliswaar in een aantal kranten vermeld, maar slechts in één regel, met soms wat 

recente titels van Keuls. 

De verbaasde Keuls 

Als telefonisch verneemt dat hij de Tollensprijs 1948 heeft gekregen, is hij uiterst verbaasd: juist een 

dag eerder is hem de ‘Poëzieprijs van de Stad Amsterdam’ toegekend en als het Tollensfondsbestuur 

belt, denkt hij eerst dat dit hem met die prijs wil feliciteren. 

In 1951 zal het fonds 100 jaar bestaan. Het Rotterdamse bestuurslid J.E. van der Pot oppert eens 

contact te zoeken met de firma ‘Tollens & Co.’, het bedrijf dat immers de zakelijke werkzaamheden 

van de dichter voortzet. Dit leidt ertoe dat de firma bereid is het bedrage van de Tollens-prijs 

eenmaal aan te vullen tot f 750 en deelt gelijk mee nog zes borstbeelden in bezit te hebben.56 Het 

eeuwfeest zelf wordt in de vergadering van 18 november 1952 herdacht. Voorzitter dr.mr. H.L. de 

Beaufort (1880-1953) leest enkele gedeelten uit het laatste hoofdstuk Hulde aan Tollens van Schotels 

biografie voor en de bestuursleden begeven zich vervolgens naar het ‘noenmaal’. Van der Pot plaatst 
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naar aanleiding van het eeuwfeest een Critisch Curiosum in het tijdschrift Critisch Bulletin: hij citeert 

uitgebreid Schotels beschrijving van de uitreiking van het cadeau in 1850 en eindigt met een oproep 

tot steun aan het fonds: 

Maar het Tollens-fonds, dat nog steeds behoeftige nagelaten betrekkingen van Nederlandse 

schrijvers ondersteunt en op gezette tijd een letterkundige prijs toekent, beschikt over veel te 

weinig inkomsten! Het mag zijn vanwege te geringe bekendheid. Maar als in onze dagen van 

hoger hand een even hoge waardering voor onze letterkunde getoond werd als een eeuw 

geleden, zou toch wellicht ook door bredere lagen van ons volk de taak van een Tollens-fonds 

worden gesteund.57 

In 1953 is Bertus Aafjes (1914-1993) de winnaar. Hieraan ging enige discussie vooraf, omdat nog 

nooit een vrouw was bekroond en omdat Aafjes misschien nog onder curatele stond. Weer wint een 

man en het geld is Aafjes zeer welkom: 

De verblijde Aafjes 

Aafjes reageert verheugd: ‘Wie moet ik bedanken? Ook Tollens & Co.? Het geld is mij hoogst welkom, 

Maar een bankrekening of postrekening heb ik niet (wel veel te veel schulden). Het is om het laatste 

dat ik durf te zeggen: ook spoedige toezending is mij hoogst welkom. Ik kan dan eindelijk wat rakkers 

de mond snoeren en wat nieuwe kleeren aanschaffen voor mijn vrouw en mijzelf, iets wat sinds lang 

niet geschied is’.58 

In de aanloop naar de volgende prijs blijkt, dat de kas nauwelijks een combinatie van prijs en 

jaartoelagen toestaat; de laatste worden dan ook verlaagd, mede om de prijs in stand te kunnen 

houden. Opnieuw springt de firma Tollens bij. Dat dit maal een vrouw gelauwerd wordt, mag na de 

discussie bij de vorige prijs geen verrassing heten. Een ander criterium is, dat het bestuur een 

laureaat zoekt die nog geen of weinig prijzen heeft ontvangen: in 1958 wint Maria Dermoût de 

Tollensprijs. Met haar boek De tienduizend dingen uit 1955, dat in vele talen was vertaald, had zij 

internationale roem geoogst. De krantenberichten over de toekenning zijn schaars en beknopt. 

De volgende winnares, in 1963, is Ina Boudier-Bakker (1875-1966), die zelf een aantal jaren deel 

uitmaakte van het fondsbestuur. De toekenning vindt plaats naar aanleiding van haar gehele oeuvre, 

wat de tendens voortzet dat het bestuur niet (alleen) kijkt naar de productie in de laatste vijf jaar, 

maar zoekt naar erkenning voor de auteurs die nog niet eerder in de prijzen waren gevallen. Het 

bestuur wil via het persbericht nieuwe aandacht voor het Tollens-fonds vragen. Maar echt opvallen 

doet het niet: de krantenstukjes die er zijn, zijn summier, vermelden wel het ontstaan van het fonds 

en het algemene doel. Een enkele krant noemt namen van beroemde eerdere winnaars in het stukje 

en De Waarheid plaatst er bovendien een foto van Boudier bij, waardoor het artikel wel extra 

aandacht vraagt. Het Vrije Volk noemt de namen van de jury-/bestuursleden.59 In de prijsgevende 

vergadering oppert het nieuwe bestuurslid Ben van Eysselsteijn aan de prijs ook een medaille te 

verbinden om de bekroning wat meer cachet te geven. Omdat het bestuur tot 1967 niet bijeenkomt, 

krijgt zijn idee voorlopig geen vervolg.60 
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De prijs voor F.C. Terborgh (Reinier Flaes, 1892-1981) in 1968 oogst nauwelijks publiciteit. Een poging 

de gemeente Rotterdam voor de uitreiking te interesseren, loopt vast op de Kunstkring aldaar, die 

haar belofte in dezen niet nakomt. De mogelijkheid de prijs in het ‘Tollenshuis’, het Museum Rijswijk 

uit te reiken, wordt genoemd. Het is duidelijk dat het bestuur zoekt naar een letterlijke plaats 

waardoor de prijs, de winnaar en het fonds meet aandacht zouden kunnen krijgen. Secretaris Van 

Eysselsteijn onderneemt samen met het nieuwe bestuurslid Gerard Huygens, wiens werkzaam leven 

zich toch in Rotterdam afspeelde en die de stad in de Tollensbiografie uitgebreid had opgenomen, 

een nieuwe poging de uitreiking in Tollens’ geboortestad te laten plaatsvinden. Het loopt op niets uit 

en ook van de firma Tollens & Co. is niets te verwachten.61 

In het persbericht over de winnaar van de Tollensprijs in 1973, Anton Koolhaas (1912-1992), staat 

een gedeelte uit het juryrapport vermeld. De bekroning betreft de roman Vanwege een tere huid uit 

hetzelfde jaar. Het Limburgsch Dagblad noemt de prijs in zijn bespreking van dit boek.62 Voor 

Herman Hofhuizen zijn het boek en de prijs de aanleiding tot een interview in De Tijd, maar dit gaat 

vrijwel geheel over het werk van Koolhaas.63 Deze was overigens in 1973 niet prijsloos: de 

Novelleprijs van de Stad Amsterdam en de Van der Hoogtprijs waren hem eerder toegekend. De 

mening van het bestuur is niet onverdeeld: enkelen stemmen voor J.C. van Schagen, die daarmee 

een ‘ernstige candidaat voor de Jacobsonprijs’ wordt – hij krijgt deze in 1975. 

Het idee van een medaille laat het bestuur niet los. In 1978 krijgt Louk van Meurs de opdracht een 

penning te ontwerpen. Het eerste exemplaar wordt overhandigd aan de scheidende voorzitter, prof. 

dr. H. de la Fontaine Verwey. Voortaan ontvangen de winnaars van de Tollensprijs eveneens deze 

penning. Aan de voorzijde is Tollens afgebeeld, aan de achterzijde een tafereel uit De Overwintering. 

Naast de naam van de dichter maakt nu ook zijn portret deel uit van de bekroning. De legpenning is 

ook bij andere gelegenheden uitgereikt. In 1978 had Michel van der Plas (B.G.F. Brinkel, 1927-2013) 

de Tollensprijs gekregen, maar nog zonder penning; deze kreeg hij een jaar later voor zijn boek Zo’n 

beetje wat ik voel. In 1982 wordt de penning toegekend aan Kitty Josselin de Jong bij haar afscheid 

uit het bestuur, waarvan zij 36 jaar deel had uitgemaakt. Ook de aftredende voorzitter Adriaan Viruly 

krijgt een penning. 

De betrokken Viruly 

De schrijver-vlieger Jons Viruly (1905-1986) trad als voorzitter van het fonds af in 1981. Bij zijn 

afscheid noteerde secretaris Sjoerd Leiker: ‘Het Tollensfonds ging hem zeer ter harte. Hij was er zo 

sterk bij betrokken, dat hij op Eerste Kerstdag van 1980, om tien uur ’s ochtends, bij de secretaris 

navraag deed over een te treffen regeling voor de jaarvergadering. De uren van de dag hebben voor 

een vlieger, en waarschijnlijk ook voor een oud-vlieger, een andere betekenis dan voor ons gewone 

aardse stervelingen’.64 

Een nieuwe poging de gemeente Rotterdam voor de uitreiking van de prijs te interesseren, heeft 

geen succes. In 1981 is Anton Koolhaas voorzitter van het bestuur geworden en hij besluit de 

prijsuitreiking bij hem thuis in de Vondelstraat in Amsterdam te laten plaatsvinden. De prijs is 

inmiddels verhoogd van f 1000 naar f 2000 en zal voor Belcampo (Herman Schönfeld Wichers, 1902-

1992) zijn, maar het bestuur maakt zich zorgen of hij in het prijsjaar 1983 nog in leven zal zijn. 
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Koolhaas spreekt van een ‘revolutionair voorstel’ de prijs voortijdig uit te reiken, belt naar de 

schrijver in Groningen en krijgt diens vrouw aan de lijn. 

De broze Belcampo 

‘Zij deelde mij mee dat haar man, van wie wij veronderstelden dat hij broos en het einde nabij was, 

een fietstocht maakte door Nederland’. Belcampo zelf belde uit Venlo terug om te informeren wat de 

dames en heren van hem wensten.65 In een brief aan Koolhaas toont hij zich dankbaar voor de prijs. 

‘Mijn enige bedenking is, dat deze prijs wordt toegekend voor het hele oeuvre, m.a.w. ‘nu is het 

welletjes’. Maar daar ben ik nog niet aan toe. Er liggen nog enige vuurpijlen op de boog die de lucht 

in moeten.’66 

Belcampo zal nog Pandora’s album (1989) uitbrengen en overlijdt zeven jaar na de toekenning van de 

Tollensprijs. Omdat de uitreiking nu met een zekere – zij het besloten – plechtigheid plaatsvindt, is er 

ruimte voor een laudatio, een lofrede die wordt uitgesproken door bestuurslid Kees Fens. Deze 

refereert hierin niet aan Tollens.67 Veel lof is er ook voor mevrouw Lind Koolhaas, die een 

uitstekende gastvrouwe blijkt te zijn geweest.  

NRC-Handelsblad stipt in 2002 de honderdste geboortedag van Belcampo even aan en noemt dan de 

Tollensprijs ‘onbeduidend’: ‘Tollens! Het gruwelventje waar hij absoluut niks mee op had. `Maar wat 

is een prijs? Zorg maar dat je niet wordt afgeprijsd.'’68 

De prijs van 1988 wordt aan Koos Schuur (1915-1995) uitgereikt in de Witsenkamer van het 

Witsenhuis. 

Bij de nominatie van Marten Toonder (1912-2005) voor de prijs van 1993 bestaat de zelfde vrees als 

bij Belcampo. Ditmaal wordt de prijs, inmiddels f 4000, wél een jaar eerder uitgereikt en vooral voor 

de verrijking die Toonders werk voor de Nederlandse taal betekent. Eerder had hij de 

‘Stripschapsprijs’ ontvangen, maar de Tollensprijs is de eerste – en bleef de enige – voor de literaire 

kant van zijn werk. Toonder ontvangt de prijs op 23 oktober 1992 bij de opening van de reizende 

tentoonstelling De andere wereld van Marten Toonder in de bibliotheek van Rotterdam. Dit is de 

eerste keer dat de uitreiking in het openbaar plaatsvindt. De haast had niet gehoeven, Toonder 

overlijdt pas in 2005. In de talrijke in memoria wordt dan vrijwel altijd de Tollensprijs genoemd. 

In 1998 wordt geen prijs toegekend, de eerstvolgende winnaar is Heinz Polzer (Drs. P., geboren 1919) 

in 2000. Bij de uitreiking is er voor het eerst ook aandacht voor Tollens zelf, niet alleen door de 

laureaat (‘het enige wat rijmt op ‘Tollens’ is ‘gezwollens’’), maar ook door de ambiance en de 

organisatie. Bovendien schrijft Marita Mathijsen in de NRC een artikel waarin zij de geschiedenis van 

het fonds vertelt.69 De uitreiking vindt plaats in het Museum Rijswijk, het pand waar Tollens de 

laatste jaren van zijn leven woonde. Om zijn werk toch weer in de publiciteit te brengen heeft de 

organisatie Jules Deelder verzocht De overwintering voor dragen. In snel tempo leest Deelder het 718 

regels tellende gedicht voor, dat voor het eerst sinds misschien 100 jaar volledig in het openbaar te 

horen was. ‘Hij deed dat niet zonder charme, gewend als hij zelf is aan lange frasen en archaïsche 

taal.’ Drs. P. verklaart zelf niet veel waardering voor Tollens te hebben, maar wel voor diens 

tijdgenoten zoals Staring, Piet Paaltjens en De Schoolmeester. Marita Mathijsen zegt in haar 
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toespraak dat zij waarschijnlijk de enige is die voor haar plezier Tollens leest, al noemt zij Wien 

Neêrlands Bloed ‘net zo fout als het Wilhelmus zelf.’70 Twee zangstudentes van het Koninklijk 

Conservatorium zingen enkele teksten van Tollens, onder andere De liefde op het ijs. Kees Fens, 

voorzitter van het fondsbestuur, wijdt naar aanleiding van de uitreiking een krantenartikel aan de 

dichter: 

De Tollensprijs is de oudste literaire prijs van Nederland, bijna altijd diep in de schaduw, zoals 

dat bij een zeer oud iemand past, en in de geest van de literatuurgeschiedenis, waarin je 

Hendrik Tollens toch in een donkere hoek moet zoeken. 

Fens geeft verder enkele biografische gegevens, karakteriseert Tollens – mede met citaten uit 

Huygens – en vermeldt zijn neergang.71 

Op 25 september 2005 reist Jules Deelder (geboren 1944) opnieuw naar Rijswijk, maar ditmaal als 

winnaar van de prijs vanwege de ‘grote stilistische kracht van zijn geestrijke oeuvre en zijn 

pionierswerk voor een moderne theatrale podiumpresentatie van poëzie’. Het bedrag van de prijs is 

inmiddels vastgesteld op € 2500. Dit maal leest Alma Mathijsen delen van De Overwintering voor. 

De Telegraaf heeft het over een ‘prestigieuze prijs’ voor Paulien Cornelisse (geboren 1976), die in 

2010 de Tollensprijs krijgt uitgereikt voor haar bundel Taal is zeg maar echt mijn ding.72 Marita 

Mathijsen, voorzitter van het bestuur en de jury, legt in een persbericht het verband tussen 

Cornelisse en Tollens: 

Volgens jurylid Marita Mathijsen, emeritus hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde aan 

de UvA, schrijft Cornelisse in de traditie van de negentiende-eeuwse dichter Tollens. ‘Tollens 

was een dichter met een grote populariteit, die de mensen wist te treffen door zijn 

toegankelijke en modieuze taal, zonder dat hij populistisch werd. Dit alles herkennen we bij 

Paulien Cornelisse’. 

De uitreiking vindt op 13 november 2010 plaats in het kader van het ‘Tollensjaar 2010’ waarin 

herdacht wordt dat Rotterdam 150 jaar eerder het standbeeld van de dichter kreeg. De locatie is het 

‘Lezersfeest’ in de Rotterdamse Centrale Bibliotheek. Cornelisse krijgt de penning en € 1500.  

In tegenstelling tot De Telegraaf maakt NRC-Handelsblad alleen een terloopse opmerking over 

Cornelisses prijs. 

 

Het is duidelijk dat de uitreiking van de prijs in de loop der jaren aan cachet heeft gewonnen. De 

omstandigheden waren anders: tot na de oorlog stuurt het bestuur een zakelijk briefje, of pleegt een 

zakelijk telefoontje aan de bekroonde schrijver of dichter, met de mededeling van de bekroning en 

de vraag naar een rekeningnummer. Een vaak even zakelijk persbericht meldt het feit aan het 

publiek. Als Anton Koolhaas voorzitter is, wordt de uitreiking persoonlijker, zij het nog steeds niet 

openbaar. Dat gebeurt wel in 1992, als Toonder in de theaterzaal van de Rotterdamse bibliotheek de 

prijs in ontvangst neemt en bij alle volgende uitreikingen. Op deze wijze treedt het bestuur uit de 

betrekkelijke anonimiteit van het fonds en de prijs, waardoor indirect toch ook weer de aandacht op 

de naamgever Hendrik Tollens valt, zeker als de plaats zijn woonhuis in Rijswijk is, of het tijdstip 

gerelateerd wordt aan een herinneringsdrager zoals het standbeeld in Rotterdam. 
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De Jacobsonprijs 

Joseph Jacobson wordt in 1887 lid van het bestuur van het Tollens-fonds. Hij is, aldus een veel latere 

brief, ‘een bewonderaar van Tollens, wiens werken hij zijne kinderen voorlas en waaruit zij die ze 

lazen vaderlandsliefde leerden’.73 Van zijn oprechte belangstelling voor het werk van het fonds 

getuigen de bezoeken die hij in 1888 brengt aan ‘ieder dezer 3 tobberts’ die door het fonds worden 

ondersteund: 

De dochter Van Harderwijk is de armste, een aardig oud, maar ongelukkig schepseltje. De Van 

Kriekens zijn broer en zus, zwak en zenuwachtig in den hoogsten graad, armen en beenen gaan 

onafgebroken op en neer.  

Hij verzoekt de penningmeester aan de erevoorzitter, Hein Tollens’ te berichten: 

Vooral de pleister op de wonde van Van Krieken had hem zoo verblijd, Hij was er zoo dankbaar 

voor.74 

Tot in de laatste jaren van zijn bestuurslidmaatschap blijkt Jacobsons compassie met de 

ondersteunden. In 1911 schrijft hij over de mogelijke steun aan Maria Marquereta Dupain, weduwe 

van de reeds lang gestorven schrijver Aart Admiraal (1833-1878): 

Welk een geluk dat de volksdichter Tollens geleefd heeft en door zijne gedichten de harten in 

der tijd zoodanig geöpend heeft dat er een Fonds kon gesticht worden, waaruit zulke 

achtergeblevenen als deze, eenigermate geholpen kunnen worden.75 

Jacobson blijft bestuurslid tot 1917. Bij zijn overlijden op 14 september 1921 laat hij het Tollens-

fonds f 1000 na en het bestuur besluit te zijner nagedachtenis een tweede prijs in het leven te 

roepen: de ‘Jacobsonprijs’, die in beginsel - maar niet uitsluitend - bestemd is voor ‘bejaarde 

letterkundigen’. De prijs zal eens per vijf jaar worden uitgereikt en zal f 300 bedragen. De eerste 

gelauwerde, Nine van der Schaaf, is echter niet bejaard, maar pas 43 als zij in 1925 de prijs ontvangt. 

Haar bekroning moet dan ook beschouwd worden als een eenmalige vervanging van de jaarlijkse 

gratificatie. De overige prijswinnaars zijn inderdaad ouder, alleen Willem Brandt (1905-1981, prijs 

1970) en Carel Peeters (geb. 1944, prijs 2008) zijn jonger dan 70. Als Gerard van Hulzen in 1940 de 

prijs krijgt – samen met J.K. Rensburg (1870-1943) – blijkt hij juist te zijn overleden en wordt de 

gratificatie aan zijn weduwe uitbetaald. Zij zal later nog een aantal jaren door het fonds worden 

ondersteund. De Van Hulzens zijn de enigen die van alle drie de gratificaties van het Tollens-fonds 

hebben geprofiteerd. De oudst gelauwerde is Annie Salomons (1885-1990) die de prijs ontvangt in 

het jaar dat zij 90 wordt; zij deelt deze in 1975 met J.C. van Schagen (1891-1985). 

De overige winnaars van de Jacobsonprijs zijn: F. Smit Kleine (1845-1931) in 1930, Maurits 

Wagenvoort (1859-1944) in 1935, Frans Bastiaanse (1868-1947) in 1945, J. van Oudshoorn (1876-

1951) in 1950, Kees van Bruggen (1874-1960) in 1955, Marie Schmitz (1883-1972) in 1960, Elisabeth 

Zernike (1891-1982) - die geruime tijd deel uitmaakte van het bestuur - in 1965, Henriëtte van Eyk 

(1897-1980) en Jeanne van Schaik-Willing (1895-1984) beiden in 1980, Eric van der Steen (1907-
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 Brief H. de la Fontaine Verwey aan mevr. D. van El-Jacobson, 5 april 1978, in Archief Tollens-fonds. 
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 Brief van Jos. Jacobson aan A.D. de Bull, 11 mei 1888, in Archief Tollens-fonds. 
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 Idem aan het bestuur, 6 april 1911, in Archief Tollens-fonds. 
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1985) en Han G. Hoekstra (1906-1988) beiden in 1985, Jan de Hartog (1914-2002) in 1990, Elisabeth 

Augustin (1903-2001) in 1992.76 Sem Dresden (1914-2002) krijgt de prijs postuum in 2002. 

De Jacobsonprijs stond publicitair wat in de schaduw van de Tollensprijs. Er zijn minder 

krantenberichten, maar de opzet ervan is wel gelijk: summiere informatie, wel iets over de herkomst 

van de prijs, vaak een korte mededeling over het werk van de bekroonde(n), soms een opgave van de 

juryleden. Via een modern medium vergeleken scoort op 21 februari 2013 scoort de Tollensprijs 

1870 hits op Google, de Jacobsonprijs 246. Als Hoekstra hoort dat hij de laatste heeft gewonnen, 

reageert hij eerlijk dat deze ‘mij al even onbekend was als de Tollensprijs zelve’.77  

Het bestuur van het Tollens-fonds besluit in 2013 de prijs voortaan niet meer uit te reiken: de 

financiële toestand van het fonds laat twee prijzen niet meer toe en het gelukte niet voor de 

Jacobsonprijs geschikte sponsors te vinden. 

 

3.5.5. Conclusie: het Tollens-fonds en de herinneringscultuur 

De vraag of het fonds bijdraagt, of bijgedragen heeft aan de herinnering aan Hendrik Tollens moet 

genuanceerd worden beantwoord. Allereerst de term ‘Tollens-fonds’ zelf: zij draagt in zich de naam 

van de dichter, maar ontwikkelt zich al snel tot een instelling die niet rechtstreeks naar de dichter 

verwijst. De motivering van de oprichters en de andere mannen van het eerste uur staat buiten elke 

verdenking: met hun doel willen zij vooral de gedachtenis aan de dichter levend houden en wat de 

weldadigheid betreft in zijn sporen doorwandelen. Deze generatie valt weg – en dan hebben de 

nieuwe bestuurders geen persoonlijke band met Tollens meer, maar zijn zij hoogstens nog 

liefhebbers van zijn dichtwerk. In de vergaderingen komt dat overigens nauwelijks aan de orde, met 

uitzondering van de inspanningen van Hasebroek en vooral De Bull bij de Tollensherdenking in 1880, 

niet geheel zonder eigen belang voor het fonds overigens. Jacobson is daarna lang het enige 

bestuurslid dat getuigt van liefde voor de dichter, zowel doordat hij zijn kinderen ter lering uit diens 

werk voorleest, als door zijn verwijzing naar de werken van weldadigheid die het bestuur in Tollens’ 

voetsporen mag verrichten en de toebedeling van een deel van zijn erfenis aan het fonds, opdat het 

die werken kan voortzetten. 

Na Jacobson, die in 1917 aftreedt, vinden we gedurende lange tijd geen rechtstreekse verwijzingen 

naar de dichter, en klinkt zijn naam alleen als onderdeel van die van fonds en prijs. Het zijn 

individuele bestuursleden, zoals De Beaufort in 1953 en Huygens in 1972, die over Tollens spreken – 

althans over hem voorlezen - maar dan klinkt de naam en blijft de herinnering alleen in de besloten 

ruimte van de vergaderzaal en binnen de even besloten kring van bestuursleden. Als de uitreikingen 

wat persoonlijker worden, is er ruimte voor een laudatio, maar Koolhaas en Fens zoeken in hun 

toespraken niet naar een verband met Tollens.  

Pas in de laatste jaren komt daarin verandering, vooral in 2000 door de uitnodiging van het bestuur 

Deelder De Overwintering te laten voordragen en de toespraak die Marita Mathijsen ter gelegenheid 

van de uitreiking over Tollens houdt.78 De uitreikingen in Rijswijk (2000 en 2005) vinden plaats op 24 

respectievelijk 25 september, de verjaardag van Tollens en de dag erna. In 2010 is die datum voor het 

Tollens-symposium gereserveerd en bij de uitreiking van de prijs aan Cornelisse legt de jury een 
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 Deze prijs werd vanwege de gezondheidstoestand van Augustin voortijdig uitgereikt, ze heeft nog negen jaar 
van de eer kunnen genieten. 
77

 Brief Han G. Hoekstra aan bestuur, 14 juni 1985, in Archief Tollens-fonds. 
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duidelijk verband tussen het prijswinnend boek en de taal van Tollens. Naar mate de uitreiking meer 

cachet krijgt, stijgt de belangstelling van de pers en wordt er in kranten meer aandacht aan de prijs 

besteed. Dit zal de bekendheid ervan en van de naamgever verhogen, al zal deze verhoging tijdelijk 

zijn: een krant is immers een blad voor een dag en het duurt vijf jaar voor de herinnering aan de prijs 

weer wakker wordt geschud. 

De conclusie moet daarom luiden dat de herinnering aan de dichter zelf het beste tot haar recht 

komt, waar dat een bewuste keuze is van (de leden van) het fondsbestuur. 
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Hoofdstuk 3.6  
Conclusie: semi-literaire herinneringsdragers en de herinneringscultuur 

De besproken semi-literaire herinneringsdragers zijn van diverse aard doordat het doel – Tollens in 

de herinnering bewaren – weliswaar steeds hetzelfde is, maar de middelen in deze groep van elkaar 

verschillen. Het is dan ook niet mogelijk van alle categorieën dezelfde conclusie te trekken. 

De biografische geschriften richten zich in eerste instantie op de mens achter de dichter. Tollens is 

tijdens zijn leven door zijn volksdichterschap een publiek persoon en de hagiografische 

levensbeschrijving door Schotel is een instrument om zijn grootheid voor de nabestaanden en voor 

latere generaties vast te leggen. Juist door saillante details uit dat leven weg te laten of milder 

gekleurd weer te geven, lokt hij uit dat anderen zijn beeld later nuanceren, aanvullen of wijzigen. De 

belangstelling voor Tollens in dezen blijft bestaan nadat de dynamiek van zijn dichterschap een 

historisch verschijnsel is geworden en mondt uiteindelijk uit in de tweede biografie, van Huygens. 

Deze geeft nadrukkelijk aan dat hij wél de persoon wil beschrijven, maar geen herwaardering van zijn 

gedichten ambieert en hij is wel de centrale figuur in de latere biografische geschriften doordat hij 

kennis heeft van vrijwel alle voorgangers op dat gebied. In dezen draagt hij bij aan de herinnering aan 

de mens Tollens en pas in tweede instantie aan Tollens als dichter. 

De naslagwerken zijn eveneens sterk biografisch georiënteerd. Hun functie is in zoverre essentieel, 

dat ze voor een belangstellende voor Tollens de eerste kennismaking moeten bieden, maar ze zijn 

door hun aard in omvang beperkt, wat de editeur tot compromissen kan verleiden. Juist door het 

bieden van een ‘eerste indruk’ kan de informatie echter bepalend zijn voor eventuele verdere studie 

naar het dichtwerk van Tollens. De lemmata kunnen beschouwd worden als wegwijzers naar wat in 

de Speichergedächtnis is opgeslagen en als zodanig zijn zij slechts dienstbaar aan de 

Funktionsgedächtnis. Zeker in de encyclopedieën zien we de lemmata in omvang afnemen, wat 

enerzijds een grotere efficiëntie in het aanbod van informatie suggereert en anderzijds laat zien dat 

de details van lieverlee niet meer tot de primair aangeboden gegevens behoren. Gewezen is op 

fouten in namen, getallen en jaartallen. In de loop der jaren worden ze hersteld, maar sommige zijn 

hardnekkig. Het geeft wel aan dat de gebruiker van naslagwerken op details kritisch moet zijn. 

De rederijkerskamers en de toonzettingen zijn in zoverre te vergelijken dat hun herinneringsculturele 

functie in het verleden ligt. Ondanks het feit dat de rederijkerskamers ‘Tollens’ in Hoogezand-

Sappemeer en in Olst het jaar 1900 overleven, is de rederijkerij toch vooral een negentiende-eeuwse 

beweging en ook dan neemt het aantal Tollenskamers snel af en lijkt zijn werk tegen het eind van de 

eeuw van het toneel verdwenen te zijn. Ook de meeste Tollensliederen dateren vooral uit die tijd, al 

zijn de toonzettingen van Wettig-Weissenborn en Pijlman en de zangwijzen van Achter Jezus ’t kruis 

te dragen, Het groote halleluja, Oene van Sneek en Wederzien van het begin der twintigste eeuw. 

Voor de herinneringscultuur is belangrijk, dat slechts enkele liederen repertoire houden: uiteraard 

het Volkslied, dankzij de Zangeres zonder Naam Oene. Voor andere liederen zal de zanger moeite 

moeten doen ze van het stof der Speichergedächtnis te ontdoen, mede doordat een aantal 

waarschijnlijk door de componist alleen voor zijn eigen koor is bedoeld.  

Van de semi-literaire herinneringsdragers is het Tollens-fonds nog het meest dynamisch, zij het door 

zijn doelstelling na 1978 – de laatste financiële ondersteuning - voornamelijk vijfjaarlijks. Eens per vijf 

jaar genereert met name de Tollensprijs aandacht en brengt daarmee indirect de herinnering aan de 
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naamgever tot leven. De aandacht voor de uitreiking en haar laureaat is doorgaans echter 

bescheiden en de laatste jaren lokaal bepaald door de keuze van het prijsbestuur voor typische 

Tollensplaatsen als Rotterdam (1992, 2010) en Rijswijk (2000, 2005). Niettemin spant het bestuur 

zich sedert 2000 in het werk van Tollens zelf nadrukkelijker bij de festiviteiten te betrekken en het 

daardoor weer in herinnering te brengen: twee maal een voordracht van De Overwintering (2000, 

2005) en de tot nu toe laatste maal de integratie met de herdenking van het 150-jarige beeld in 

Rotterdam en het symposium in de plaatselijke Centrale Bibliotheek. 

 

 

 

Brief waarin Tollens naar Warnsinck reageert op de concept-statuten van het Tollensfonds, 22 

december 1850, Archief Tollens-fonds, BC, UvA
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DEEL 4  NIET-LITERAIRE HERINNERINGDRAGERS 

Inleiding 

In de vorige delen van dit onderzoek zijn literaire en semi-literaire herinneringsdragers aan de orde 

geweest. Bij beide is er een relatie tot het dichterschap van Hendrik Tollens: deel II betreft het werk 

dat de dichter Tollens heeft geschreven, deel III wat naar aanleiding van dit werk nog aan hem 

herinnert. In het vierde deel is de relatie met de poëzie grotendeels afwezig: het gaat hier om 

herinneringen aan de persoon Tollens, die in feite uiteraard niet is los te zingen van de dichter – en 

andersom. Uiteindelijk bereikt hij zijn status van Bekende Historische Nederlander door dat 

dichterschap. Er hangt dan ook geen ijzeren gordijn tussen de onderwerpen die in de verschillende 

delen worden besproken.  

In het eerste hoofdstuk komen de afbeeldingen aan de orde: de portretten, borst- en standbeeld en 

de penningen. Vooral de portretten tonen de overlapping: diverse zijn bedoeld om het dichtwerk te 

illustreren. Anderzijds staan ze er ook los van, kunnen ze zelfstandig functioneren en kunnen ze niet 

gescheiden worden van de schilderijen die Tollens voor eigen doel liet vervaardigen. Het borstbeeld 

en het standbeeld kunnen beschouwd worden als bekroningen op de dichterlijke arbeid, maar zij 

tonen, evenals de portretten, de mens en niet de dichter. Daarom plaats ik de beide grafbeelden, die 

beide symbolisch zijn en geen afbeelding van de dichter voorstellen, in het hoofdstuk over Rijswijk. 

Het tweede hoofdstuk is gewijd aan straatnamen die naar Tollens zijn genoemd. Oorspronkelijk zijn 

ze een individueel eerbetoon aan de volksdichter, maar weldra wordt hij onderdeel van een grotere 

groep schrijvers en dichters in wisselende samenstellingen. De herinneringsfunctie van een 

straatnaam wordt altijd gedeeld met het praktische nut ervan: een verzameling adressen waarin 

iedereen gemakkelijk zijn weg moet kunnen vinden en het simpele antwoord op de vraag waar 

iemand woont. 

De herdenkingen van Tollens – zo deze er al waren – vormen het derde hoofdstuk. Ook hier is het 

gordijn transparant: er wordt immers een dichter herdacht. De vormen zijn echter divers en 

doorgaans niet geheel aan de literatuur gerelateerd, waardoor ik ze toch als een aparte categorie 

beschouw: er is een voorstelling, er zijn krantenberichten, tentoonstellingen, wedstrijden, boekjes en 

een symposium. Soms is er verband met de uitreiking van de Tollensprijs. Mens en dichter krijgen 

beide aandacht. Ik plaats ze toch in de niet-literaire herinneringsdragers, omdat de vorm veelal niet 

literair is. 

Een belangrijke bijdrage leveren qualitate qua de letterlijke plaatsen van verzameling: de archieven 

en bibliotheken. In het vierde hoofdstuk komen de belangrijkste collecties en verzamelaars aan de 

orde. Zij zijn wezenlijk belangrijk voor allen die zich met de studie van Tollens en zijn werk willen 

bezighouden. 

Dit deel eindigt met een echte village de mémoire: Rijswijk. In de voorgaande delen is de laatste 

woonplaats van Tollens al enkele malen genoemd en hier komen nog drie lokaalgebonden 

onderwerpen aan de orde: zijn huis, zijn graf en het strijkersensemble dat zijn naam draagt.
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Hoofdstuk 4.1 Tollens verbeeld 

Inleiding 

Tollens leeft in een tijd waarin de lezers en de toehoorders van zijn gedichten niet automatisch een 

beeld van het uiterlijk van de dichter krijgen. In kranten verschijnen nog geen illustraties, 

geïllustreerde naslagwerken zijn er nog nauwelijks. Het herdenkingsartikel van Dercksen in Europa 

(1856) is een uitzondering door een litho te plaatsen. Een dichter verkrijgt zijn roem in de eerste 

plaats door zijn werk en pas achteraf wordt deze bevestigd door het publiceren van zijn portret. Dat 

kunnen losse uitgaven zijn, maar de Nederlandsche Muzen-almanak eert vanaf 1820 de grote 

dichters van die tijd door hun portretten in de opeenvolgende jaargangen op te nemen. Tollens 

verschijnt samen met Loots in de tweede uitgave, eerder waren Feith en Bilderdijk afgebeeld. Dit 

geeft de positie aan die Tollens in de rangorde van die tijd inneemt: de eerste na de twee oudere 

grootheden. In die tijd rijzen plannen van hem een borstbeeld te maken, maar daarvoor geeft hij pas 

in 1850 toestemming. Direct na zijn dood worden initiatieven genomen een nationaal standbeeld 

voor hem op te richten, een eer die voor contemporaine vaderlanders destijds alleen voor leden van 

het koningshuis is weggelegd. De schilder Ary Scheffer krijgt overigens ook snel na zijn dood een 

monument, in 1862 in Dordrecht; het verschilt van het Tollensbeeld doordat het geen nationaal, 

maar een plaatselijk gedenkteken is. 

Van Tollens zijn minstens zestien oorspronkelijke portretten en een dodenmasker gemaakt.1 Hij is 

twee maal in een beeld vereeuwigd en er zijn gedenkpenningen met zijn beeltenis geslagen. Dit 

hoofdstuk bespreekt deze werkstukken.  

4.1.1. Portretten van Tollens 

Inleiding 

Het maken van portretten is zo oud als de beschaving en heeft een duidelijke herinneringsfunctie. In 

de zeventiende eeuw laten welgestelde bewoners zich in pracht en praal portretteren om hun 

welstand te tonen, liefst voorzien van familiewapens om aan te duiden dat zij heraldische papieren 

bezitten. Dergelijke schilderijen blijven als het enigszins kan in de familie om de nabestaanden en de 

toeschouwers aan de voorname afkomst te herinneren. Na 1800 komen vele in musea terecht, waar 

bezoekers kennisnemen van de omstandigheden van het verleden dat in verf of potlood levend 

wordt gehouden. 

Van Tollens zijn twee schilderijen gemaakt en een aantal tekeningen en daguerreotypieën die als 

basis dienden voor een houtsnede, een gravure of een steendruk. Muller (1853) en Van Someren 

(1890) geven in de Beschrijvende Catalogus van Nederlandse portretten samen een hoger aantal, 

maar zij houden geen rekening met verschillende uitwerkingen van hetzelfde portret.2 Tollens zelf 

noemt in zijn eigen catalogus van bezittingen achttien portretten, waarvan twee dezelfde. Hij noteert 

bij elk ervan het jaartal.3  

Vanaf 1832 is Gerard Suringar de uitgever van de bundels van Tollens. Deze vat aan het eind van de 

jaren veertig het plan op uitgaven te voorzien van een portret van de dichter. De totstandkoming 

                                                           
1
 Schotel (1860), 387 noemt 18 als aantak en baseert zich waarschijnlijk op de eigen mededeling van de dichter. 

2
 Muller (1853), 256, Van Someren (1890), 626-627 

3
 KB inv.nr. 121 A 14, boek A 
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blijkt een moeizaam proces te zijn en Hans Rooseboom schetst vanuit hun uitgebreide 

correspondentie de discussies over ‘het in prent brengen van een aantal daguerreotypieportretten’ 

tussen 1849 en 1856. Het betreft uiteindelijk acht portretten van de negen die uit de laatste jaren 

van Tollens bekend zijn en waarvan er minstens vijf naar een foto zijn gemaakt. De titel van 

Roosebooms artikel spreekt over ‘twee ellendige portretten’ waarover Tollens zich in 1849 bij 

Suringar beklaagt4. Hieruit blijkt dat het niet altijd tevreden is over het resultaat van zijn poseerwerk. 

Een ouder portret, hieronder als 8 genummerd, heeft wél zijn instemming, maar kan na ruim tien of 

vijftien jaar niet meer als actueel worden beschouwd. 

Het onderstaande overzicht geeft een overzicht van deze afbeeldingen, zo veel mogelijk op 

chronologie gerangschikt. Zij zijn ontleend aan de verzameling van het ‘Rijksbureau voor 

Kunsthistorische Documentatie’ (Den Haag), aan de opgave van Muller en Van Someren, met 

toegevoegd een enkele afzonderlijke vondst zoals de schilderijen privébezit en dit alles met 

verwijzing naar Rooseboom. 

De portretten 
 
1 anonieme litho 
Stadsarchief Rotterdam, BNR 4031, portretten, M 2523 

  

Vermoedelijk een vroeg portret is de anonieme litho in het Stadsarchief Rotterdam die Huygens in 

zijn biografie opneemt.5 Het is een borststuk van de linker zijde gezien. Tollens heeft hier kort haar 

en draagt geen lintje, wellicht dateert het van voor 1815. Onder het originele portret staat met 

potlood geschreven: ‘de dichter Tollens’. Het portret bevindt zich niet in het Rijksbureau voor 

Kunsthistorische Documentatie (RKD) en wordt niet genoemd door Muller en Van Someren. Ik heb 

het nergens anders dan in Rotterdam aangetroffen. Is het Tollens wel? 

 
 
 
 
 
 

                                                           
4
 BSu 66-73 

5
 GAR signatuur BNR 4031, Portretten M 2523; Huygens (1972), tegenover 96 
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2  pastel Dietzer 
Museum Rijswijk, Tollenskamer; RKD IB 95809 
 

 

Het pastel op papier van August Dietzer (1763-1836), eveneens een borststuk, en profil van de 

linkerzijde, wordt door Arjan Kwakernaak, de beherende conservator, gedateerd omstreeks 1816, 

Tollens noemt zelf 1821. De dichter heeft hier een volle haardos en draagt weinig opvallend het 

ridderkruis. Het behoort tot de collectie van het Museum Rijswijk en meet 30 x 23,5 cm.6 Het oudere 

fiche in het RKD noemt W. Esser als schilder. Muller en Van Someren beperken zich tot gravures en 

noemen het schilderij dus niet. Dit schilderij is afgebeeld op de voorzijde van Mathijsen & Poortier 

(2006), het is als prentbriefkaart verkrijgbaar in het Museum Rijswijk. 

3  penseeltekening Caspari en litho Marcus 
Tekening in collecte KB; Muller 5373, 5374 (proefdruk), Van Someren 5578; RKD d.L. 2811 

 

Lithografie van Jacob Ernst Marcus (1774-1826) naar een penseeltekening (links) van Hendrik Willem 

Caspari (1770-1829), een borststuk van de rechterzijde. Tollens heeft vrij kort, krullend haar en 

draagt het ridderkruis nadrukkelijk en wat onnatuurlijk. Het portret is door uitgever Immerzeel in 

1817 afzonderlijk uitgegeven, Tollens dateert het een jaar eerder. Huygens gebruikt deze gravure 

voor het omslag van zijn biografie. Immerzeel plaatst de gravure in 1817 in de derde druk van Tollens 

                                                           
6
 Kwakernaak (2006), 115 heeft als drukfout 1916; Mathijsen & Poortier (2006), 21 
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Gedichten. Tollens is blijkbaar enthousiast over het werk van Marcus, want hij beveelt de lithograaf 

bij Immerzeel aan als een nieuw portret nodig is voor de Nederlandsche Muzen-almanak.7 

4 Litho Velijn naar tekening Caspari 
Tekening onbekend; Muller 5375 en 5376 (bij de laatste ontbreekt de naam van Caspari) ; RKD d.L. 

2808 (stippelgravure), P 11370 (kopergravure). 

 

 

 

Het wordt echter een ander. Immerzeel kiest voor een litho van Philip Velijn (1786-1836), opnieuw 

naar een tekening van Caspari, gedateerd 1820, afgedrukt in de Muzen-almanak van 1821 en ook 

afzonderlijk verspreid. Het is een borststuk van de linkerzijde. Het kapsel lijkt op dat van de vorige 

gravure. Tollens draagt het ridderkruis en een opvallend grote jabot. Ook over dit portret is Tollens 

geestdriftig: ‘Ik zelf kan zien, dat het sprekend gelijkt. Mijne vrouw en kinderen hebben er de handen 

van in elkaêr geslagen.’8 Het verschijnt op de omslagen van de bloemlezingen Al wat leeft en braaf is 

zingt (1976) en Minnezangen en Idyllen (1980). Ook illustreert het portret het lemma ‘Tollens’ in het 

digitale DBNL-bestand.9 In de eigen catalogus noemt Tollens andere jaartallen: 1826 en 1831 (‘2de 

Gravure’): blijkbaar is het portret in een tweede druk verschenen. 

5 olieverfschilderij Pieneman 
Particulier bezit (origineel en kopie); RKD IB 119682 
 

                                                           
7
 Dongelmans (1992), 139 

8
 Dongelmans (1992), 141, met verwijzing naar briefwisseling Tollens-Immerzeel 

9
 www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=toll003 (29 maart 2014) 

http://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=toll003
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Olieverfschilderij door Nicolaas Pieneman (1809-1860), afgedrukt in Mathijsen & Poortier.10 Het is 

een borststuk van de rechterzijde gezien. Tollens is zittend afgebeeld met een boek in zijn 

linkerhand.11 Hij heeft een weelderige haardos en draagt zijn ridderkruis. Het schilderij meet 75 x 

60,5 cm. Er is geen precieze datering, maar gezien het geboortejaar van Pieneman en het afgebeelde 

uiterlijk van de dichter moeten we het werk tussen 1835 en 1840 plaatsen. Een zwart-wit afbeelding 

van een kopie van mindere kwaliteit staat in een gedenkboek van de verffabriek.12 

                                                           
10

 Mathijsen & Poortier (2006), 14 
11

 Op de rug van het boek staat een ‘V’ en daaronder een ‘2’. 
12

 Tollens & Co (1955), ongepag. 
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6 litho Van Bühren naar tekening Dieben 
Van Someren 5581; RKD IB 5803 

 

Een borststuk van de linkerzijde door lithograaf R.L. van Bühren/Bueren naar een tekening van H.B. 

Dieben is een wat grof uitgevallen litho. Het is afzonderlijk uitgegeven door C. van der Post in 

Utrecht. Tollens plaatst het in 1835. Het heeft geen wijde verbreiding gekregen. 

7 houtsnede in roofdruk 
Maker onbekend 
 

 

In de Belgische roofdruk van Liedjes van Matthias Claudius uit 1843 staat een xylografie die enige 

gelijkenis vertoont met de afbeelding die ik als 12 zal bespreken. 
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8 litho’s Bentinck, Last en Blommers naar tekening Kayser 
Van Someren 5573 (Bentinck), 5579 (Blommers), RKD: P 11367 en P 11369 

 

De Kunstkronyk van 1843/1844 plaatst een lithografie van Carel Bentinck (1814-1849) naar een 

tekening van J. Kayser (± 1813-1853).1 Het is een borststuk van de rechterzijde bezien (foto links). 

Tollens heeft vrij kort, opstaand haar en draagt het lintje van zijn ridderorde. De tekening is echter al 

wat ouder, want in 1838 schrijft Tollens al aan Suringar: 

De Dusseldorpsche teekenaar Keyzer (…) heeft op verlangen van mijne kinderen, dezer dagen 

mijn portret gemaakt, hetgeen zoo gelijkend is uitgevallen, dat het niets te wenschen 

overlaat.2  

Tollens zinspeelt een aantal malen op de goede gelijkenis die dit laatste portret geeft (zie onder), het 

hangt bij hem thuis aan de muur. In de catalogus plaatst hij het in 1839. Dezelfde tekening, of de 

litho, heeft model gestaan voor een portret dat in 1852 in Album der Schoone Kunsten verschijnt, 

gegraveerd door H.W. Last.3 De pose en het gezicht van Tollens zijn vrijwel gelijk aan de prent van 

Bentinck, maar het vest, dat bij Bentinck wat open staat, is nu lager en gesloten en Tollens draagt 

een donker sjaaltje. De overeenkomst tussen beide prenten is echter te groot om van twee 

afzonderlijke oorspronkelijke portretten te kunnen spreken. Ook Pieter Blommers (1816-1889) lijkt 

het werk van Bentinck te hebben gekopieerd (foto rechts) en van ene Chevignard is een houtgravure 

bekend.4 

Inmiddels zijn nieuwe portrettekeningen gemaakt, onder andere de twee die Tollens zo ‘ellendig’ 

vindt en waarover hij in oktober 1849 aan Suringar schrijft. Deze is over het portret van Kayser 

minder tevreden dan Tollens zelf:  

Kaiser heeft U, dunkt mij een te groot, te kolossaal hoofd gegeven, gelijk trouwens met 

manshoofden vooral wel meer zijn zwak was.5 

Mogelijk bedoelt Tollens het portret Van Bühren/Dieben, hierboven als portret 6 beschreven, of de 

portretten 8 en 10? 

                                                           
1
 Kunstkronyk 1843/1844, na 34 

2
 brief van 18 oktober 1838, geciteerd in Rooseboom (1994), 221 

3
 Album der Schoone Kunsten, jrg. 3 (1852), tegenover 38 

4
 Mogelijk Edmond Lechevalier-Chevignard (1825-1902), het portret zou uit Le Magasin Pittoresque zijn, een 

encyclopedisch werk dat vele jaargangen telt. 
5
 brief Suringar aan Tollens, 7 december 1849, geciteerd door Rooseboom (1994), 222, met verwijzing. 



Niet-literaire herinneringsdragers 
4.1 Tollens verbeeld 

 

407 
 

9 litho Mieling naar onbekende tekenaar 
Van Someren 5580, niet in RKD 

 

Litho door C.W. Mieling, naar een onbekende tekenaar, afgedrukt in Muzen-Album van 1849. Het is 

een borststuk van de rechterzijde, waar Tollens ook een groot hoofd, althans het gedeelte boven de 

ogen, lijkt te hebben. Van Someren noemt het ‘op ouderen leeftijd’ (Tollens is bijna zeventig).  

Suringar wil dus een ander portret en schakelt in 1849 de Franse fotograaf Hippolyte Joseph Caluyer 

(1821-1893) in, die tijdelijk in Den Haag woont.6 Voor het eerst wordt er nu met een daguerreotypie 

gewerkt. 

10 foto’s Caluyer 
Prentenkabinet Universiteitsbibliotheek Leiden, PK-F-G.4148 
 

 

De foto’s van Hippolyte Caluyer moeten model hebben gestaan voor een gravure door D.J. Sluyter, 

die niet in het RKD is te vinden. Er zijn enkele opnamen gemaakt, waarschijnlijk in Caluyers Haagse 

atelier, waarvan verschillende exemplaren zich in Leiden en Amsterdam (archief Suringar) bevinden. 

                                                           
6
 Van Caluyer staat in Nederlandse bronnen geen sterfjaar vermeld; hij keerde kort na 1850 terug naar Frankrijk 

en overleed in Cambrai op 18 november 1893 
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Ze zijn vrijwel identiek, alleen is het jasje anders geknoopt, wellicht anticiperend op een 

spiegelbeeldige gravure.7 Tollens is recht in het gelaat gefotografeerd, maar houdt zijn hoofd wat 

naar links. Zijn rechterhand leunt op een tafeltje, hij draagt zijn lintje. Suringar vindt dat de gelijkenis 

treffend is, maar dat Tollens wel boos kijkt. Deze oppert dat tussen de vier opnamen er wel eentje bij 

zal zitten waarop hij wat vriendelijker overkomt, maar op 1 juli 1850 schrijft hij aan Suringar: 

Ik voor mij, blijf altijd nog aan ’t portret van Kayser hechten, dat met een geringe correctie, ook 

naar het oordeel van mijne Kinderen, onverbeterlijk zou zijn.8 

Hij noemt deze ‘Haagsche portretten’ ‘zielloos’. Maar Suringar gaat op de hint niet in. Hij zoekt toch 

naar een ander portret en bovendien ontvangt Tollens in september 1850 een commandeurskruis en 

dat kan de belangrijkheid van de dichter op een illustratie accentueren. Door omstandigheden duurt 

het twee jaar voor er weer actie komt. 

11 verloren tekening voor de penning 
 
In deze tijd wordt Tollens ook in de luren gelegd als hij poseert voor wat hem als portret wordt 

voorgespiegeld, maar dat tot zijn verrassing resulteert in de medailles bij zijn zeventigste verjaardag. 

De tekeningen van dit portret en profil zijn niet bewaard gebleven.9 

12 litho Mieling naar tekening Elink Sterk 
Van Someren: 5583 (diverse uitvoeringen) 

 

Lithografie van Mieling naar een tekening van J.C. Elink Sterk (bedoeld zal zijn de schilder en 

lithograaf Isaac Cornelis Elink Sterk, 1808-1871). Tollens is staande afgebeeld, met de linkerarm 

leunend op een pedestal en met een boek in de linkerhand. Hij kijkt naar rechts en draagt twee 

commandeurskruisen, één om de hals en de ander op de borstzak.10 Mieling vindt dat het portret 

                                                           
7
 Rooseboom (2002) 223-224 geeft hiervan uitvoerig uitleg. 

8
 BSu 67-52, geciteerd Rooseboom (1994), 223 

9
 In het Haags Gemeentearchief bevindt zich een gravure van Cornelis Hendrik à Roy door J.A. Kruseman, die 

abusievelijk als portret van Tollens is aangewezen. 
10

 Het dragen van twee dezelfde kruisen is niet gebruikelijk. In ieder geval werden dergelijke onderscheidingen 
achteraf op de gravure aangebracht omdat men deze niet in het openbaar placht te dragen. De aanname dat 
het tweede kruis de Orde van de Eikenkroon zou voorstellen, is onjuist: Tollens heeft deze (Luxemburgse) 
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goed gelijkt, de bespreker in het blad Astrea vindt het een waardig portret, maar heeft wel 

bedenkingen: 

de man zelf, de Volksdichter bij uitnemendheid, kan met geene mogelijkheid goed getroffen 

zijn. Zonder somber of zwaarmoedig te wezen, ziet hij er hier toch ontevreden en donker uit: 

hij, de Zanger van al onze glorie, staat daar met het deftige van een Minister, niet met het 

grootsche en edele van een genie.11  

Van Someren noemt twee uitvoeringen van dit portret, elk met een andere achtergrond en vermeldt 

nog een houtgravure van dit portret, gemaakt door ‘W.V.’, wat hij uitlegt als ‘Vermorcken’. Edouard 

Vermorcken (1820-1906) was inderdaad een bekend Belgisch xylograaf, maar heeft dus een andere 

voorletter. Van Someren verwijst ook naar de Antwerpse roofdruk van de Liedjes van Matthias 

Claudius uit 1843, waarin deze gravure is geplaatst. Hoewel de houding dezelfde is, lijkt de uitvoering 

anders en daarom heb ik deze onder 7 toch afzonderlijk vermeld. De belangrijkste verschillen met 

afbeelding 12 zijn de vollere haardos die over het voorhoofd valt, het hoofd is voor de beschouwer 

minder naar rechts gewend, de plaatsing van het boek in zijn linkerhand is anders, hij draagt de 

ridderorde en niet de twee kruisen van nr. 12. Gezien het laatste, is portret 7 vroeger te plaatsen dan 

1850, wat een verklaring kan zijn voor het jongere gelaat. Dat Tollens in 7 op de sokkel van een pilaar 

leunt, is wellicht de reden dat Rooseboom bij zijn bespreking van 12 in het bijschrift hieraan 

refereert: dit betreft echter een litho en geen houtgravure.12 Tollens noemt in zijn catalogus ‘een 

Belgische houtsnede’ zonder jaartal. 

Tollens plaatst het portret zelf in 1852. 

13 gravure Wehmeyer en een onbekende naar een tekening van Ehnle 
Van Someren 5582; RKD d.L. 2816 
 

   

Gravure van W.F. Wehmeyer naar een tekening van Adrianus Johannes (of: Jan) Ehnle (1819-1863), 

die meer schrijvers heeft geportretteerd. Dit maal is het niet Suringar, die de opdracht verleent, maar 

uitgever A.C. Kruseman voor zijn jaarboekje Aurora, waarin het in de uitgave van 1854 verschijnt. 

Tollens noemt zelf 1853 als jaartal. Hij zit wat naar links gedraaid, kijkt ‘de lens in’ en heeft in zijn 

rechterhand een pen. Hij draagt wel een lintje, maar geen kruisen. Tollens vindt het ‘zeer goed 

                                                                                                                                                                                     
onderscheiding, waarover de koning-groothertog zelf kon beslissen, nooit ontvangen, ondanks een mededeling 
van Suringar hierover. 
11

 Astrea 2 (1852), 42, geciteerd Rooseboom (1994), 226-227 
12

 Rooseboom (1994), 227 
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uitgevallen’, maar Bogaers vindt het portret ‘slecht gelijkend’.13 Kruseman drukt de prent nog eens 

na de dood van de dichter. Het RKD bezit nog een portret van een onbekende graveur, dat een 

spiegelbeeld van portret 13 is (foto midden). Tollens heeft hier een duidelijke scheiding in het haar, 

een verschijnsel dat verder nergens voorkomt. Ik beschouw alle als uitwerkingen van Ehnles 

tekening.  

Dit portret, althans de versie van de linkerzijde gezien, wordt als eerste geplaatst zowel in een 

handboek (Ten Brink, 1897) als in een encyclopedie (Winkler Prins, derde druk, 1911). 

 

Suringar zinspeelt in het najaar van 1853 op een uitgave van Tollens’ verzamelde gedichten. Daarin 

zou een goed portret onmisbaar zijn. Tollens zelf ziet blijkbaar wel in dat een reproductie van Kaysers 

tekening, die inmiddels ongeveer jaar of vijftien oud is, daardoor niet meer geschikt is. Op 31 juli 

1854 schrijft hij aan zijn uitgever: 

van alle portretten (ik meen dat er nu reeds 13 gesneden zijn) deugt er niet een, zoo min als de 

daguerotipen. Moet er een bij, dan zou ik U de kosten van een nieuwe teekening aanraden.14 

Suringar maakt echter geen haast. De Haagse steendrukker E. Spanier neemt eigen initiatief als hij 

bovenstaande mening van Tollens zelf verneemt en biedt Suringar zijn diensten aan. Hij laat de 

Haagse fotograaf J.H. Bückmann (1820-1884), een leerling van Caluyer, een daguerreotypie maken: 

14 litho van Spanier/Hofmeister naar foto van Bückmann 
Van Someren: 5585, RKD: IB 5895; d.L. 2820 (afzonderlijke uitgave H.A. Frijlink) 

 

Lithografie van E. Spanier, vervaardigd door zijn medewerker J.H. Hofmeister, borststuk van de 

linkerzijde gezien, naar de foto van Bückmann. Tollens is ‘in gevorderde leeftijd’, hij is gerimpeld, kijkt 

vriendelijk en heeft een doordringende blik in de ogen. Het portret dateert volgens de dichter zelf uit 

1854. Hij draagt een lintje. Tollens is over het resultaat tevreden: 

De gelijkenis dit dunkt ook mij is sprekend, en de uitdrukking is veel vriendelijker dan in de 

daguerrotype van mij, doch waarom die Spanier dit portret op zoo monstrueus groote schaal 

heeft aangelegd, dat begrijp ik niet.15 

                                                           
13

 Bogaers in een los stuk, KB inv. nr. 70 F 63 
14

 geciteerd Rooseboom (1994), 228 
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Over zijn glimlach op de foto: 

Een geestig woord had een lach op mijn gelaat gebragt en dat ziet er daarom zoo vrolijk uit, 

hetgeen niet in mijn karakter ligt.16 

Het portret siert het nieuwe grafmonument van Tollens in Rijswijk.  

Suringar ergert zich aan de losse uitgave van Frijlink. Uitgever Vürtheim drukt na Tollens’ dood een 

gedenkplaat, waar deze litho – slecht uitgevoerd - wordt omkranst door scènes uit zijn gedichten. De 

RKD-code hiervan is IB 5808, Van Someren nr. 5586, de prent is afgedrukt in Ik probeer mijn pen.17  

 

15 gravure Sluyter naar foto Bückmann 
Van Someren: 5587; RKD d.L. 2818 en 2823 
 

 

Gravure van Sluyter naar een daguerreotypie van Bückmann, gemaakt vóór 9 maart 1855.18 Tollens 

zit ‘in halver lijve’ wat naar rechts weggedraaid, maar kijkt wel ‘de lens in’. In zijn rechterhand heeft 

hij een ganzenveer. Dit is de gravure die Suringar in het eerste deel van de Gezamenlijke Dichtwerken 

plaatst, dat in hetzelfde jaar verschijnt. Tollens is met de foto wél, maar met de gravure aanvankelijk 

niet tevreden: ‘’t is het erbarmelijkst portret dat ooit van mij gemaakt is. ‘Wel foei’ (riepen mijn 

kinderen) dat is afzigtelijk.’19 

Ook na verschillende pogingen van Spanier de gravure te verbeteren, blijft Tollens ontevreden: ‘Men 

wil algemeen dat ik er zoo norsch en terugstootend niet uitzie.’20 

Hij ergert zich eraan dat Suringar het ook afzonderlijk uitgeeft. Dit is het portret dat Busken Huet 

verleidt tot de vergelijking van het uiterlijk en het innerlijk van Tollens. (zie deelhoofdstuk 2.3.1).21 De 

                                                                                                                                                                                     
15

 de litho mat 25,3 x 21,1 cm; citaat Rooseboom (1994), 229 
16

 brief Tollens aan Suringar van 14 oktober 1854, BSu 67-81; citaat Rooseboom (1994), 230 
17

 Lodewick e.a. (1979), 64 
18

 Tollens noemt in zijn catalogus het jaartal 1855. 
19

 Brief Tollens aan Suringar van 25 mei 1855, BSu 67-92; citaat Rooseboom (1994), 234 
20

 Brief Tollens aan Suringar van 25 september 1855, BSu 67-95; citaat Rooseboom (1994), 235 
21

 Busken Huet (1876), 182 
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foto is bewaard gebleven in het archief van de ‘Koninklijke Vereeniging ter Bevordering van de 

Belangen des Boekhandels’, in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam. Het portret stond model 

voor een medaillon op een herdenkingsplaat ter gelegenheid van het 25-jarig regeringsjubileum van 

koning Willem III, Revolutie of Evangelie.22 

Naar aanleiding van dit portret maakt de schilder Johan Stortenbeker (1821-1899) in 1875 een tondo 

voor de nieuwe Kunstzaal die koning Willem III in paleis Het Loo laat aanleggen en inrichten. Hij 

brengt hier een deel van zijn schilderijenverzameling onder. Hoog aan de wand komen medaillons 

met negentiende-eeuwers naar des konings voorkeur:  

Voorwaarde om in het Panthéon van ’t Loo opgenomen te worden was dat de persoon in 

kwestie en de denkbeelden die hij erop nahield de sympathie van de Koning hadden.23 

 

Tollens had dat blijkbaar. Van de tien medaillons zijn er drie aan dichtende tijdgenoten gewijd: 

Tollens, J.H. Burlage en Jacob van Lennep (als dichter! romanciers worden niet afgebeeld).24 Naast elk 

medaillon stonden ooit namen van zes andere kunstenaars.25 Zo werd Tollens geflankeerd door 

(links) Vondel, Hooft en Cats en (rechts) Bilderdijk, de Friese geschiedschrijver Wopke Eekhoff en 

Siegenbeek. Helmers, Van der Hoop, J.J.L. ten Kate en Beets stonden elders. Dichters die volgens de 

koning te uitgesproken meningen hebben, zoals Da Costa en Thijm, werden in het geheel niet 

                                                           
22

 Universiteitsbibliotheek UvA, PR A 9; op de prent staan rondom het borstbeeld van de koning vele personen 
afgebeeld die een rol speelden in de kunsten, wetenschappen en de politiek van die periode sinds 1814, ook de 
letterkundigen Beets, Bilderdijk, Da Costa en De Génestet zijn afgebeeld. 
23

 Van Voorst (1980), 189 
24

 Van Voorst (1980), 191-192; Joost Hendrik Burlage (1806-1873) was een favoriete dichter van de koning 
vanwege zijn activiteiten tijdens de Tiendaagse Veldtocht en zin bemoeienissen met dragers van het Metalen 
Kruis. Zij kenden elkaar persoonlijk. C.H.B. Boot schreef zijn Levensbericht in het Jaarboek van de Maatschappij 
der Nederlandse Letterkunde, 1874, 93-112; de tondo’s zijn verder van de schilders J.W. en N. Pieneman, 
Charles Rochussen en H.F.C. ten Kate, van bouwmeester L.H. Eberson en van Philip Marnix van Sint-Aldegonde.  
25

 In 1899 zijn deze namen verwijderd toen koningin Wilhelmina de ruimte als wapenzaal liet inrichten, zie Van 
Voorst (1980), 212. Van Voorst geeft een volledige opgave van de oorspronkelijke opschriften met de 
antecedenten. 
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genoemd en ook de gehele Gids-kring ontbrak. Tollens mag dus bevoorrecht heten. Zijn schilderij is 

een bewijs dat Willem III hem hoogacht. Een ander medaillon is trouwens gewijd aan de componist 

Johan W. Wilms, met Tollens de maker van het Volkslied.26 

16 gravure van Taurel, litho’s van Hoffmeister en Last, naar dezelfde verloren gegane foto 
Van Someren: 5588 (Buffa) en 5589 (Last); RKD: d.L. 2814 (xylografie), d.L. 2821 (Taurel) en d.L. 2822 

(Hofmeister) 

 

Van een foto op papier door een onbekende fotograaf – waarschijnlijk het laatste portret dat van 

Tollens is vervaardigd –zijn verschillende bewerkingen gemaakt, die wat het gelaat betreft onderling 

nauwelijks verschillen. Dit portret toont een duidelijk verouderde Tollens, in het origineel zittend in 

een stoel, het hoofd naar links ‘de lens in’ kijkend. Hij draagt een grootkruis op zijn jas. Zijn mond is 

ingevallen. Aangezien de foto ná de vorige is gemaakt, kunnen we de datering op 1856 stellen, 

Tollens’ sterfjaar. De ontevredenheid over de gravures en de losse uitgaven ervan leiden samen met 

de naar Tollens’ mening trage totstandkoming van de Gezamenlijke Dichtwerken bijna tot een ruzie 

tussen uitgever en dichter, die op 28 september nog een boze brief schrijft. Dit laatste portret wordt 

namelijk ook als gravure van A.B.B. Taurel (1794-1859) uitgegeven door de firma Buffa en Zonen en 

dit neemt Suringar hoger op dan Tollens verwacht. Kort voor de dood van Tollens lijkt het conflict 

opgelost. Andere bewerkingen geschieden door Hofmeister en tweemaal door C.C.A. Last. De 

houtgravure is grover uitgevoerd. Deze heeft een Frans onderschrift: ‘Henri Tollens, poète Hollandais. 

Dessin de Chevignard’.27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
26

 Foutief vermeld als ‘J.F. Willms’; Van der Hoop heet trouwens ‘J.W’ i.p.v. A. en de beeldhouwer Stracké heeft 
als voorletter ‘F.’ i.p.v. het juiste J.Th..  Mevrouw Marijke Spliethoff gaf mij de gelegenheid de Kunstzaal te 
bezoeken en de tondo te fotograferen, waarvoor mijn dank, 
27

 mogelijk Edmond Lechevallier-Chevignard (1825-1902), die naast schilder ook illustrator was. 
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17 Het dodenmasker 
Universiteit van Leiden, collectie Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 
 

 

Het maken van een dodenmasker was in de negentiende eeuw niet ongebruikelijk: vaak werd 

postuum nog een portret vervaardigd en dan kon het masker van was of gips als model dienen. Bij 

Tollens moet een andere reden zijn geweest, want van hem waren genoeg afbeeldingen bekend. 

Zijn masker bevindt zich in de collectie van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden. 

Over de geschiedenis ervan is niet veel bekend, de uitgever A.C. Kruseman vermaakte het masker na 

zijn dood in 1894 aan de Maatschappij.28 Het Jaarboek 1895 van de Maatschappij geeft geen details, 

behalve dat het masker van Tollens uniek is: 

Daarenboven ontvingen wij door dezelfde testamentaire beschikking eenige merkwaardige 

relieken van een paar onzer beroemde dichters, een masker van Bilderdijk en een van Tollens, 

van dezen laatste 't eenige dat vervaardigd werd, een haarlok van Bilderdijk en een medaillon 

met zijn haar.29 

Hoe Kruseman het masker in bezit heeft gekregen, is niet bekend, Enschede noemt het niet in zijn 

biografie over deze Haarlemse uitgever.30 Het is voor het publiek onzichtbaar en heeft daarom geen 

functie in de herinneringscultuur. 

 

Conclusie: de portretten en de herinneringscultuur  

Muller schrijft in 1853 in de inleiding van zijn catalogus van portretten over het belang van 

‘voorstellende geschiedenis’:  

Zelden hebben de Schoone Kunsten, voornamelijk de Graveerkunst, meer nut gedaan dan toen 

ze begonnen zijn historische gebeurtenissen op doek of papier af te beelden, en alzoo de 

kennis van feiten tot de nakomelingschap over te brengen en de trekken van vermaarde 

personen weder te geven. 

En dit met een opvoedend doel: 
                                                           
28

 Dongelmans e.a. (1995), 180, afbeelding op pagina 15 
29

 Louis D. Petit, Verslag van den bibliothecaris, in: Handelingen en mededeelingen van de Maatschappij der 
Nederlandsche Letterkunde te Leiden, over het jaar 1894-1895. Leiden, E.J. Brill, 1895, 46 
30

 J.W Enschede, A.C. Kruseman, deel 1 (1818-1863), Amsterdam, P.N. van Kampen & Zn., 1899 
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zoo iets geschikt is in jeugdige gemoederen loffelijke nationale fierheid, vurige 

vaderlandsliefde en edelen naijver te doen ontwaken: het is de beschouwing der afbeelding 

van groote mannen.31 

De vraag naar de functie van de portretten in de herinneringscultuur hangt samen met de 

openbaarheid van de afbeeldingen. Zo dienen de beide schilderijen een privédoel: het werk van 

Pieneman heeft nooit de functie gehad het uiterlijk van Tollens openbaar te maken en is op een 

enkele tentoonstelling na binnen de familiekamers gebleven. Het portret van Dietzer is uiteindelijk in 

het Museum Rijswijk terechtgekomen en afgedrukt op de voorkant het boekje van Mathijsen en 

Poortier en in het overzicht van het bezit van het Museum Rijswijk, beide uit 2006. Ook is er een 

prentbriefkaart van gemaakt. Daardoor heeft het laatste schilderij meer waarde in de 

herinneringscultuur dan dat van Pieneman.  

Anders is het met de steen- en houtgravures. De originele tekeningen en foto’s hadden slechts tot 

doel de graveurs een model te bieden. Er zijn slechts enkele foto’s bewaard gebleven en het lot van 

de meeste originele tekeningen is mij niet bekend, in elk geval zijn zij niet (meer) toegankelijk, op de 

tekening van 3 na (KB). 

De meeste litho’s en gravures zijn vervaardigd met het doel deze als illustratie in een boek, als losse 

uitgave, of beide, voor belangstellenden, in casu voor lezers beschikbaar te maken. Daarmee worden 

ze openbaar en krijgen zij een functie in de herinneringscultuur.  

De meeste portretten van Tollens zijn te danken aan zijn uitgevers, Immerzeel en Suringar, en aan de 

uitgevers van almanakken en tijdschriften. Op deze wijze prent de lezer van Tollens’ dichtwerk zich 

ook de afbeelding van diens uiterlijk in. Zo belanden de portretten 7 en 14 in bundels, en de 

afbeeldingen 4 (Nederlandsche Muzen-almanak), 8 (Album der Schoone Kunsten), 9 (Muzen-Album) 

en 13 (Aurora) in jaarboekjes. Losse uitgaven bestaan van 3, 4 (door Immerzeel), 6 (Van der Post), 8, 

14 (Frijlink, Vürtheim), 15 (Suringar) en 16 (Buffa). Dat betekent een ruime verspreiding van het 

uiterlijk van Tollens. 

Latere referenten aan het leven en werk van Tollens kunnen hiervan gebruik maken. Het Franse 

Magasin Pittoresque plaatst in zijn lemma in 1862 een versie van portret 9 (de gravure van 

Chevignard) In Nederland duurt het tot 1911 voor een naslagwerk (de derde druk van de Winkler 

Prins) een portret ter illustratie opneemt. Schoolboeken zijn lang zeer spaarzaam met afbeeldingen; 

een redelijk vroege uitzondering is Van de Bilt (1929) met portret 15.  

Ik heb al gewezen op de jeugdportretten die in de bloemlezingen van Roest en Huygens voorkomen. 

Huygens neemt in zijn biografie trouwens vier portretten op: 1, 3, 4 en 6. Een aantal is ook te vinden 

bij Mathijsen en Poortier: 2, 4, 5, 8, 10, 13, en 16.  

Op deze wijze is de beeltenis van Tollens verankerd in de collectieve herinnering. Met name de 

portretten 3, 4, 8, 13 t/m 16 zijn in de loop van de latere tijd afgebeeld in bundels, naslag- en 

overzichtswerken. Zij dragen bij aan de herinneringscultuur als ondersteuning bij de vraag naar wie 

de dichter Tollens was: zij zeggen niet rechtstreeks iets over zijn werk en zijn dichterschap. 

Op de site van zowel het Digitaal Wetenschappelijk Centrum, het historisch ledenbestand van de 

Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, als het Biografisch Portaal van Nederland 
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staat in het lemma ‘Tollens’ een portret van Staring.32 Op laatstgenoemde site staat ook, evenals op 

die van ‘Het Geheugen van Nederland’, portret 16 afgebeeld. 

4.1.2 Het borstbeeld 

Ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag is van Tollens een borstbeeld vervaardigd. Daarvan 

was al eerder sprake in 1821 als vereerders de dichter met een buste willen verrassen. Tollens weet 

officieel van niets, hoort het plan bij geruchte en verzet zich hevig. In de briefwisseling met zijn 

uitgever Immerzeel schrijft hij: 

Ik dacht aan een medaille of zoo iets. Nu weet ik echter alles: het is niet minder dan een 

marmeren buste. God beware ons! Wil men dan dat anderen, die zich minder door ijver en 

achting te mijwaarts laten verblinden, mij uitlagchen zullen en dat nijdigaards aan alle kanten 

zullen opdagen om mij te beschimpen en verguizen? Er zal en moet niets van komen. Ik zal er 

mij tegen verzetten zooveel ik kan, en gij moet mij bijstaan om de menschen van die 

overdrevenheid te detourneeren. 

Tollens is in die jaren wars van wat hij als propaganda beschouwt. Hij verzet zich tegen alle pogingen 

tot commercie bij zijn uitgever, de bundels verschijnen zonder zijn naam en de ‘T.’ bij het voorwoord 

is voor hem voldoende. Zijn verklaring: 

Niemand dan Bilderdijk zou ik eene dergelijke vereering waard achten, daar kom ik voor uit; en 

elk ander, die zich iets zoodanig liet welgevallen, zou ik bespotten, zooals ik bespotting 

verdienen zou, indien ik mij niet met kracht tegen het oogmerk verzette. 

Hij presenteert zich als hobby-dichter: 

Ik ben verwkooper, en maak, terwijl een ander zijn kaartje speelt, nu en dan 's avonds een 

versje voor uitspanning. Dat is mijne betrekking en mijn beroep; daarin zou mij, - al ware het 

ding voor het overige niet zoo overdreven, dat ik er geen naam voor weet, - daarin zou mij een 

marmeren buste geweldig hinderlijk zijn. 

Als beeldhouwer is Gilles-Lambert Godecharle (1750-1835) aangezocht, een gerenommeerde Zuid-

Nederlandse kunstenaar.33 Er is zelfs al een intekenlijst. Die wil Tollens wel hebben: ‘deze is mij 

dierbaarder dan een metalen standbeeld’ en later vraagt hij ook om de begeleidende brief. Geheel 

zonder ijdelheid is hij niet:  

ieder mag het weten dat ik hooge waarde stel in de mij toegedachte eer, en gaarne bezit en 

bewaar wat daartoe betrekking heeft.34 
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 www.dwc.knaw.nl/biografie/pmknaw/?pagetype=authorDetail&ald=PE00003362; 
www.biografischportaal.nl/persoon/44311603 (geraadpleegd 29 maart 2014); voor het portret van Staring: 
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 Schotel (1860), 332, zie ook Huygens (1972), 257, Mathijsen & Poortier (2006), 33; Gilles-Lambert Godecharle 
(1750-1835) was een Zuid-Nederlands beeldhouwer. 
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In de aanloop naar zijn zeventigste verjaardag wordt Tollens opnieuw gevraagd een borstbeeld toe te 

staan. Hoewel hij zijn weerstand tegen colportatie niet heeft laten varen, poseert hij nu wel. De 

beeldhouwer is Johann Stracké, die later ook het standbeeld in Het Park zal vervaardigen. Stracké 

(geboren als Jean Théodore Strackee, 1817-1891, zijn naam kent vele varianten35) is Duitser van 

geboorte, woont sinds 1842 in Nederland en werkt sinds 1848 aan de ‘Academie voor Beeldende en 

Technische Kunst’ in Rotterdam. Op 13 september is het borstbeeld klaar. De verslaggever van de 

Nieuwe Rotterdamsche Courant is enthousiast omdat het beeld goed gelijkt: 

De grootste toejuiching verdient het gelukkig denkbeeld, om een getrouw afbeeldsel te 

bezitten en aan het nageslacht over te leveren van eenen man als Tollens, wiens naam 

voorzeker weerklank vindt en altijd vinden zal in elk gevoelig, in elk echt Hollandsch hart, even 

als zijn onschatbaren gedichten in elken handen zijn, en de gansche natie is hem dan ook den 

grootsten dank verschuldigd voor zijn vergunning [aan de beeldhouwer], waartoe hij reeds 

voor 25 jaren, doch toenmalig te vergeefs, door zijn vereerders is aangezocht.36  

Aan Tollens’ voorwaarde dat er miniatuurbeeldjes voor ‘de geheele natie’ beschikbaar zullen komen, 

wordt voldaan. Ook in andere kranten verschijnt een oproep gipsen afgietsels aan te schaffen, in 

verschillende grootten gemaakt.37 De Kunstkronyk gebruikt ze als prijzen bij een loterij.38 Tollens 

toont zich over de uitvoering ervan enthousiast en bestelt zelf een aantal exemplaren om uit te 

delen.39 

Het beeld, nog van gips (volgens de Rotterdamsche Crt.) of al van marmer (volgens de Nieuwe 

Rotterdamsche Crt.) wordt voorzien van een lauwerkrans tentoongesteld in de benedenzaal van 

Museum Boymans in Rotterdam.40 De toegang is vrij en de kranten spreken enkele dagen na Tollens’ 

verjaardag van een grote belangstelling: ‘4 à 5000’, ‘vijf en veertighonderd volwassenen van 
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 Hij signeert het beeld van Tollens met ‘J. T. Stracké’) 
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 Nieuwe Rotterdamsche Courant, 14 september 1850 
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 Algemeen Handelsblad, 2 oktober 1850, zie ook Huygens (1972), 257  
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 Dagblad voor Zuid-Holland en ‘s-Gravenhage, 7 augustus 1853 
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 Huygens (1972), 257 met verwijzing naar brief van Tollens aan Stracké, 19 mei 1852, waarin deze de 
beeldhouwer om een grote uitvoering voor zichzelf, en twee kleinere voor één van zijn kinderen en voor 
Warnsinck vraagt (GAR 33.01.1082/8976); zie ook een brief aan Suringar, geciteerd in Valckenier (1923), 137 
40

 Het museum bevestigt de aankoop en de plaatsing van het beeld pas op 14 november 1870, zie GAR BNR 181 
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verschillenden stand en kunne.’41 Schotel beschrijft de verbazing van vreemdelingen als deze in het 

museum de belangstelling waarnemen: 

Daar is het beeld ten toon gesteld van eenen beminden volksdichter (…) en dien men, door 

een bezoek bij het beeld te brengen, een blijk van hulde, een bewijs van sympathie geeft.42 

In Schotels visie is de buste dus niet alleen een ‘portret’, maar ook een plaats om Tollens nog bij zijn 

leven eer te bewijzen. Stracké verkoopt afgietsels van zijn beeld voor f 3.--.43 

Tollens bewonderd 

In de handschriftenverzameling van het Gemeentearchief Rotterdam bevinden zich onder signatuur 

33.01 nr. 1083 C ‘brieven bevattende bijzonderheden biografie’. Nr. 14 is de volgende anekdote over 

twee visvrouwen die op Tollens’ vijfenzeventigste verjaardag (1855) in Boymans het borstbeeld 

bewonderen:  

 ‘Ken jij Tolles niet? Dat is het beeld van den dichter Tolles.’ 
 ‘Nou, wat ken jou ’t scheelen hoe die eruit ziet. Je kent em toch niet.’ 
 ‘Nou, ik zou em niet kennen, da’s waer ook, maar jij kent hem ook wel.’ 
 ‘Ikke?’ 
 ‘Jae, jij. Ken jij niet ‘Wien Neerlands Bloed’?’ 
 ‘Zeker ken ik dat.’ 
 ‘Nou, dat heit hij emaekt.’ 
 ‘Warempel, wat zeg ie?’ 
 En nu trad zij stilzwijgend nader en bezag de buste met de grootste aandacht. 

 

 

Stracké is blijkbaar trots op zijn kunstwerk, want kort na de presentatie van het beeld laat hij zich 

door Sybrand Altmann (1822-1890) met de buste van Tollens vereeuwigen. In 1852 is het schilderij te 

zien op een tentoonstelling in Rotterdam.44 Het komt in bezit van het Rijksmuseum in Amsterdam, 

dat het inmiddels in bruikleen heeft afgestaan aan het Museum Rijswijk, waar het hangt in de 

‘Tollenskamer’.  
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Op het schilderij is het oorspronkelijke beeld te zien, dat in 1866 bij de brand in het Schielandhuis 

verloren is gegaan. Stracké maakt daarop in 1870 een nieuw beeld, dat in het bezit is van het 

Historisch Museum Rotterdam en een aantal jaren uitgeleend is geweest aan het Museum Rijswijk.45 

Conservator Arjan Kwakernaak signaleert het verschil tussen beide borstbeelden: ‘Tollens ziet er 

daarom wat ‘vleziger’ uit dan op de buste die staat afgebeeld op het portret van Altmann’.46 Doordat 

het schilderij en het tweede beeld in Kwakernaaks boek bij elkaar zijn afgebeeld, is het verschil goed 

waar te nemen.47  

De gipsmodellen zijn naar het eerste beeld gemaakt: het Museum Rijswijk en het Letterkundig 

Museum Den Haag bezitten een exemplaar. 

Van de buste is nog een medaillon vervaardigd. Kort na de onthulling van het standbeeld in Het Park 

plaatst de Rotterdamsche Courant een advertentie, waarin C.G. Schutze van Houten, de voorzitter 

van de commissie die het beeld tot stand bracht, de aandacht vestigt op een medaillon, ontworpen 

door ‘onzen jeugdigen stadgenoot C.A.G. du Bois’. De gelijkenis van de beeldenaar met Tollens zou 

‘treffend’ zijn.48 Het medaillon heb ik nergens aangetroffen. 

De waarde voor de herinneringscultuur van dit borstbeeld is wisselend: aan de ene kant is het een 

teken van waardering voor een tijdgenoot dat zulks bedacht en uitgevoerd wordt. Een beeld is 

driedimensionaal in vergelijking met een portret, is geen illustratie, is bestendig en leent zich minder 

voor vermenigvuldiging. Het is sterker dan papier om de tijd te trotseren. Anderzijds geeft de brand 

de kwetsbaarheid ervan aan: als het beeld eenmaal verloren is, is het moeilijk te reproduceren.  

Evenals voor het standbeeld geldt, dat een borstbeeld symbool van verering kan worden. Het is 

eenvoudig een lauwerkrans op het hoofd te plaatsen, zoals bij de herdenking in de Haagse kamer ‘De 

Nieuwe Korenbloem’ letterlijk is gebeurd. Ook het kleine exemplaar in de vitrinekast in het Museum 

Rijswijk draagt gouden lauwerblaadjes. 

Aan de andere kant functioneert het alleen als het in een openbare ruimte zichtbaar is. Dat is voor de 

oorspronkelijke beelden lang zo geweest: eerst in Rotterdam en later in Rijswijk. Anno 2014 staat het 

echter in depot vanwege de sluiting van het Historisch Museum Rotterdam. 

 

4.1.3. De penningen 

Eveneens ter gelegenheid van Tollens’ zeventigste verjaardag, 24 september 1850, neemt het 

Tollens-fonds het initiatief penningen te laten slaan: een gouden, tien zilveren en 50 bronzen 

medailles van 5,5 cm doorsnede.49 De gouden penning is in privébezit, het Museum Rijswijk en het 

Museum Rotterdam bezitten elk een zilveren exemplaar. Aan de voorzijde is Tollens en profil van de 

linkerzijde afgebeeld. Hij draagt twee kruisen, één aan een halslint en de ander op de linkerborst. 

Rond de beeldenaar staat de tekst ‘Hendrik Tollens Caroluszoon. 24 september 1780’. Op de 

achterzijde ‘Nederland, aan zijnen geliefden volksdichter’. De medailleur is Samuel Jacob Cohen Elion 

(1812-1880), wiens naam op de schouder is gegraveerd. Aan uitgever Suringar schrijft Tollens: 
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Later zijn nog door een Haarlemsch kunstenaar andersoortige tipen (…) in profil voor mij 

gemaakt en wel op papier. Zij waren quasi voor een paar goede vrienden bedoeld, die ze voor 

zichzelf verlangde. ’t Is echter gebleken, dat ze tot model voor een medaille moesten dienen 

waarmee men mij voor een paar maanden (…) verrast heeft. 

Helemaal enthousiast is hij blijkbaar niet: ’Ook de overeenkomst der liniamenten is daarin perfect, 

maar ze zijn anders even zielloos als de Haagschen [portretten].’50  

  

Op deze penning is het commandeurskruis, dat hij op dezelfde dag als de onderscheiding ontvangt, al 

afgebeeld. Het duurt dan ook enige tijd voor de penningen in hun definitieve vorm zijn geslagen, de 

notulen van het bestuur van het Tollens-fonds melden op 8 maart 1852 dat ze zijn verzonden, bijna 

anderhalf jaar na de verjaardag.51 Uiteraard is het gouden exemplaar voor Tollens zelf bestemd. Met 

de bronzen medailles zit het bestuur in 1883 nog verlegen. Secretaris De Bull oppert enkele 

‘bijzondere schoolprijzen’ uit te loven: 

De heer De Bull is van oordeel, dat wanneer zulk een medaille aan een knappen jongen, als 

eene (…) onderscheiding vereerd wordt, dit geschenk zal oproepen Tollens te gaan lezen, en de 

Dichter bij het opkomend geslacht daardoor weder vrienden en voorstanders zal winnen, die 

tot de herleving zijner populariteit zullen bijdragen.52 

De bestuursleden De Bull en Kruseman benaderen enkele hun bekende directeuren van scholen in 

Amsterdam en Haarlem met de vraag of er misschien leerlingen zijn die zich onderscheiden in de 

Nederlandse taal- en letterkunde: zij zouden een medaille kunnen ontvangen samen met een 

‘brevet’, waarin naar het werk Tollens wordt verwezen. Directeur Bouman van de Amsterdamse 

kweekschool reageert al te voortvarend en deelt de medailles uit voordat het brevet gereed is. Dr. 

B.H. Hoffmann van het Amsterdamse gymnasium selecteert zorgvuldig een leerling van de zesde klas, 

Christianus Cornelis Uhlenbeck: deze schrijft al publicabele artikelen en krijgt in 1885 dan ook de 

medaille mét het brevet.53 Uhlenbeck (1866-1951) zal later een vermaard historisch-taalkundige 

worden. 

De herinneringswaarde van de verjaardagspenning is betrekkelijk: positief is dat er een medaille is 

vervaardigd, maar de waarde ervan is toch beperkt omdat het een betrekkelijk klein aantal betreft, 
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waarvan de meeste in particuliere handen zullen zijn geraakt. De actie van De Bull is sympathiek, 

maar heeft toch ook de kenmerken van een noodgreep. Slechts wanneer de penning wordt 

tentoongesteld of afgebeeld, kan zij voor een groter publiek als herinneringsdrager dienen. 

In hoofdstuk 3.5 over het Tollens-fonds is de jongste penning al genoemd. 

4.1.4 Het monument in ‘Het Park’ in Rotterdam 

Van een andere orde dan portretten en penningen is de monumentale uitbeelding van de dichter in 

Het Park in Rotterdam. Pierre Nora beschouwt monumenten als lieux de mémoire en neemt in het 

deel over La Nation een bijdrage op van June Hargrove over de standbeelden van Parijs. Tot de 

negentiende eeuw, zo verklaart zij, is een standbeeld voor een beroemd persoon voorbehouden aan 

vorsten, daarna is er echter sprake van ‘le XIXe siecle, âge d’or des monuments aux hommes 

célèbres’.54 Met de laatsten worden nu ook burgers in steen vereeuwigd. Vooral tijdens de Derde 

Republiek, met zijn republikeins, werelds en burgerlijk karakter, beleeft de herdenkingskunst een 

hoogtepunt doordat deze wat standbeelden betreft de identiteit van de natie letterlijk vastleggen en 

daarmee de legitimiteit van de nieuwe staatsvorm in Frankrijk benadrukken, bevestigen en vooral: 

voor een groot publiek zichtbaar maken. 

In Nederland is de situatie anders.55 Tot 1829 kent Nederland maar twee standbeelden, het oudste 

van Desiderius Erasmus in Rotterdam. Het is in 1622 vervaardigd als vervanging van oudere, 

oorspronkelijk houten en later stenen exemplaren en is uiteindelijk geplaatst op de voormalige 

Groenmarkt tegenover de Sint Laurenskerk. Het tweede beeld is dat van Laurens Janszoon Coster uit 

1722, dat nu in de Hortus van het Stedelijk Gymnasium van Haarlem staat.  

Dat men in de negentiende eeuw standbeelden van ‘grote vaderlanders’ plaatst, spoort met de 

natievorming van het jonge Koninkrijk de Nederlanden. Dat geldt in de eerste plaats voor leden van 

het vorstenhuis: in Den Haag worden twee beelden van Willem de Zwijger opgericht (1845 

Noordeinde, 1848 Het Plein) en in 1845 voor koning Willem II (later verplaatst naar Tilburg). In de 

tweede plaats worden nu ook burgers vereeuwigd: vóór het Tollensbeeld in 1860 verrijzen 

monumenten voor Jacob Cats (1829, Brouwershaven), Michiel de Ruyter (1841, Vlissingen), 

Rembrandt (1852, Amsterdam) en Laurens Jansz. Coster (1856, Grote Markt Haarlem). Dat in 1860 

een beeld van Tollens wordt geplaatst, is in zoverre uniek, dat hij een tijdgenoot van de bedenkers en 

makers is: geen verwijzing naar de Gouden Eeuw, maar naar een volksdichter die bij de onthulling 

van het beeld pas vier jaar tevoren is overleden. En hij zal lang de enige gebeeldhouwde 

schrijver/dichter blijven: van zijn tijdgenoten krijgt Beets in 1914 een beeld te midden van zijn 

romanfiguren (Haarlem) en Staring en Multatuli pas in 1987 (Vorden respectievelijk Amsterdam). 

Voor Bilderdijk is wel een ontwerp gemaakt, maar dat is nooit ten uitvoer gebracht.56 De oprichting 

van een beeld voor Tollens geeft aanleiding tot de actie ook Vondel op deze wijze te gedenken: in 

1867 krijgt deze zijn vereeuwiging in her Amsterdamse park, dat mede hierdoor zijn naam krijgt, het 

Vondelpark. Dat laatste is Tollens in Rotterdam niet gelukt, ondanks diverse suggesties in die richting, 

de brug tegenover het beeld heeft in 1954 bij besluit van B&W zelfs de officiële naam Tollensbrug 

verloren. Feith, Da Costa en Van Lennep moeten het (nog) zonder monument doen. 
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Een grafbeeld of een standbeeld? De rol van Withuys 

De drang tot, en de noodzaak van een beeld is blijkbaar hevig in de jaren kort na Tollens’ dood. Als 

Carel Withuys op 21 oktober 1856 ’s avonds hoort dat Tollens eerder op die dag is overleden, rijst bij 

hem meteen het voornemen de ontslapen volksdichter met een monument te vereren. Als het 

duidelijk is dat Rijswijk de begraafplaats wordt, wenst hij daar een beeld dat het graf zou moeten 

markeren en verzamelt een plaatselijke commissie om dat te bewerkstelligen. In latere brieven aan 

Schotel is hij zeer stellig, inclusief de onderstreping: 

en dat er nu een monument komt op het graf te Rijswijk is alleen mijn werk. Ik had besloten 

dat het dáár zou komen en heb niet gerust voordat de middelen er zijn om ’t daar te stellen.57 

Op 30 oktober 1856 belegt hij een bijeenkomst in het Haagse ‘Diligentia’, maar op dezelfde dag doet 

het (Amsterdamse) Algemeen Handelsblad een concurrerende oproep: 

Van onderscheidene zijden is ons de opmerking gemaakt dat eene nationale inschrijving  van 

50 Cents voor een Tollens-monument eene zeer gewenschte gelegenheid zoude zijn voor het 

Nederlandsche publiek om zijne ingenomenheid met en vereering van Neêrlands ontslapen 

puikdichter te doen blijken. Wij beamen van ganscher harte dit denkbeeld, en hopen dat 

daaraan gevolg zal worden gegeven. 

 In dezelfde brief aan Schotel geeft Withuys zijn visie op de ontwikkelingen: 

Maar in ’t Handelsblad was de meening uitgesproken dat aan Tollens een nationaal 

gedenkteeken behoorde opgerigt te worden, bijeen te brengen uit giften die niet hooger 

zouden zijn dan 50 Cents. Dat lachte de meesten aan (zij waren zeker blijde zoo goedkoop 

hunne belangstelling te kunnen doen blijken), ik kon mijn plan om voor ’t graf te werken er 

niet doorhalen. Ten slotte werd er benoemd eene Commissie van zeven personen, om te 

zorgen voor het oprigten – onbepaald waar – van een Nationaal gedenkteken, te bekostigen 

uit kleine bedragen. De waan was zo groot, dat men meende f 300.000 te zullen krijgen, als 

men de bijdrage op 50 Cents bepaalde. Die utopisten dachten dat er geen werkman in den 

Lande zou zijn, die niet met 50 Cents zou komen aanvliegen. (…) Mijn plan werd door een 

aantal utopisten verdrongen, zoodat er eene Centrale Commissie werd benoemd. Ik was de 

eerstbenoemde en nam de benoeming aan, doch alleen om op de hoogte der zaak te blijven 

en voor het graf te kunnen zorgen.58 

De echte initiatieven komen namelijk uit Rotterdam, waar ook een commissie aan het werk gaat 

onder voorzitterschap van de burgemeester, Johan Frederic Hoffmann (1791-1870). Secretaris wordt 

Schutze van Houten (1807-1869), directeur van de Rotterdamse Muziekschool, die claimt het idee 

voor een standbeeld te hebben bedacht.59 Zij benadrukken dat het beeld een nationaal geschenk 

moet zijn en lijken zich daardoor te onderscheiden van Withuys’ plaatselijk initiatief. De 

Rotterdamse, Haagse en Amsterdamse commissies vinden elkaar in de Centrale Commissie waarvan 

Withuys gewaagt en die uiteindelijk zestien leden zou tellen: acht namens Rotterdam, vier uit 

Amsterdam en vier uit Den Haag. Op 21 november is de samenstelling compleet.60 
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Op 22 december wordt in het Haagse ‘Diligentia’ een vergadering van ‘vrienden en vereerders van 

Tollens’ belegd, die overigens alleen toegang krijgen na een gift te hebben gedoneerd. Desgevraagd 

deelt Bakhuizen van den Brink mee dat het comité een gedeelte van de ingezamelde gelden zal 

gebruiken voor een ‘minder groot, doch waardig gedenkteken’ in Rijswijk.61 Dit grafbeeld komt nader 

aan de orde in hoofdstuk 4.5. In het gehele land worden nu acties gevoerd om de benodigde gelden 

binnen te krijgen: instellingen als de rederijkerskamer ontvangen een uitnodiging mee te doen, er 

verschijnen gelegenheidsuitgaafjes ten bate van de goede zaak. 

Het standbeeld in ‘Het Park’  

 

Het nationale monument verrijst dus in Rotterdam en de commissie verleent de opdracht voor een 

standbeeld van carrarisch marmer aan Stracké. Deze huurt (waarschijnlijk) een loods aan de 

Scheveningsche Vischmarkt om het te maken.62 De plaats waar het beeld uiteindelijk zal verrijzen is 

aanleiding tot verwarring. Uiteindelijk maakt men een silhouet waarmee men in de stad rondtrekt 

teneinde de beste plaats te kunnen kiezen. De Nederlandsche Spektator drukt een spotprent af, waar 

Erasmus verbaasd het gesjouw met zijn houten collega aanschouwt. Het wordt uiteindelijk niet het 

Westnieuwland (23 mei 1860) of het Willemsplein (24 mei), maar Het Park, waar het silhouet op 25 

mei als proefbeeld dient.63 Uiteindelijk valt de keuze op deze locatie, die in 1860 nog aan de rand van 

de stad ligt. In de loop der jaren groeit Rotterdam in westelijke richting, waardoor Het Park een 

steeds centraler ligging zal krijgen. In 1888 is het nog niet zover: F.I. Ooms constateert dat Tollens bij 

de 75e verjaardag van de onafhankelijkheid geen centrale rol vervult en laat vanuit het houten 

omhulsel dat het standbeeld tegen winterse weersinvloeden moet beschermen Een stem uit Het Park 

klinken: 

sta ‘k in de wildernis, waar niemand op mij let 

                                                                                                                                                                                     
toe: de politici C.H.B. Boot en Johannes Bosscha sr., verder Jacob van Lennep en M. des Amorie van der 
Hoeven; Rotterdam is vertegenwoordigd door Hoffman, Schutze, Bogaers, Van Reesema, Aart Veder, Abram 
van Rijckevorsel en Edward L. Jacobson. 
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 Verslag in de Rotterdamsche Courant en het Dagblad voor Zuid-Holland en ’s-Gravenhage van 23 december 
1856 
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 Mededeling René van der Schans, die zich specialiseert in de omgeving van de St. Laurenskerk. 
63

 Ook de Glashaven en de Beurs zijn in de commissie nog ter sprake geweest. Voorzitter Schutze noemde in 
zijn brief aan de burgemeester van 3 december 1859 al de locatie van Het Park, maar wijst op de excentrische 
ligging en het daarmee samenhangende risico van vandalisme. In augustus 1860 is er nog geen 
overeenstemming over de plaats. 
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En zie me op ’t Vrijheidsfeest zelfs in de kast gezet.64 

De ‘houten jas’ is in de winter noodzakelijk om het beeld tegen de weersinvloeden te beschermen, 

wat inhoudt dat Tollens dan onzichtbaar is. Pas in 1962 wordt het beeld zó geconserveerd, dat de kap 

niet meer nodig is en het komt de volgende winters dan ook voor allen zichtbaar door.65 

De onthulling66 

Krachtens de status van het beeld, moet de onthulling een plechtigheid van nationale betekenis 

worden. Als datum wordt de verjaardag van Tollens gekozen: 24 september 1860. De commissie 

nodigt ruimhartig gasten uit en koning Willem III zal het teken tot de echte onthulling geven.67 Het 

Koninklijk Huis is met drie generaties vertegenwoordigd: ook ’s konings oom prins Frederik en 

kroonprins Willem zijn aanwezig.  

Na gecomplimenteerd te zijn door den burgemeester, de commissie van het feest enz., werd 

de togt naar het Park in open rijtuigen aangenomen. Ten 12 ure nam de plegtigheid een 

aanvang, waarbij de heer W.S. van Reesema de feestrede uitsprak. Kort daarna werd door Z.M. 

het teeken gegeven en had de onthulling plaats. Een 300tal zangers, begeleid door koperen 

blaasinstrumenten, voerde daarop, onder leiding van den heer Verhulst, een feestcantate uit, 

welke als wel geslaagd kan aangemerkt worden.68 

De commissie heeft geaarzeld of ze de Tollenscritici Thijm en Beets moet uitnodigen, maar voorzitter 

Schutze overweegt: ‘Wat zal die arme Tollens het moeten misgelden als Alberdingk Thijm niet 

gevraagd wordt’.69 Naast de koninklijke gasten zijn nog zeven ministers aanwezig, verder de familie 

Tollens en vele lokale en landelijke kopstukken.70 De Rotterdamsche Courant van 25 september stelt 

in een lang verslag dat zulk een eer zó kort na iemands overlijden alleen wordt toegebracht aan een 

vorst, een vrijheidsheld, ‘óf eindelijk aan den Dichter wiens zangen zijn inééngevloeid met het leven 

des volks gedurende een zeker tijdperk, even als zij op hunne beurt aan datzelfde leven des volks 

waren ontsproten’. 

De krant ziet het standbeeld als ‘een gedenkteeken, dat zijne trekken en zijne gestalte tot volgend 

geslachten zal overbrengen’. Retorisch vraagt de journalist of hij het dichtwerk nog moet vermelden: 

Immers neen! Heden is ons geheugen trouwer dan ooit en herinneren wij ons niet slechts het 

opschrift, maar ook de inhoud van dichtstuk bij dichtstuk ons door Tollens geschonken (…). 

Hij oppert niet de mogelijkheid dat het geheugen ná het heden wel eens ontrouw zou kunnen 

worden en beschrijft de feestvreugde van het moment, de ‘zaamgepakte menigte’ in Het Park en de 

kleurrijke versieringen van de tribunes. De koning heeft nog geen plaats genomen, of de feestcantate 

klinkt: Johannes Verhulst dirigeert zelf zijn compositie op de tekst van Bogaers. Van Reesema (1813-

1886, Rotterdams advocaat en directeur van de ‘Nationale Levensverzekering Maatschappij’) steekt 

uiteraard de loftrompet over Tollens en roemt diens worteling in ‘het volk’: 
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 Het gedicht bevindt zich in de handschriftenverzameling in het GAR, 33.01 nr. 1082 
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 Voor een beknopt verslag zie ook Klein (1860) en Huygens (1972), 269-270 
67
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Wie treurde in onze smart, wie juichte bij onze vreugde, wie wist de beklemde borst, in de 

dagen van zorg en gevaar, te bemoedigen, te vertroosten, hemelwaarts te verheffen, - als 

deze? 

Het doel van het beeld is voor hem duidelijk: 

De liefde is niet ondankbaar, de liefde wil niet vergeten. Ook met het oog des lichaams wil zij 

de beminde trekken blijven zien.71 

Bogaers zinspeelt in zijn Feestcantate eveneens op de functie van het beeld voor de toekomst: 

Maar, marm’ren Eerebeeld, door Vorst en Volk geheven, 
Tuig hij, als wij reeds gaan tot asch,- 
Getuig het nog den achterneven, 
Hoe dier aan Neêrland Tollens was.72 

De cantate bestaat uit drie delen: vóór en na de onthulling, en na de overdracht aan de stad 

Rotterdam. Bogaers citeert hierbij uit het Volkslied. Burgemeester Hoffmann aanvaardt het beeld 

met woorden die eveneens op de toekomst wijzen: ‘terwijl het nageslacht in de oprigting (…) het 

bewijs zal vinden, hoe zeer ware kunstzin, gepaard aan stille burgerdeugd in Nederland wordt 

gewaardeerd’.73 Na afloop speelt de componist en dirigent Wouter Hutschenruyter sr. (1796-1878) 

nog een elegie die aan Tollens herinnert.74 Alexander Heyblom schrijft voor de gelegenheid een 

Jubelmarsch voor piano. 

Van het standbeeld worden miniaturen vervaardigd. Een exemplaar is één van de eerste Tollens-

parafernalia van het Museum Rijswijk. 

.  

De Tollensfeesten 

Het feest voor genodigden wordt voortgezet met een dejeuner in de nabijgelegen ‘Yacht Club’. De 

koning en de prinsen zijn inmiddels vertrokken, niet nadat aan Stracké de onderscheiding van ridder 
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in de Orde van de Nederlandse Leeuw is uitgereikt.75 Veel archiefstukken, zoals de gastenlijsten en de 

bijbehorende correspondentie, zijn in het Stadsarchief van Rotterdam bewaard gebleven. Deze 

bijeenkomst is nog van een ander belang: Bakhuizen van den Brink spreekt bij de toast de wens uit 

dat nu ook voor Vondel een beeld wordt opgericht. Dit leidt tot onmiddellijke actie, met Jacob van 

Lennep als voorzitter: in 1867 wordt het beeld inderdaad geplaatst. 

In de ‘Rotterdamsche Schouwburg’ wordt ’s avonds (en de dag erna) een ‘zinnebeeldige voorstelling’ 

onder de titel Het Tollensfeest gegeven, op woorden van F.H. Greb en muziek van F.P. Franse.76 De 

tekstboekjes zijn bij het theater te verkrijgen. ‘De Toekomst’ profeteert op de geboortedag van 

Tollens aan het somber ‘Koor van Barden’ dat een held is geboren, een dichter die van lafaards 

helden zal maken in ’t vreeslijk strijdensuur’. De barden zingen de lof van Rotterdam die zulk een 

inwoner zal kennen. Dan verplaatst het tafereel zich naar 1860 en te midden van acht schilden met 

voorstellingen uit Tollens’ bekendste gedichten, zingen Maagden en Barden elkaar toe. ‘De Poëzy’ 

zingt de lof op zichzelf en haar grote vertolker en ontsteekt het altaar (althans, het vuur): 

En zoolang Neerlands taal zal wezen 
Blijft steeds uw dierbre naam geprezen 
En schittert door alle eeuwen heen!77 

Maagden en Barden verklaren hem inderdaad onsterfelijk. De ‘Rotterdamsche Stedemaagd’ besluit 

het stuk, door Tollens met Erasmus en Van der Palm tot de grote geesten van haar handels- en 

havenstad te rekenen. Haar laatste woorden betreffen de nagedachtenis van de volksdichter: 

Zijn sluimerende asch blijft onze dank gewijd,  
En worde door ons kroost, in later tijd 
Bij ’t staren op zijn beeld, alleen door lof vervangen!78 

In de Stadsdoelen was nog een ‘feest-vauxhal’ met na afloop vuurwerk.  

Andere teksten bij de onthulling 

Niet alleen Bogaers voelt zich geïnspireerd tot verzen bij de onthulling van het standbeeld. In de 

gebruikelijke lovende en herdenkende trant schrijven onder anderen Lambrecht van den Broek, 

Hendrik Maronier (1792-1872), A. de Jager (niet uitgegeven) en P.J. Kikkert nog herinneringsverzen. 

De laatste over Tollens’ verwekking: 

De stedemaagd van Rotterdam 
Vroeg eens den Genius der aarde 
Een kroonsieraad van hemelwaarde 
En onze goede Tollens kwam. 

Maronier toont zich een visionair: hij voorspelt de stadsuitbreiding die het Tollensbeeld ooit in het 

centrum van een wereldstad zal plaatsen. Het beeld zal de latere rustzoekers herinneren aan de 

dagen van weleer. Maronier zal Van den Broeks Feestzang later niet in de door hem bezorgde 

Nagelaten en verspreide gedichten opnemen, wel plaatst hij er een vers Onder de beeltenis van 

Tollens, waarin Van den Broek net als in de Feestzang de lof en hulde méér tegen de tijd bestand 
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78

 Greb (1860), 13 



Niet-literaire herinneringsdragers 
4.1 Tollens verbeeld 

 

427 
 

acht dan het marmer van het beeld, dat immers tot stof kan vergaan.79 Ook hier zullen meer teksten 

zijn geweest dan hierboven aangegeven, onder andere een lied voor kinderen. 

Het standbeeld afgebeeld 

Het beeld heeft een iconische waarde in het Rotterdamse stadsbeeld. In het Stadsarchief Rotterdam 

bevinden zich tekeningen en prenten waarop het standbeeld is afgebeeld. Sommige betreffen de 

onthulling, zoals de gekleurde plaat van Frederik Daniel Otto Obreen en de schets hiervan, en de 

kaart met aanwijzingen voor de inrichting van het betreffende parkgedeelte. Schotel wil graag de 

gravure die Sluyter naar een foto van het beeld maakte, afdrukken in zijn biografie, maar zijn boek 

komt eerder uit dan de onthulling en hij kan niet anders dan de plaat naleveren.80 Al uit 1861 dateert 

de eerste prentbriefkaart en omstreeks 1880 maakt Last een afbeelding met het bekende motief van 

voorbijgangers, die bewonderend naar de dichter opkijken. In het hoofdstuk over het Tollens-fonds is 

beschreven dat bij Tollens’ eeuwfeest in 1880 de magere en late hulde van zijn geboortestad bij het 

beeld gebracht wordt.  

Het archief bezit een groot aantal prentbriefkaarten uit de periode 1900-1910, waarop het beeld 

figureert: soms zelfstandig, soms als ornament in het park, soms als één van de afbeeldingen op een 

verzamelkaart, de meeste in zwart-wit, een enkele in kleur. Op één kaart is sprake van het 

‘Tollenspark’, maar deze naam is nooit officieel geweest, wel de brug bij het beeld, die tot 1941 

‘Tollensbrug’ heette. 

Een bijzondere tekening is in 1954 door Charles J. Kemper gemaakt: een liefdespaar op een bankje, 

met uitzicht op het houten omhulsel waarin zich het beeld bevindt.81  

 

Het Park is in de loop der jaren enkele malen het centrum geweest van een groot evenement, zoals 

de Havententoonstelling Ahoy in 1950, vijf jaar later de Energiemanifestatie ‘E’55’ en de Floriade in 

1960. Hendrik Spetter beeldde het Tollensbeeld bij die laatste gelegenheid af naast zijn inmiddels 

opgerichte grote broer, de Euromast.82 Na afloop van deze bloemententoonstelling in Het Park is het 

hek om het standbeeld verwijderd.  

Uiteindelijk keert de literatuur terug bij Tollens: zijn beeld fungeert min of meer als geografisch 

middelpunt bij muziekuitvoeringen in Het Park, bij ‘Poetry Park’ en de opvolger het ‘Dunya Festival’, 

die van 1977-2013 op die locatie zijn gehouden. In 1977 wordt ‘Poetry International Festival’ voor het 

eerst bij het standbeeld geopend door voorlezende dichters. Dunya verzamelt vanaf 1995 

muzikanten en dichters uit landen van de gehele wereld rondom een dichter die ooit met 

enthousiasme schreef: ‘Een wereldburger ben ik niet!’.83 In 2010 start de herdenking van 150 jaar 

standbeeld uiteraard op de plaats der gedachtenis, die met recht een lieu de mémoire mag heten. Dit 

jubileum was aanleiding tot een ‘Tollensjaar’, met een tentoonstelling en een symposium.  

Een valse herinnering 

Op het beeld staat een merkwaardige fout: als sterfdatum staat ingegraveerd 31 in plaats van 21 

oktober 1856. Het is dezelfde fout als in de eerste tot en met zesde druk van de Winkler Prins en in 
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de Katholieke Encyclopaedie staat (zie deelhoofdstuk 3.2.2). In de literatuur wordt de verkeerde 

datum op het beeld zover ik weet nergens vermeld en ook de vigerende leden van het Tollens-fonds 

waren er niet van op de hoogte. Het is de heer Burhan Dag te Rotterdam, die er de organisatoren van 

het Tollensjaar 2010 op opmerkzaam maakte: hij registreerde de tekst op de sokkel van het beeld, 

vergeleek deze met gegevens op internet en ontdekte de fout. Tot op heden is deze niet hersteld. 

Conclusie: het standbeeld van Tollens en de herinneringscultuur 

Standbeelden van personen dragen op verschillende manier bij aan de herinneringscultuur: de held 

versteent tot een onbeweeglijk beeld, dat door alle latere generaties op dezelfde manier wordt 

aanschouwd, het wordt niet snel verplaatst en kan zo uitgroeien tot een letterlijke plaats van 

herdenking. Garanties voor de eeuwigheid biedt dit alles niet: wij herinneren ons de politieke 

omwentelingen die resulteerden in opvallende verwijderingen (Josef Stalin, Saddam Hoessein); het 

beeld van Jan Pieterszoon Coen in Hoorn krijgt in 2012 een plaquette die gewag maakt van 

voortschrijdend inzicht over zijn heldenstatus.84  

Het beeld van Hendrik Tollens staat er nog, ondanks de teloorgegane populariteit van de dichter en 

ondanks nieuwe letterkundige inzichten. Een bredere toelichting dan zijn naam, zijn geboorte- en 

overlijdensgegevens heeft men niet nodig geacht. Dat het in de twintigste eeuw als centrum en 

vertrekpunt van poëtische evenementen heeft mogen dienen, heeft meer met de dichtkunst als 

zodanig dan met het dichterschap van Tollens zelf te maken. Niettemin mogen we ervan uitgaan dat 

de manifestaties mede tot effect hadden dat het beeld, en dus Tollens, daardoor steeds genoemd is 

gebleven.85 Het beeld zelf was in 2010 zelf onderwerp en vertrekpunt van zijn eigen herdenking. 

Het beeld toont Tollens in de kracht van zijn leven: staande, hoog op een sokkel, leunend op een 

tronk en met ferme blik recht voor zich uit kijkend. Toch heeft het geen pretenties. Het Park was 

vanouds na zijn aanleg vanaf 1852 een geliefd wandelgebied, het eerste en lang enige van een 

dergelijke omvang in de stad. Er waren kosteloze muziekuitvoeringen in de ‘Sociëteit’. Het wordt 

ondanks zijn landelijke status genoemd in negentiende-eeuwse boeken over Rotterdam als 

handelsstad. Dat Het Park zijn populariteit heeft behouden, heeft niet zozeer met de ligging te 

maken: aanvankelijk werd het begrensd door een nieuwe uitleg, de dijk, een haven en de Maas. Het 

lag (en ligt nog) aan een doorgaande weg naar Delfshaven (Westzeedijk), maar tot in de twintigste 

eeuw buiten de bebouwde kom. 

In de loop der jaren is Het Park door de paviljoens en de evenementen wel aantrekkelijker geworden, 

maar de toegankelijkheid is door de aanleg van Maastunnel aan de westzijde en het 

ziekenhuiscomplex van Dijkzigt aan de noordzijde niet verbeterd.86 Pogingen het park de naam van 

Tollens te geven, laatstelijk nog door de dichter Rien Vroegindeweij voorgesteld bij het 150-jarig 

jubileum van het standbeeld, hebben geen positief resultaat gehad. 

 

Een standbeeld is letterlijk een lieu de mémoire en kan het middelpunt worden bij herdenkingen.  

Ann Rigney begint in Afterlives haar hoofdstuk over herdenkingen met het monument voor Sir 

Walter Scott in Edinburgh uit 1844. Behalve de herdenkende functie heeft het weinig gemeen met 

het standbeeld van Tollens: het staat centraal in Princes Street, de drukste straat van de stad, de 
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dichter zelf zit wat bescheiden beneden in de gotische toren van ongeveer meter of 60 hoog, met 

verschillende etages en een tentoonstellingsruimte. In de toren zijn afbeeldingen van Scotts helden 

opgenomen. Rigney noemt het ‘a relatively early example of the nineteenth-century celebration of 

artist-heroes, which would end up by dotting the capitals of Europe with statues to national writers 

and artists.’87 Inderdaad is de negentiende eeuw de tijd van nationale dichters, die worden herdacht 

en vereeuwigd, als teken dat men de dichtkunst als een fundament van een nationale identiteit 

beschouwt.88  

Het beeld van Tollens heeft na zijn onthulling als ‘nationaal monument’ die rol nauwelijks vervuld: 

dat zijn honderdste geboortedag daar is ‘gevierd’, was een kleinschalig en particulier initiatief (zie 

hoofdstuk 4.3). In plaatwerken en op prentbriefkaarten is het beeld één van de vele iconen van 

Rotterdam, bij festivals fungeert het wel als centraal punt, maar niet vanwege Tollens. Maar het 

beeld staat er nog en is, samen met het grafbeeld en het Tollenshuis is Rijswijk, één van drie 

zichtbare lieux de mémoire die letterlijk als zodanig kunnen functioneren. 

 

4.1.5 Conclusie: afbeeldingen van Tollens en de herinneringscultuur 

‘Dan heb je er een gezicht bij.’ De afbeeldingen van Tollens, vooral de portretten en het standbeeld, 

ondersteunen de herinneringscultuur rond de geportretteerde als dichter. Dat Immerzeel rond 1820 

zijn Muzen-almanak van portretten gaat voorzien, geeft aan dat er dan blijkbaar een behoefte 

bestaat bij de verzen van Feith, Bilderdijk, Tollens, Loots en de vele andere die na hen kwamen, een 

gezicht te zien. A.C. Kruseman doet veel later hetzelfde in Aurora. Er verschijnen losse afbeeldingen, 

Van Dieren plaatst een gravure in zijn roofdruk van Liedjes van Matthias Claudius en tussen Tollens 

en Suringar wordt menigmaal over portretten van gedachten gewisseld. De dichter is niet snel 

tevreden en dat verklaart mede het grote aantal gravures in zijn latere levensjaren. Hoewel de 

portretten soms sterk van elkaar verschillen, wisten ze in Tollens’ tijd en weten wij, lateren, hoe de 

dichter eruit zag. Positieve reacties op enkele afbeeldingen en de foto van Caluyer geven daarvan de 

bevestiging. Een aantal wordt later geplaatst in naslagwerken en in literatuurhistorische publicaties, 

het zijn dankbare objecten in tijden die waarde hechten aan visuele ondersteuning. Inmiddels zijn 

vrijwel alle publieke portretten ook op internet te vinden, zonder moeite te kopiëren en op te 

slaan.89 

Dit is de (voorlopig) laatste fase van de reproduceerbaarheid: wie ooit was geïnteresseerd in het 

uiterlijk van Tollens, was afhankelijk van zijn bron: staat er een plaatje van Tollens in, of niet. In de 

Gezamenlijke Dichtwerken staat een gravure en Schotel biedt een afbeelding van het Rotterdamse 

standbeeld, Dercksen een litho, maar afgezien van het Franstalige Magasin Pittoresque duurt het tot 

de tijd van de geïllustreerde encyclopedieën voor een portret algemeen toegankelijk werd. Huygens 

laat verschillende afbeeldingen zien, maar de laatste is de litho van Bentinck, oudere portretten van 

Tollens ontbreken. 

                                                           
87

 Rigney (2012), 160 
88

 In de workshop Commemorating Writers in Europe 1800-1914, dat van 7-9 december 2011 in Utrecht is 
gehouden kwam naast Scott een groot aantal ‘nationale dichters’ aan de orde: klassieken als Shakespeare, 
Schiller, Poesjkin, Cervantes en Camões en ook Tollens (door Lotte Jensen) en tijdgenoten als Hendrik 
Conscience, Ferenc Kazinczy (Hongarije) en France Prešeren (Slovenië). De laatsten speelden ook een rol in het 
nationalisme van hun landen. 
89

 Bijvoorbeeld via Google.nl ‘Alle afbeeldingen van Tollens’; dan opent zich een bonte verzameling 
afbeeldingen met verspreid de Tollensportretten. 
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De driedimensionale afbeeldingen zijn op andere wijzen openbaar: men treft ze aan bij 

museumbezoek (borstbeelden in het Letterkundig Museum en Museum Rijswijk, mogelijk straks 

weer in een Rotterdams museum?) en bij een wandeling door Het Park. Hoewel ze permanent 

zichtbaar zijn, dringen ze zich niet op. Menig wandelaar zal het beeld voorbijlopen zonder zich af te 

vragen wie er staat en waarom; anderzijds kan het op deze wijze ook zijn nieuwsgierigheid wekken. 

Op een dergelijk moment is een beeld geen klomp gips of brok marmer meer, maar komt het 

figuurlijk tot leven. Speichergedächtnis is hier niet het juiste woord, Versteinerte Gedächtnis zou 

adequater zijn, met dien verstande dat beide ook hier tot Funktionsgedächtnis kunnen 

transformeren. 

Toch is het de vraag of het uiterlijk van Tollens in de collectieve herinnering is opgeslagen. Dat het 

Biografisch Portaal hem verwart met Staring, levert een argument voor deze veronderstelling. 

Iconografisch sterkere personen als Vondel en Rembrandt zullen, vooral door de schilderijen en de 

standbeelden in Amsterdam (in het Vondelpark, op het Rembrandtplein!) meer herkenbaar zijn. Wat 

dat betreft staat het beeld in Rotterdam zeker voor niet-Rotterdammers te excentrisch.  

 

 

 

 

 

Op de sokkel van het beeld in Het Park van Rotterdam staat een verkeerde overlijdensdatum.  
Deze fout is hardnekkig in verschillende encyclopedieën. De juiste datum is 21 oktober.
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Hoofdstuk 4.2 Tollens vernoemd 

Inleiding 

Dit hoofdstuk behandelt de vernoemingen van Tollens in de naamkunde. in de eerste en 

belangrijkste plaats de namen van rij- en wandelwegen, kortweg van straatnamen, daarna nog 

enkele andere gebieden waar de naam van Tollens is vereeuwigd. Het Tollenshuis en het Tollens-

ensemble komen in hoofdstuk 4.5 dat specifiek over Rijswijk gaat, ter sprake. 

Naamgeving is van alle tijden: mensen, dieren, planten, geografische entiteiten, stormen, 

woonhuizen, sterren en planeten, voertuigen, het zwaard van koning Arthur, door het object een 

naam te geven krijgt het een identiteit, wordt het kenbaar en in religieuze opzichten soms bezield. 

‘De Arend’ spreekt meer tot de verbeelding dan de huidige locomotief 1824, ‘Huize Weltevreden’ 

vertelt meer over de bewoners dan ‘Dorpsstraat 33’, Tollens’ doodgeboren dochtertje zou Carolina 

hebben geheten en haar broer Hein deelt dat 56 jaar later aan Schotel mee als bijdrage aan diens 

biografie.1 Gerhard Bauer schrijft in het internationale standaardwerk Namenforschung/Name 

Studies/Les noms propres: 

Wer den Namen kennt, hat im Umkreis magischen Denkens auch Macht űber das damit 

benannte.2 

Woonplaatsen hebben vanouds namen en geven, zeker in primitiever gemeenschappen, tevens aan 

tot welke groep een inwoner behoort. Binnen steden en dorpen zijn namen van straten sinds de 

twaalfde eeuw wel in gebruik, maar ze worden tot de negentiende/twintigste eeuw niet altijd 

vastgelegd en zijn regelmatig onderhevig aan wijzigingen, maar voor oudere straatnamen is hun 

betekenis wel duidelijk. Vaak geeft de plaatselijke situatie de aanleiding: de Breestraat is naar 

verhouding breed, de Kerkstraat leidt naar de kerk, het Westeinde ligt in het westelijk deel, op de 

Aalmarkt verkoopt men aal en aan de Driehoefijzersteeg lag ooit een brouwerij van die naam.3  

Ook personen kunnen hun naam aan straten geven, meestal bewoners: van middeleeuwse 

oorsprong zijn bijvoorbeeld de Jacob Gerritsstraat in Delft (Jacob Gherydssoen steghe, 1375), de 

Barteljorisstraat in Haarlem (‘Batte Jorisstraet’, 1391) en de Juffrouw Idastraat in Den Haag (Joncfr. 

Ydenstraet, eind vijftiende eeuw). Deze namen werden gebruikt in de volksmond en soms in 

overzichten als de kerkelijke lidmatenregisters en belastingkohieren. Pas in de negentiende eeuw 

ontstaat algemene systematische vernoeming, waarbij de overheid ook straten naar personen 

noemt, of deze als zodanig bevestigt. De naamgeving raakt dan los van de microtopie van de stad of 

het dorp en wordt een zaak van de overheid. Straatnamen geven dan structuur aan de woon- of 

verblijfplaats en helpen de bewoners en de bezoekers hun leven van alledag te organiseren.4 

 

 

 

 

                                                           
1
 Brief Hein Tollens aan Schotel, 28 juli 1858, Stadsarchief Rotterdam, Inv. 33.01, nr. 1083 stuk 6a; Schotel 

noemt de naam overigens niet. 
2
 Eichler (1995-1996), 8 

3
 Zie de bijdrage van Elisabeth Fuchshuber-Weiß in Eichler (1995-1996), 1468-1475 over Duitse straatnamen 

4
 Fuchshuber: in Eichler (1995-1996), 1468, 1471 
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4.2.1 Straatnamen 

There is more to a street name than an eye can see.  
In fact street names are sometimes part of World history!5 

 
Inleiding 

De aanleiding in deze studie een deelhoofdstuk over straatnaamgeving op te nemen, is het feit dat 

een aantal (voormalige) gemeenten Hendrik Tollens heeft vernoemd in een straatnaam en daarmee 

bijdraagt aan de herinneringscultuur. In een literatuuronderzoek zal ik de achtergronden en de 

praktijk van straatnaamgeving weergeven, met nadruk op de periode na 1856. Er bestaat weinig 

theorie over de straatnaamkunde.6 Niettemin zal ik eerst enige aandacht besteden aan enkele 

algemene kenmerken van de vernoemingen. Vervolgens besteed ik aandacht aan de straatnamen die 

naar Tollens verwijzen. Om deze te verzamelen heb ik vooral gebruik gemaakt van sites op internet 

zoals: www.postcode.nl, www.maps.google.nl en www.funda.nl. 

Functies van straatnamen, straatnamen als herinneringsdragers 

Straatnamen hebben verschillende functies.7 In de eerste plaats zijn het indicatoren waar mensen 

wonen of waar bedrijven zijn gevestigd. Als zodanig functioneren zij in administratieve systemen als 

het bevolkingsregister, het kadaster, de belastingdienst et cetera met het doel betrokken personen 

of bedrijven te traceren en te bereiken. Ondanks het feit dat het gebruik van postcodes sinds 1978 de 

vermelding van de straatnaam in feite overbodig maakt, wordt post nog altijd in letterlijke zin 

geadresseerd. Daarnaast zijn straatnamen hulpmiddelen om in een dorp of stad de weg te vinden. 

Voorwaarde voor goed functioneren is dan wel de aanwezigheid van straatnaamborden die 

automobilisten vanuit een voorbijrijdend voertuig moeten kunnen lezen. Oriëntatie wordt 

gemakkelijker als straten in dezelfde wijk systematisch zijn benoemd: de Bomenbuurt, het 

Zeeheldenkwartier. Tollensstraten komen in verschillende samenhangen voor: nu eens een wijk met 

negentiende-eeuwers, dan weer een buurt met schrijvers uit alle eeuwen. Een enkele maal, vooral bij 

oudere straten, is er sprake van een geïsoleerde straatnaam. 

Dat er Tollensstraten (-pleinen, lanen) in Nederland voorkomen, heeft ook met een derde functie van 

de straatnaamgeving te maken. Straatnamen lenen zich er immers uitstekend voor om herinneringen 

aan personen of gebeurtenissen vast te houden. Een aanzienlijk deel van het corpus straatnamen 

mogen we dan ook als een lieu de mémoire beschouwen. Rob Kooloos verdedigt dit in zijn master 

thesis, de meest recente uitgebreide bespreking van Nederlandse straatnamen.8 Straatnamen 

worden niet willekeurig gekozen. Dat geldt voor de middeleeuwse namen uit de volksmond, maar 

ook voor namen die bewust door de overheid zijn vastgesteld.9 J. Leenen schrijft in zijn oudere boek 

over straatnaamgeving in Aanbeveling 12 over vernoemde personen: 

Wil men de gedachte aan bepaalde personen (…) van vroeger (…) levendig houden in een 

straatnaam, dan late men daarvoor alleen zoodanige in aanmerking komen die dat werkelijk 

                                                           
5
 Kooloos (2010), 7 

6
 In Namenforschung staat een bijdrage van Rob Rentenaar over het namenonderzoek in Nederland en 

Vlaanderen, maar hij besteedt geen aandacht aan straatnamen, zie Eichler (1995), 53v 
7
 Boerrigter (2003), 5 

8 Kooloos 2010, 12; Kooloos legt zich vooral toe op het vergelijken van thematische straatnamen in Hollandse 

en Brabantse steden. 
9
 Boerrigter (2003), 9 
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waard zijn; men weze zuinig met plaatselijke beroemdheden die meestal ook maar tijdelijk 

zijn, en voor wie toelichting onder de naam noodig is; (…)10 

Hij wijst hier op een functie van straatnamen als herinneringsdrager die in de tweede helft van de 

negentiende eeuw actueel werd en sindsdien is gebleven: het vernoemen van beroemdheden met 

een straat, laan, weg etc. op het stratenplan van zich uitbreidende steden en dorpen. In het derde 

deel van Nora’s Lieux de mémoire wijdt Daniel Milo een hoofdstuk aan de straatnaamgeving, waarin 

hij zich met Leenen terughoudend opstelt tegenover vernoemingen die niet bijdragen aan de 

algemene bekendheid van de vernoemde persoon. 

Chez les habitants du quartier Latin, le fait que Royer-Collard, Le Goff, Paillet et Malebranche 

aient chacun bénéficié d’une rue n’a pas contribute à leur notoriété publique, meme 

localement. Ce scepticisme n’est pas nouveau. Il est déjà present dans les propos inquiets de 

Paul Morand au début du siècle: “Tout cela est tres bien d’honorer ces genies et ces faits; mais 

faut-il aussi chercher le moyen de faire subsister cet honneur dans la mémoire trop souvent 

ingrate et éphémère des humains.”11 

Milo is vooral geïnteresseerd in de relatie tussen het geven en ontnemen van straatnamen in relatie 

tot de wisselende politieke constellaties in Frankrijk sinds 1789, met afwisselend republieken, 

keizerrijken en koninkrijken. Deze hadden invloed op de vraag wie er herinnerd moesten worden en 

wie bij voorkeur vergeten. Nederland heeft wat dat betreft een rustiger ontwikkeling gekend, alleen 

de Tweede Wereldoorlog leidde tot naamveranderingen: ‘joodse’ straatnamen en namen die naar de 

koninklijke familie verwezen zijn tijdelijk vervangen, verzetshelden werden later met een straatnaam 

vereerd.12 De Amstellaan in Amsterdam werd Stalinlaan, maar de verslechterde verhouding van met 

Sovjet-Unie leidde er in 1956 toe dat deze werd herdoopt in Vrijheidslaan.13  

Elisabeth Fuchshuber noemt in Namenforschung de topografische functie het eerste belang en 

bevestigt de tweede functie: 

Sie besitzen neben dieser ‘Orientierungsfunktion’ die als Primärfunktion bezeichnet werden 

könnte, noch eine andere. Sie transportieren auch immer, gewollt oder ungewollt, Botschaften 

ihrer Namengeber und –benutzer.14 

In dezen mogen we dus straten die naar personen zijn genoemd in de herinneringscultuur betrekken.  

De ontwikkeling van de straatnaamgeving 

Straatnamen zijn bekend vanaf de twaalfde eeuw. De straatnaamkunde (hodonymie) is een 

onderdeel van de naamkunde (onomastica), maar is geen discipline waarover uitgebreide theorieën 

                                                           
10

 Leenen (1946), 12 
11

 Milo (1986), 285 
12

 In Amsterdam kreeg de Euterpestraat, waar in de Tweede Wereldoorlog het hoofdkwartier van de 
Sicherheitsdienst en de Zentralstelle für jüdische Auswanderung waren gevestigd, de naam van verzetsleider 
Gerrit van der Veen. Dit leidde soms tot het verlies van een eeuwenoude naam: in Rijswijk werd de Vlietweg 
hernoemd tot Jan Thijssenweg. 
13

 Aanvankelijk heette de laan Amstellaan: een brede doorgangsweg (‘laan’) in de Rivierenbuurt en leidend naar 
de Amstel. Na de Tweede Wereldoorlog besloot de gemeenteraad van Amsterdam de drie helden van Jalta te 
vernoemen, maar de Russische inval in Hongarije wakkerde andere sentimenten aan, en ondanks het feit dat 
Stalin daarvoor niet verantwoordelijk was – hij was in 1953 overleden – spoorde de anti-Sovjetstemming van 
die dagen niet met de dankbare herinnering aan hem. 
14

 Fuchshuber in Eichler (1995-1996), 1469 
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of handboeken zijn geschreven. Wel verschijnen in steeds meer gemeenten naslagwerken die hun 

straatnamen verklaren, hetzij in boekvorm, hetzij als site met handige zoekfunctie.  

Aanvankelijk is er van systematische straatnaamgeving geen sprake. Namen ontstaan in de 

volksmond, beklijven soms of worden door volgende generaties vervangen. Ook zijn er soms 

verschillende namen voor dezelfde straat in gebruik. Vrijwel altijd is er sprake van een oorzakelijk of 

logisch verband tussen de naam en de herkomst ervan.15 Hoewel ik gepoogd heb aan te tonen dat in 

Delft al in de middeleeuwen sprake was van systematische straatnaamgeving, een poging die door P. 

van der Krogt in zijn straatnamenboek over Delft effectief is bestreden, geldt het Amsterdamse 

Lastagekwartier nog steeds als het oudste voorbeeld ervan. In de tweede helft van de zestiende 

eeuw werden in de ‘tweede uitleg’ de Keizerstraat, Koningstraat, Ridderstraat en Jonkerstraat 

benoemd. 16 Ook de grachtengordel en de Jordaan worden systematisch van straatnamen voorzien. 

Variatie is niet het hoofddoel: naast de Leliegracht is er een Oude, een Nieuwe Leliestraat en zijn er 

drie Leliedwarsstraten. Enige officiële vastlegging en unificatie vindt in Amsterdam plaats in 1796, als 

de overheid straatnaambordjes ophangt. In Den Haag werkt men echter nog tot 1844 met wijkletters 

en huisnummers. Dit blijkt uiteindelijk geen afdoend systeem: ook het kadaster werkt met letters en 

cijfers en bovendien is het aantal letters beperkt. Rob Rentenaar, hoogleraar Naamkunde in 

Amsterdam, geeft aan dat in de negentiende eeuw de noodzaak tot structurering groter wordt: 

De verbetering van de bevolkingsregistratie, de invoering van het kadaster, het opstellen van 

wijkoverzichten en leggers van straten en wegen dwongen de gemeenten steeds vaker 

overzichten te maken van de bestaande straatnamen. De lijsten die hieruit voortkwamen, 

kregen een zekere normerende functie en maakten de overheid erop attent, dat hier wellicht 

een regelende taak op haar lag te wachten. (…) In alle gevallen kwam de gemeente voor de 

concrete opgave te staan te beslissen hoe zij wilde dat een straat op dat moment zou heten en 

hoe die naam moest worden gespeld.17 

Dit leidt tot een ruime taakstelling in de Gemeentewet van 1851 (artikel 174): 

Hij [=de gemeenteraad] maakt, in overeenstemming met algemene en provinciale 

voorschriften de noodige verordeningen tot verdeeling der gemeente in wijken en tot 

opmaking van volledige staten der bevolking en harer behuizing. 

De geboden vrijheid wordt in tijd en praktijk per gemeente verschillend uitgevoerd, waardoor er 

ruimte ontstaat van een zekere willekeur bij het bedenken van nieuwe straatnamen. De bevoegdheid 

wordt overgelaten aan het College van B&W of toegewezen aan de gemeenteraad. Sommige 

gemeenten stellen een straatnamencommissie in, raadplegen deskundigen, laten de naamgeving 

over aan het initiatief van het moment of hanteren een combinatie hiervan. De landelijke overheid 

beperkt zich tot het geven van richtlijnen en aanbevelingen, die al dan niet door de gemeenten nader 

                                                           
15

 Mennen (1990), 1, Kooloos (2010), 8, 15, 18, Boerrigter (2003), 8 
16 R.W. Poortier, Vroege systematische straatnaamgeving in het 14

de
-eeuwse Delft, in: Naamkunde 6 (1974), 

90-99; P.C.J. van der Krogt, Persoonsstraatnamen in Delft in de veertiende en vijftiende eeuw, 
Naamkunde 18 (1986),166-181; Van der Krogt onderzocht een groter corpus straatnamen en constateerde dat 
mijn stelling dat bij de laat-veertiende-eeuwse stadsuitleg weliswaar leden van de stedelijke elite vernoemd 
werden voorbijging aan een aantal andere namen, die eerder wijzen op vernoeming naar bewoners dan naar 
een politiek ingegeven, bewust vernoemingsbeleid. Over de Lastage: Meertens & Moll (1953), 6 en 30. Ook 
volgens B. Jørgensen, Dansk Gadenavneskik, København, Akademisk Forlag, 1970, 124 is de Lastage het oudste 
Europese voorbeeld. Zie ook Kooloos (2010), 10 
17

 Rentenaar (2010), 7, Kooloos (2010), 19 
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kunnen worden uitgewerkt en die vooral van praktische aard zijn.18 Namen moeten niet te lang zijn, 

geen aanleiding geven tot verwarring (in Culemborg zal nooit een Tollensstraat komen omdat er al 

een Tollenstraat is) of tot pejoratieve verbasteringen. Verder is het gebruikelijk dat men geen nog 

levende personen vernoemt - met uitzondering van leden van het koningshuis -, dat vernoemden van 

onbesproken gedrag zijn en ten slotte raden de richtlijnen het hernoemen van straten af.19  

Door de invoering van systematiek in de straatnaamgeving raakt deze voorgoed los van de 

natuurlijke aanleiding tot de straatnaam.20 Rond 1850 versterkt in de steden een tweede factor de 

praktijk van structurering: de stedelijke bevolking groeit en in veel plaatsen wordt het noodzakelijk 

buiten de bolwerken en singels nieuwe woonwijken aan te leggen. De naamgeving wordt soms nog 

aan particulieren overgelaten (zie Rotterdam), maar de fase van de historische straatnaamgeving is 

voorbij en de fase van ambtelijk ingrijpen is aangebroken. Vanaf 1859 is sprake van systematische, 

thematische straatnaamgeving.21 Systematiek verhoogt immers de herkenbaarheid van nieuwe 

stadsgedeelten en maakt het gemakkelijker er de weg te vinden. Leenen noemt nog een ander doel: 

De negentiende eeuw, die o.a. ook de eeuw van de volksopvoeding en de volksontwikkeling is 

geweest, heeft de straatnaamgeving aan die tweeledige edele doel dienst gemaakt. Ter lering 

en stichting van de goede gemeente kwamen de namen van behartenswaardige begrippen en 

kennenswaardige dingen, en van gedenkenswaardige personen en gebeurtenissen op de 

straathoeken te prijken.22 

Al deze waardigheden hebben dan tot doel de vernoemde persoon of het vernoemde begrip tot een 

herinneringsdrager te maken, een lieu de mémoire in letterlijke zin. Achterliggende gedachten bij 

naamgevende instanties kunnen bovendien tot doel hebben de nationale identiteit te versterken, al 

heeft de natie zich 50 jaar na de Franse tijd en 30 jaar na de Belgische afscheiding wel gevormd.23  

Wandelen we van west naar oost langs de Amsterdamse singels, dan treffen we inderdaad 

achtereenvolgens vaderlandse wijken met onze regenten (Staatsliedenbuurt), schrijvers 

(Kinkerbuurt), componisten (Concertgebouw), schilders (De Pijp en een deel van Oud-Zuid) en aan de 

overzijde van de Amstel geleerden (Oosterpark) aan.24 Andere populaire thema’s worden de 

koloniën, het koningshuis (vooral na de dood van Willem III) en rond de eeuwwisseling de Zuid-

Afrikaanse Boerenoorlogen. 

In 1896 schrijft W. Hartsink een handleiding voor gemeentebesturen, Namen van straten, waarin hij 

het verlenen van persoonsstraatnamen echter afraadt: liever eenvoudige en voor alle generaties 

herkenbare namen (planten, dieren, werktuigen etc.) dan vernoemingen van (later) onbekende 

personen. Een halve eeuw later zet ook W. Moll kanttekeningen bij het belang van dergelijke 

vernoemingen. 
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 Zie Ten Kroode & Brouwer (2002) 
19

 Dat gemeenten hier toch hun vrijheid nemen, zien we in Hoofddorp gem. Haarlemmermeer (Ard Schenk, 
Kees Verkerk, Sjoukje Dijkstra), Utrecht (Jochem Uytdehaage), Erp gem. Veghel (Anky van Grunsven) en ook de 
gegijzelde cultureel-antropoloog Arjan Erkel heeft in Westdorpe, gemeente Terneuzen, zijn eigen pad; Nadat 
psychiater Theo Finkensieper veroordeeld werd wegens misbruik van internaatsmeisjes in Zetten, kreeg de 
straat die naar zijn vader was genoemd daar een andere naam. 
20

 Fuckshuber in Eichler (1995-1996), 1470; Kooloos (2010), 20-22 
21

 Kooloos (2010), 7 
22

 Leenen (1946) 10 
23

 Kooloos (2010), 10,13 
24

 De zeventiende-eeuwse interesse voor bebouwing stokte bij wat nu de Plantagebuurt heet. In de 
negentiende eeuw werden de percelen alsnog bebouwd en kregen de straten namen die met ‘Plantage’ 
beginnen. 
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Al zeggen zulke namen de vreemdelingen weinig of niets, voor de stadgenoot zullen ze allicht 

goed te onthouden zijn en soms een zekere affectieve waarde kunnen vertegenwoordigen.25 

Dat laatste is juist: men kan met plezier in de Piet Paaltjensstraat wonen, zonder te weten wie of wat 

Piet Paaltjens was. Leenen ziet het gevaar van overwaardering: 

De gevallen, waarin de persoon werkelijk belangrijker is dan de straat die naar hem genoemd 

is, maken de talloze andere niet goed, waarin tevergeefs getracht wordt met de naam van de 

straat de persoon voor een onafwendbare vergetelheid te redden. Gehele stadsgedeelten 

krijgen daardoor het troosteloze uitzicht van een bevolkingsregister (…).26 

Kooloos bespreekt de eenvormigheid als steden collectief dezelfde namen kiezen: enerzijds kunnen 

ze zich bij nieuwe straten juist creatief onderscheiden en zo de eigen identiteit benadrukken, 

anderzijds kunnen de verschillen binnen de uniformiteit iets zeggen over de eigen 

naamgevingspolitiek.27 

De praktijk van moderne straatnaamgeving28 

De Gemeentewet en haar opvolgers laten dus veel vrijheid aan de gemeenten namen voor hun 

straten te bepalen. Doorgaans is het vaststellen van een stratenplan de aanleiding tot een verzoek 

aan een instantie (commissie, adviserend orgaan) namen te bedenken en een advies op te stellen. 

Soms treedt er toetsing op. Ook ‘technische’ aspecten worden meegewogen: wordt het een 

‘gewone’ straat, een plein, is er sprake van een doorgaande weg, een statige laan. Als er een persoon 

wordt vernoemd, komt zijn of haar status wel overeen met die van de straat? Na de Tweede 

Wereldoorlog treedt een volgende fase in de straatnaamgeving op, waarbij het tweede lid van de 

naam door een speelser variant wordt vervangen.29 Zo adviseert de schrijver F. Bordewijk de 

gemeente Den Haag voor de namen in de nieuwe wijken van Escamp en Mariahoeve. In het eerste 

stadsdeel komen bijvoorbeeld Gaardes naar oude beroepen (Schrijnwerkersgaarde), in het tweede 

Landen met sierlijke vrouwennamen (Isabellaland). Hij zet een trend en maakt creativiteit los bij het 

vinden van nieuwe ideeën bij het laatste lid van de straatnaam. In een nog later stadium kan het 

tweede lid geheel verdwijnen: Schipluiden noemt een wijk naar oude scheepstypen zonder lidwoord 

(Westlander), Alphen aan den Rijn idem in de wijk bij de molen ‘De Eendracht’ (Korenmolen), in 

Hoorn woon je in/aan (de?) Rietzanger, in Helmond in/aan (de?) Ardennen, maar Dronten plaatst 

voor zijn oude maten juist een lidwoord (De Schepel). Zoetermeer kent zijn kleurenwijk met 

Sneeuwwit en Barietgeel. Zo doorgaande zou men op het adres ‘Tollens 20’ kunnen wonen, maar tot 

nu toe zijn er wat Tollens betreft weinig van dergelijke modernismen geschapen. Goirle heeft een 

Tollensdreef, Hillegom zijn Tollenswende; Gorinchem kiest in 1991 echter nog ‘gewoon’ voor het 

Hendrik Tollensplantsoen.  

Met de toename van straatnamen die niet naar personen zijn genoemd, lijkt hun functie als dragers 

van herinnering aan historische personen af te nemen. 
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 Meertens & Moll (1953), 37 
26

 Leenen (1946), 20 
27

 Kooloos (2010), 12 
28

 Op de site ‘Netwerk Naamkunde’ staan twee artikelen van Reina Boerrigter over (moderne) 
straatnaamgeving http://www.naamkunde.net/?page_id=168 (15 mei 2014). 
29

 Kooloos (2010), 20 

http://www.naamkunde.net/?page_id=168


Niet-literaire herinneringsdragers 
4.2 Tollens vernoemd 

 

437 
 

Tollensstraten 

Tollens overlijdt in 1856, in de tijd dat de discussie over straatnaamgeving actueel wordt en 

verschillende steden gebiedsuitbreidingen voorbereiden. De voortdurende bevolkingstoename van 

ongeveer 3 naar 17 miljoen in die tijd tot heden, maakt dat er steeds weer nieuwe wijken en straten 

worden aangelegd en dus nieuwe straatnamen moeten worden bedacht. Met tussenpozen wordt 

hierbij aan Hendrik Tollens gedacht: tussen Den Haag (1878) en Haarlem (2010) worden in Nederland 

61 straten en 2 bruggen naar hem genoemd in 60 (voormalige) gemeenten.30 In België is alleen in het 

West-Vlaamse De Haan een Tollenslaan. 

De Tollensstraten liggen doorgaans in wijken die systematisch naar schrijvers en/of dichters zijn 

genoemd. Uitzonderingen zijn de vroege naamgevingen in Den Haag, Rotterdam en Rijswijk, waar de 

respectieve Tollensstraten min of meer geïsoleerd van andere schrijvers liggen. In deze plaatsen is 

Tollens als individuele schrijver vernoemd en niet in een collectieve dichtersbuurt.31 Dat houdt in dat 

er bij latere systematische benoemingen in deze plaatsen geen mogelijkheid voor een Tollensstraat 

meer is.  

De eerste Tollensstraten 

Den Haag 

De oudste Tollensstraat vinden we in Den Haag. De naam wordt in 1878 door de gemeenteraad 

vastgesteld en illustreert de voorgaande paragraaf. De stad moet uitbreiden en kiest daarvoor de 

polder ‘Het Kleine Veentje’ aan de noordwestelijke kant. De meeste straten krijgen de namen van 

zeehelden (vandaar de naam ‘Zeeheldenkwartier’), maar enkele straten tussen de Veenkade en de 

Elandstraat verwijzen naar negentiende-eeuwse dichters: Bilderdijk, Da Costa, Helmers en Tollens. 

De schrijfster Geertruida Bosboom-Toussaint woont aan de nabijgelegen Veenlaan; deze wordt na 

haar dood in 1886 hernoemd tot Toussaintkade.32 Maar is er geen sprake van een ‘dichterswijk’, 

want enkele parallelle straten zijn naar andere referenten genoemd.33 Tussen 1926 en 1929 wordt de 

Vondelstraat diagonaal door de buurt aangelegd, waarvoor onder andere een deel van de 

Tollensstraat wordt gesloopt.34 De Tollensstraat heeft verder nog zijn oorspronkelijke bebouwing met 

beneden- en, bestemd voor de lagere middenklasse. Twee van de drie straatnaambordjes hebben 

een onderschrift: ‘Hendrik Franciscus Tollens, 1780-1856, dichter’, het derde heeft alleen de 

straatnaam. Er zijn 116 postcodeadressen. 

Amsterdam 

Ook Amsterdam zoekt naar stadsuitbreiding en in 1870 bepaalt de gemeenteraad dat aan nieuwe 

straten de namen van historische personen gegeven moeten worden. De stad annexeert in 1877 de 

Stads- of Godshuyspolder van de gemeente Nieuwer-Amstel en legt tussen de westelijke stadssingel 

en de Kostverlorenvaart een woonwijk aan met straten die naar achttiende- en vooral naar 
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 Er bestaan nog twee niet-officiële namen: het Tollensveldje in Utrecht en het Tollensplein in Rijswijk. 
31

 De Tollensstraat in Den Haag ligt weliswaar bij de Toussaintkade, Bilderdijkstraat, Helmersstraat en Da 
Costastraat, maar in dezelfde wijk liggen ook straten van een andersoortige vernoeming. 
32 Haar weduwnaar Johannes Bosboom mocht de keuze maken. Hij koos niet voor ‘Bosboom-Toussaintkade’. 
33

 De achttiende-eeuwse filosoof François Hemsterhuis is nog te plaatsen, de Zorgvlietstraat verwijst naar de 
elders in de stad gelegen buitenplaats, waar Jacob Cats woonde. 
34

 De straat liep aanvankelijk met een haakse bocht naar de Bilderdijkstraat. Deze hoek is nu afgesneden door 
de Vondelstraat en de overgebleven huizen maken als een soort plein deel uit van deze straat. 
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negentiende-eeuwse schrijvers en dichters worden genoemd. Van de Tollensstraat bestaan 

bouwtekeningen uit 1881, maar de bouw duurt zeker twintig jaar. Een gedeelte van de straat is 

bestemd voor dienstverlening: zo zijn er opstallen van de Stadsreiniging met aan de achterzijde een 

werf aan de Bilderdijkkade. Van 1902-1996 is er een tramremise gevestigd, die later nog enige tijd 

museum is geweest. Ter herinnering aan deze werkplaats is later elders in de stad een trambrug 

‘Tollensbrug’ genoemd. De straat is in de jaren negentig gedeeltelijk gerenoveerd en heeft 345 

postcodeadressen. Amsterdam heeft geen onderschriften op de straatnaamborden. 

Rotterdam 

In Tollens’ geboortestad is er vanaf 1866 enige lijn in de straatnaamgeving te ontdekken doordat de 

gemeentearchivaris erbij wordt betrokken. De archiefcommissie stelt voor zoveel mogelijk 

historische namen aan nieuwe straten te geven om de plaatselijke geschiedenis levend te houden. 

Particulieren, meestal de bouwers, mogen tot 1896 nog steeds zelf straten benoemen. Dit systeem is 

in de tweede helft van de negentiende eeuw niet ongebruikelijk.35 Tussen 1880 en 1890 wordt in de 

polder Oost-Blommersdijk, aan de noordzijde van de Noordsingel op deze wijze een wijkje 

aangelegd. Op de plattegrond van P. Bazendijk uit 1881 staat de Tollensstraat met vermelding van de 

naam ingetekend met bebouwing van enkele huizen.36 De gemeenteraad neemt december 1886 de 

naam over, wat erop wijst dat deze oorspronkelijk door een particulier is vastgesteld.37 Dat blijkt ook 

uit de naamgeving van de omliggende straten. Daarin is wel, maar ook weer geen samenhang te 

ontdekken: Jacob Cats, Rembrandt en Erasmus, figuren van nationale betekenis, maar uit 

verschillende tijdperken en uit verschillende disciplines, Rotterdams en niet Rotterdams.38 Er zijn 

geen tijdgenoten van Tollens vernoemd. De Tollensstraat heeft 69 postcodeadressen. Er is 

oorspronkelijke en nieuwe bebouwing. Op de naambordjes staat geen toelichting. Op de hoek van de 

Tollensstraat en de Erasmusstraat heeft ooit de Tollensschool gestaan. 

Rijswijk zh 

In 1897 stelt de gemeenteraad van Rijswijk de namen vast voor de elf straten die het dorp dan telt. 

Tollensstraat wordt de naam van de straat tegenover Ottoburg, het landhuis waar de dichter zijn 

laatste levensjaren doorbracht. Het is de enige straat die naar een persoon wordt genoemd. De 

oorspronkelijke naam is Pastoorskrocht, doorgaans afgekort tot ‘’t Krochie’. Vanaf de straat, die langs 

de oude begraafplaats loopt, was en is het monument op Tollens’ graf duidelijk zichtbaar. Het is dus 

alleszins begrijpelijk dat Rijswijk voor de naam Tollensstraat kiest. Het is een kleine straat in een 

wandelgebied, aan één kant bebouwd, met nu nog slechts zes adressen. Op het naambordje staat 

‘Dichter, 1780-1856’.  

Het kleine straatje zorgde wel voor inspiratie: in 1914 is op nr. 10 een sigarenzaak ‘Tollens’ gevestigd. 

Een creatieve geest heeft boven een poortje een bord aangebracht met ‘Tollenspoort’, het portret 

van de dichter en op de achtergrond de tekst van Wien Neerlands bloed. Door sloop van de oneven 

zijde ontstond een veldje, dat is ingericht als speelterrein en in de volksmond het Tollensplein(tje) 

heet. 
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 Rentenaar (1992), 3, Kooloos (2010), 19 
36

 P. Radsma (red.) Historische Plattegronden van Nederlandse steden. Deel 12 (Rotterdam), Lisse, Stichting 
Historische Stadsplattegronden, 2008, 134; een bewoonster meldde mij dat haar huis uit 1870 dateert, maar in 
dat jaar was er zelfs nog geen stratenplan. 
37

 John Okkema (red.) De straatnamen van Rotterdam, Gemeentearchief Rotterdam, 1992, 296 
38

 De wijk wordt doorsneden door de topografisch geïnspireerde Noordmolenstraat. 
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Consequenties voor latere schrijversbuurten 

Zo zijn er in 1900 vier straten die Tollens’ naam dragen. Alleen in Amsterdam maakt de Tollensstraat 

deel uit van een complex schrijvers- en dichtersnamen waaruit systematiek in de naamgeving voor 

een nieuwe wijk blijkt. In Rotterdam en Rijswijk is sprake van een incidentele vernoeming, in Den 

Haag liggen de vier dichtersstraten toch wat geïsoleerd met geleerden en vooral zeehelden als buren. 

Rotterdam, Den Haag en Rijswijk besluiten later Tollens’ tijdgenoten ook een plaats in het 

stratenplan te gunnen. Rotterdam kiest omstreeks 1915 voor de nieuwbouw in Spangen voor Beets, 

Bilderdijk, Busken Huet, Da Costa, HaverSchmidt en Van Lennep. Rijswijk is bescheiden, met Beets, 

Bilderdijk en Da Costa omstreeks 1930 in de nieuwe wijk Cromvliet op loopafstand van de 

Tollensstraat.39 Maar toch liggen de beide oude Tollensstraten excentrisch in vergelijk met de andere 

negentiende-eeuwers doordat zij eerder zijn aangelegd. Blijkbaar was de behoefte Tollens met een 

straatnaam te vereeuwigen in Den Haag, Rotterdam en Rijswijk groter dan het geduld op een 

systematisch benoemde schrijvers- en dichterswijk te wachten. 

Dat valt met name in Den Haag op. Van 1918-1936 legt de stad de wijken Spoorwijk en Laakkwartier 

aan. Maar liefst 77 straten krijgen de (schuil-)naam van een negentiende-eeuwse schrijver of dichter, 

een romanfiguur, een titel van een boek of een tijdschrift. Beets spant de kroon met zeven straten.40 

In totaal worden 55 schrijvers vernoemd, waaronder opvallend veel Vlamingen.41 Maar Staring en 

Van Lennep hebben evenals Tollens een straat elders in de stad: de eerste te midden van achttiende-

eeuwers in de nabijgelegen, later aangelegde Moerwijk, de tweede met enkele geschiedschrijvers in 

Scheveningen.  

Ook Amsterdam keert later terug naar de negentiende-eeuwse literatuur. In de wijk Bos en Lommer 

krijgt tussen 1950 en 1960 straten met namen van literaire meesterwerken, de ‘Dichtwerkenbuurt’. 

In het kwartier van de negentiende-eeuwse titels ligt het Jan van Schaffelaarplantsoen, waarover 

hieronder meer. 

Haarlem – een apart geval 

In het oostelijk deel van de Amsterdamse Buurt in Haarlem liggen 32 straten met namen van 

schrijvers uit de negentiende eeuw, na Den Haag en Amsterdam de stad met het hoogste aantal. De 

stadsuitbreiding strekt zich echter aanvankelijk over de gemeentegrens uit en het is dan ook de 

gemeenteraad van Haarlemmerliede en Spaarnwoude die in 1905 de naam ‘Tollensstraat’ vaststelt 

voor het verlengde van de Haarlemse Adriaan Loosjesstraat.42 In 1911 wordt de naam al geschrapt: in 

dat jaar geeft de gemeente bouwvergunningen af en we mogen aannemen dat de bebouwing 
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 Rijswijk vernoemt in Cromvliet ook de negentiende-eeuwse burgemeester Caan van Neck en de jongere 
dichter W.L. Penning (1840-1924) die enkele jaren in de buurwijk Leeuwendaal woonde. 
40

 Beetsstraat, Camera Obscurastraat, Hildebrandplein en –straat, Stastokstraat, Keggestraat en Gerrit 
Witsestraat. De laatste twee zijn sinds de renovatie van de wijk omstreeks 2001 verdwenen, maar de straten 
van de nieuwbouw hebben opnieuw namen van personages uit de Camera. 
41

 Van deze 55 behoort een aantal nog tot het curriculum, maar we mogen vrezen dat Annie Foore, Damas, 
Boele van Hensbroek en Koopmans van Boekeren alleen nog als straatnaam in het collectieve geheugen 
functioneren. Hetzelfde geldt voor Jonathan als pseudoniem van Hasebroek, de boektitel Pieter Spa van W.J. 
van Zeggelen. J.J.L. ten Kate wordt niet vernoemd, maar wel Braga en De Schepping, Gerrit van de Linde alleen 
als ‘De Schoolmeester’. 
42

 G.H. Kurtz en J.J. Temminck, De straat waarin wij wonen. Alle Haarlemse straatnamen verklaard, z.p., Schuyt 
& Co., [1998], 148 
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aanleiding is voor de naamswijziging. Het is immers niet logisch twee namen voor één straat te 

hanteren. De keuze valt op Adriaan Loosjes (1761-1818): dit gedeelte is aanzienlijk langer dan de 

Tollensstraat en wellicht speelt mee dat Loosjes een inwoner van Haarlem was.43 

Gedurende een eeuw ontbreekt Tollens in de Haarlemse auteurswijk, waar de laatste straten rond 

1950 worden aangelegd. Na 2000 richt de gemeente het oostelijke gedeelte van de wijk opnieuw in 

en legt een pad aan tussen de nieuwe bebouwing aan de Prins Bernhardlaan en het sportveld van 

voetbalvereniging DSK. Op 4 januari 2011 stelt het College van B & W van Haarlem de naam 

‘Tollenspad’ vast. De officiële argumentatie luidt: 

Besloten is Hendrik Tollens (1780-1856) te vernoemen aangezien de straten in de omgeving 

zijn vernoemd naar Nederlandse schrijvers en dichters. Tijdens zijn leven werd Tollens gezien 

als de grootste Nederlandse dichter van zijn tijd. Zijn poëzie prees de zegeningen van het 

huiselijk leven en riep op tot trouw aan God en het Vaderland.44 

Maar ongetwijfeld heeft meegespeeld dat alle verwijzing naar Hendrik Tollens tot dan toe in de wijk 

heeft ontbroken, op de korte periode van de onbebouwde straat in de tijd vóór de annexatie van 

Haarlemmerliede na.45 

Twintigste-eeuwse Tollensstraten 
 
In 1900 zijn er dus vier Tollensstraten: in de drie grote steden en in Rijswijk. Het aantal neemt toe in 
enkele golven: 
 

1910 + 1 5 waaronder de tijdelijke naam in Haarlem, die in 1911 vervalt 
1920 + 6 11 
1930 +15 26 
1940 + 1 27 
1950 - 1 26 de naam in Kralingseveer vervalt in 1942 
1960 + 10 36 
1970 + 18 54 
1980 + 2 56 
1990 + 2 58 
2000 + 1 59 
2013 + 1 -1 59 de naam in Hoogeveen vervalt in 2005 

 
Er zijn dus twee perioden van grote toename: 1910-1930 (21) en 1950-1970 (28). 
 
Frequentie binnen de straatnaamgeving 
 
Vanaf de late achttiende eeuw worden straatnamen dus vastgelegd, vanaf de tweede helft van de 

negentiende eeuw kunnen zij als herinneringsdrager functioneren. Milo wees er al op dat de keuze 

doorgaans valt op de gevestigde orde: 

Entre l’optimisme excessif et la doute radical, il y a pourtant place pour une voie moyenne et 

prudente. (…) la leçon des nom des rues (…) nous reseigne sans nul doute sur les representation 
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 Elders in de Amsterdamse Buurt zijn enkele straten naar verdienstelijke Haarlemmers genoemd.  
44

 Collegebesluit, geregistreerd onder nummer WZ/DB&T 2010/415879 
45

 Dank aan mijn Haarlemse neef Gerard van Oosterhout, die mij op het nieuwe Tollenspad opmerkzaam 
maakte. 
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que l’establishment a eues de la mémoire nationale et des grands hommes, ainsi que sur les 

moyens de promouvoir ces representations.46 

Zoals gezegd zijn er in Nederland in 60 (voormalige) gemeenten 61 straten naar Tollens genoemd, 

doorgaans binnen een ‘dichters/schrijverswijk’. De opzet hiervan verschilt per gemeente: sommige 

kiezen namen uit de gehele Nederlandstalige literatuurgeschiedenis, waardoor de keuze zeer ruim is, 

andere groeperen binnen dit geheel de namen per tijdvak in kleinere buurten, weer andere beperken 

zich tot de negentiende eeuw, waarin laat-achttiende-eeuwers als Betje Wolff, Aagje Deken en 

Rhijnvis Feith aan de ene kant, en Tachtigers aan de andere kant ‘grensgevallen’ zijn. Van de 60 

gemeenten beperken zeventien zich tot de negentiende-eeuwse schrijvers en dichters.47 

Er zijn ook minstens 60 plaatsen met schrijversstraatnamen waar Tollens niet is vernoemd. 

Heemskerk heeft een algemene schrijverswijk met twaalf negentiende-eeuwers, waar de relatief 

onbekende dichter Bernardus van Meurs (1835-1915) wel is vereeuwigd, maar waar Tollens 

ontbreekt. Dat laatste geldt ook voor Bussum (elf namen in een negentiende-eeuwersbuurt in een 

schrijverswijk) en Terneuzen (acht namen in een algemene schrijverswijk). In enkele grote steden is 

het opvallend dat er geen straat naar Tollens is genoemd. Hoofdsteden zonder Tollensstraten zijn 

Groningen (wel negen andere negentiende-eeuwers), ’s-Hertogenbosch (ook negen), Zwolle (zeven) 

en Leeuwarden (vijf).48 Assen heeft alleen een Bilderdijkplantsoen, Middelburg en Lelystad hebben 

geen ter zake doende wijken. In de overige grote gemeenten van Nederland, in casu met een 

inwonertal groter dan 95.000, ontbreken Tollensstraten in Almere en Apeldoorn (beide wel drie 

andere negentiende-eeuwers).49 Haarlemmermeer en Zaanstad vernoemen wel enkele negentiende-

eeuwse schrijfsters in specifieke wijkjes.50 Breda heeft alleen een Bilderdijkstaat, Deventer alleen een 

Staringstraat, Ede en Emmen hebben geen schrijverswijk. 

Onder de negentiende-eeuwse schrijvers en dichters heeft Bilderdijk de meeste vernoemingen, 

minstens 91 straatnamen, gevolgd door Beets (minstens 76, inclusief de verwijzingen naar Camera 

Obscura en de verhaalfiguren). Da Costa is met Tollens te vergelijken (minstens 56 namen), beiden 

zijn vaker vernoemd dan Van Lennep (minstens 47), Potgieter (minstens 46), Staring (minstens 44, 

waaronder een relatief groot aantal in zijn streek van herkomst, Oost-Nederland) en Douwes 

Dekker/Multatuli met minstens 32 namen. 

Waarom de keuze van de naamgevers wel of niet op Tollens is gevallen, is niet duidelijk. De precieze 

documentatie ontbreekt, doordat in het gunstigste geval de voorstellen wel zijn gearchiveerd, maar 
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 Milo (1986), 286 
47

 Wat niet uitsluit dat gemeenten elders schrijvers en dichters uit vroeger of later tijd vernoemen. Westelijk 
van het Haagse Spoorwijk liggen de naoorlogse wijken Moerwijk en Morgenstond, met middeleeuwse 
zeventiende resp. achttiende-eeuwse verwijzingen. 
48

 Groningen vernoemde in een wijkje met negentiende-eeuwers Beets, Bilderdijk, Bosboom, Da Costa, De 
Génestet, Van Lennep, Multatuli (Douwes Dekker), Potgieter en Staring; Leeuwarden idem Beets, Bilderdijk, 
Helmers, Van Lennep en Potgieter; Zwolle vernoemde in een algemene schrijverswijk Bilderdijk, Da Costa, De 
Génestet en Van Lennep; Den Bosch neemt de negentiende eeuw ruim en vernoemde Alberdingk Thijm, 
Bilderdijk, Da Costa, Hildebrand (Beets), Van Lennep en Potgieter en daarnaast de Vlamingen Gezelle, 
Rodenbach en Verriest. 
49

 Almere heeft een grote Literatuurwijk met als negentiende-eeuwers Hildebrand (Beets), Piet Paaltjens 
(HaverSchmidt) en Multatuli (Douwes Dekker), Apeldoorn in een kleine wijk: Bilderdijk, Da Costa en Staring. 
50

 Haarlemmermeer eert Elise van Calcar en Betsy Perk, Zaanstad Petronella Moens en Barbara van Meerten. 
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niet de argumentatie om een keuze te maken. Het is dan ook niet na te gaan of er redenen zijn 

geweest Tollens al dan niet te vernoemen en evenmin of dit een punt van discussie is geweest. 

Opmerkingen over Tollensstraten 

Kenmerken 

Straten die naar Tollens zijn genoemd, zijn als woon- of verkeersstraat niet opvallend. Het zijn geen 

doorgaande wegen, ook niet als zij –laan, of –weg heten. De meeste (42) heten ‘gewoon’ 

Tollensstraat, vier maal met de voornaam Hendrik erbij en in Dordrecht met de voorletters H.F. Ook 

hier is in het algemeen geen systematiek te ontdekken: binnen één wijk gebruikt men als eerste lid 

van de straatnaam soms alleen de achternaam en soms de combinatie met de voornaam.  

De acht Tollenslanen hebben een geringe lengte en dat geldt ook voor de ene, verdwenen 

Tollensweg. De Tollensflat in Roosendaal is zowel gebouws- als straatnaam. Verder zijn er twee -

plantsoenen, twee - paden en een enkele –kade, - gracht (hernoemd), -hof, - dreef en – wende. De 

naam Tollenspark in ’s-Gravenzande geldt zowel voor het park als voor de belendende straat. 

De bewoning varieert uiteraard per straat: Amsterdam had en heeft het grootste aantal 

postcodenummers (345), op ruime afstand gevolgd door Oss (172) en Delft (168). In Gendringen telt 

de straat echter maar drie woningen en er zijn drie straten zonder huizen: Maassluis, Zwijndrecht en 

het pad in Haarlem. Het aantal wordt bepaald door de lengte (Nijmegen, 1 km), de aanwezigheid van 

flats (Delft, Roosendaal) en die van instellingen en openbare gebouwen (Venlo). De meeste 

Tollensstraten bestaan uit volkswoningen, eengezinshuizen en (half-)vrijstaande huizen. Doorgaans 

zijn het geen opvallende rijwegen en is er geen opvallende bebouwing. 

Verspreiding 

Bijna de helft van het aantal naar Tollens genoemde straten bevindt zich in Zuid-Holland (24). Nu is 

dit een dichtbevolkte provincie in de Randstad, maar het verschil met Noord-Brabant en Gelderland 

(beide negen) is vrij groot. De andere randstadprovincies Noord-Holland en Utrecht (beide vier) 

tellen nog minder voorbeelden dan Overijssel (5). Het lijkt wel of de excentrische gewesten het 

minste aandacht aan de volksdichter hebben besteed: Limburg heeft twee straten, Groningen en 

Drenthe beide één straat en Tollens ontbreekt geheel in Friesland, Zeeland en de jongste provincie 

Flevoland. Mijn onderzoek beperkt zich tot Nederland, maar ik heb in België nog één Tollenslaan 

gevonden: in het kustplaatsje De Haan is de naam ooit door de aannemer buiten elke systematiek 

om gegeven aan een korte straat, waaraan maar twee of drie huizen staan. In grote Vlaamse steden 

als Antwerpen, Brugge en Gent komt de naam niet voor. Tollens mag zich dan in de sympathie van 

Jan Frans Willems, Prudens van Duyse en andere Belgische pioniers van de Nederlandstalige 

dichtkunst hebben verheugd, tot straatnaamgeving heeft dat niet geleid.51 

Naamsveranderingen 

Wijziging van de straatnamen wordt tegenwoordig sterk afgeraden, tenzij er een dringende 

noodzaak is. Wie eenmaal is vernoemd, bekend of onbekend, blijft in principe altijd zijn of haar 

straatnaam houden. Milo wijst erop dat politieke veranderingen kunnen leiden tot wijzigingen van 
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straatnamen teneinde nieuwe helden of heldinnen te vereeuwigen.52 Kooloos schrijft, dat de stabiele 

politieke situatie in Nederland in het tijdvak dat hij bestudeerde (1859-1939) de oorzaak was dat dit 

hier niet tot dergelijke praktijken heeft geleid).53 Nora stelt algemeen dat een lieu de mémoire alleen 

zijn kracht kan behouden als daartoe de wil bestaat. Een straat met een betekenisarme naam zal 

eerder gewijzigd worden dan een straat die verwijst naar een persoon die nog leeft in het collectieve 

geheugen. De straatnaamkundige W. Moll is dan ook voorzichtig over straatnaamwijzigingen: hij 

beschouwt straatnamen, speciaal de historische, als ‘bescheiden geschiedkundige monumenten’. 

Een aanleiding tot naamswijziging kan wel optreden wanneer achteraf blijkt dat de vernoemde 

persoon in bepaalde opzichten niet (langer) zuiver op de graat wordt geacht.54  

Dat laatste geldt niet voor Tollens, maar niettemin zijn er enkele Tollensstraten verdwenen; 

anderzijds hadden enkele ook eerder een andere naam. 

Verdwenen en nieuwe Tollensstraten 

In Haarlem had de Tollensstraat een kort leven, maar daar was bij de hernoeming waarschijnlijk nog 

geen bewoning. Rotterdam heeft al zijn Tollensstraat bij de annexatie van de wijk Kralingseveer van 

de buurgemeente Capelle aan den IJssel in 1941. Daar lag de Tollensgracht te midden van andere 

schrijvers die ook in de Rotterdamse wijk Spangen waren vernoemd. Het geannexeerde wijkje kreeg 

in z’n geheel dierennamen en de Tollensgracht heet sinds 1942 Ottergracht. Capelle op zijn beurt 

benoemde rond 1960 de nieuwe buurt Middelwatering met schrijversnamen. Evenals in Haarlem 

werd Tollens in deze gemeente voor de tweede maal vernoemd. 

Hoogeveen legt in 1957 een Tollensstraat aan met een flat en enkele bejaardenwoningen. In 2005 

worden de huizen gesloopt en de infrastructuur veranderd. De straat en de naam keren niet meer 

terug: Hendrikje van Andel-Schipper, die in 2005 op 115-jarige leeftijd als oudste mens ter wereld in 

het nabijgelegen verzorgingshuis ‘Westerkim’ overleed, wordt de naamgeefster aan een hof in het 

woonzorgcentrum ‘Bilderdijk’. Aanvankelijk luidt de naam Hendrikje van Andelhof, maar in 2013 

wordt het eerste deel gewijzigd in ‘Hennie’, omdat zij zelf een hekel had aan haar doopnaam. 

Van hernoeming kan sprake zijn bij annexatie en uit consequentie. Een voorbeeld van het eerste is 

Eindhoven, dat in 1920 enkele omliggende gemeenten annexeert, waaronder Stratum. Hierdoor 

ontstaan dubbele namen. De Kromhoutlaan heet voortaan Tollenslaan, op voorstel van ir. M.E.H. 

Tjaden, directeur Openbare Werken, die op straatnaamgeving een duidelijke visie had: zo vond hij 

het minder gelukkig om belangrijke personen met een straatnaam te eren, omdat de bewoners van 

de straat door hun gedrag het bedoelde eerbetoon in een aanfluiting konden veranderen. Voor 

Tollens is hij blijkbaar niet bang, want er ontstaat een klein dichterswijkje in wat nu ‘Elzent-Noord’ 

wordt genoemd, met Bilderdijk, Vondel, Cats en Tollens.  

In andere gevallen is er sprake van een liggende infrastructuur, die anders benoemd wordt. Rond 

1895 wordt bij de Haagweg in Leiden een wijkje aangelegd, dat in 1924 in zijn geheel hernoemd 

wordt naar negentiende-eeuwse schrijvers en dichters: de Grisettestraat heet voortaan 
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Tollensstraat.55 Soms loopt de Tollensstraat over een ouder tracé en past de gemeente de naam aan 

een nieuwere wijk aan. Langs de spoorlijn van Nijmegen naar het zuiden liep de Beltweg en deze 

wordt in 1922 hernoemd tot Tollensstraat bij de aanleg van de achterliggende schrijversbuurt. Ten 

slotte is er sprake van een begrijpelijke correctie als een straatnaam niet spoort met de namen van 

naburige straten. In Doetinchem lag oorspronkelijk de De Wetstraat (1916), maar in 1961 herdoopt 

de gemeente deze tot Tollensstraat. Aanleiding is het feit dat de naam letterlijk misplaatst was 

tussen de dichters; de Afrikaanders zijn vernoemd in een wijkje in een ander kwadrant ten opzichte 

van een aangrenzend kruispunt. Van politieke correctie is geen sprake. 

Bekende Tollensstraten 

Genoemd is al de voormalige tramremise in de Amsterdamse Tollensstraat. Het is duidelijk dat de 

straat zeker bij trampersoneel bekend was.  

In Enschede ligt wellicht de bekendste Tollensstraat, doordat hier op nummer 50 de vuurwerkfabriek 

stond, die op 13 mei 2000 explodeerde. De ramp in de wijk Roombeek kostte 23 mensen het leven, 

er waren 900 gewonden en 200 huizen werden geheel verwoest. Navraag bij de gemeente Enschede 

leerde, dat er geen associaties werden gelegd met de kruitramp in Leiden van 1807, waarover Tollens 

een gedicht schreef. 56 Evenmin noemden kranten het verband. De oude namen voor deze straat 

waren Lasonderpad en Lasonderstraat, naar een veldnaam. De nieuwe naam is vastgesteld in 1921. 

Inmiddels is de wijk herbouwd. 

Onderschriften op straatnaambordjes 
 
Als een straatnaam optimaal als lieu de mémoire functioneert, zou een onderschrift overbodig 

moeten zijn, maar de vraag is of de praktijk niet anders leert. Voor de vormgeving van 

straatnaamborden bestaat geen bindend voorschrift. Amsterdam geeft standaard géén informatie en 

noemt alleen het stadsdeel waar de straat zich bevindt. Oudere bordjes van de Tollensstraat in Den 

Haag en Venlo bevatten wel een toelichting, nieuwe bordjes niet. De oudere straten in de 

Amsterdamse Buurt in Haarlem hebben nog hun oorspronkelijke borden, zonder toelichting, de 

naoorlogse straten wel en het jonge Tollenspad weer niet. 

Afgeleide namen 

Er is een categorie namen aan te wijzen die wel verband houden met Tollens, maar dan door een 

indirecte verwijzing. Daardoor als herinneringsdrager van een tweede orde.  

In Rijswijk ligt aan de Tollensstraat een speelplein op de plaats van gesloopte huizen, dat gaan 

officiële naam heeft, maar het Tollensplein(tje) wordt genoemd. Vanaf het plein is het grafbeeld van 

Tollens goed te zien. Deze situatie is vergelijkbaar met het Tollensveldje in Utrecht. 

Aan de westzijde van de Noordsingel in Rotterdam was op nummer 46a, hernummerd tot 50, het 

Café Tollens gevestigd, precies tegenover de Tollensstraat. In 1915 staat als eigenaar vermeld P.W.J. 

Leening. Het is niet na te gaan wanneer de bestemming veranderde, maar rond 1970 huisvest het 

pand ‘Bar-Bistro Spuit 11’ en later is het een Joegoslavisch grill-restaurant. In 2013 kun je er voor je 

wiet terecht in coffee shop ‘De Schurk’. Eveneens in Rotterdam heeft de Tollensschool bestaan. Van 
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deze school heb ik geen archief gevonden en evenmin informanten die helderheid kunnen 

verschaffen over de naamgeving (genoemd naar de dichter of naar de straat?). 

Amsterdam heeft sinds 1996 over de Weespertrekvaart, parallel aan de Provinciale Weg S133 een 

Tollensbrug, niet ter nagedachtenis van de dichter, maar aan de gesloten remise en hoofdwerkplaats 

in de Tollensstraat. Over de brug loopt alleen een tramspoor dat de verbinding vormt tussen de 

nieuwe werkplaats in Diemen en het tracé van tramlijn 9. 

In Amsterdam ligt mogelijk nog een tweede afgeleide straatnaam, het Jan van Schaffelaarplantsoen. 

Na de Tweede Wereldoorlog werd westelijk van de Admiraal de Ruyterweg een stadsuitbreiding 

aangelegd waarvan de namen genoemd zijn naar werken uit de Nederlandse literatuur, gegroepeerd 

volgens tijdvakken, de negentiende eeuw in het noordwestelijke kwadrant. De straatnamen bevatten 

de letterlijke, soms verkorte titel van de vernoemde teksten en geen personages. Het plantsoen zal 

dus niet vernoemd zijn naar de verhaalfiguur Jan van Schaffelaar uit De Schaapherder van J.F. 

Oltmans of uit het treurspel De dood van Jan van Schaffelaar van Dirk Hendrik ten Kate van Loo 

(1820, met een motto van Tollens ).57 Tollens publiceerde zijn ballade Jan van Schaffelaar in 1808 in 

het eerste deel van zijn Gedichten. 

 

Tollen herdacht 

Boudewijn Büch stipt een eigen manier van herdenken aan in Literair Omzien:58 

 De fotograaf toont mij een fotografie van het perceel Tollensstraat 94, waarop ik luid en 

 duidelijk kan lezen TOLLEN GARAGE. Repareert men in dit pand draaitollen? Draait men in dit 

 huis steeds om de materie heen? Tolt men daar steeds van moeheid in bed? Welneen! Niets 

 van dit alles: in de TOLLEN GARAGE herdenkt men op geheel eigen wijze de dichter Tollens. 

Conclusie: straatnamen en de herinneringscultuur 

De functie van straatnamen als herinneringsdragers is dubbel. Wanneer een straat naar een persoon 

wordt genoemd, speelt naast de praktische functie als oriënteringselement mee, dat hij of zij 

daarmee in de herinneringscultuur is opgenomen. In de negentiende eeuw is een dergelijke 

vastlegging in Amsterdam en Rotterdam zelfs een leidraad, bij de eerste op nationaal niveau, bij de 

tweede meer uit plaatselijk belang. 

Voor Tollensstraatnamen gelden verschillende concepten: in Den Haag, Rotterdam en Rijswijk wordt 

Tollens als individu vernoemd, maar wel in op zich weer verschillende context: Rijswijk eert een 

voormalig inwoner, Rotterdam enkele grootheden uit het verleden, Den Haag plaatst enkele dichters 

te midden van de anderen. Amsterdam zet de toon voor alle andere vernoemingen: Tollens als 

element in een grotere verzameling dichters en schrijvers. De Tollensnaamgeving is in het laatste 

geval minder op de dichter zelf gericht dan bij de eerder genoemde plaatsen: hij wordt genoemd, 

maar hij ook kan worden genegeerd, de keuze is immers ruim. Beleid in dezen bestaat niet: de keuze 
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van de gemeente valt op een categorie en binnen die categorie op individuele literatoren en de 

argumentatie hierbij is niet in een systeem onder te brengen en niet in details gedocumenteerd.  

 

Om een vernoemd persoon door een straatnaam in herinnering te houden, lijkt het me noodzakelijk 

– op een klein aantal collectief gekenden na – de antecedenten op het naambordje te vermelden. Bij 

Tollens is dat weinig gebeurd. Daardoor kan het gevolg zijn, dat iemand wel weet waar de 

Tollenslaan ligt, hem kan plaatsen in de schrijversbuurt, maar geen idee meer heeft wie Tollens en 

wat zijn betekenis was. Dit maakt straatnamen dan tot weinig informatieve herinneringsdragers, die 

hun ideële functie binnen de cultuur verliezen aan het praktisch nut.  

Dat tussen 1920 en 1940 en tussen 1950 en 1970 het aantal Tollensstraatnamen sterk stijgt, behoeft 

niet te wijzen op een oplevende belangstelling voor Tollens zelf: het zijn perioden waarin de 

bevolking, en daarmee de huisvesting en bijbehorende infrastructuur in ons land sterk toeneemt. 

Evenmin is een onderscheid te maken in de beweegredenen: wordt Tollens vernoemd uit literaire 

voorkeur, of uit historiserende overweging. Uit eerdere hoofdstukken in deze studie blijkt, dat de 

literaire belangstelling voor de voormalige volksdichter in deze jaren juist negatief is: de handboeken, 

schoolboeken en de literaire discussie spreken nauwelijks lof over hem en zien hem hoogstens als 

een achterhaalde dichter uit een ver verleden (zie hoofdstukken 2.3 en 2.4). Bij de straatnaamgeving 

spreekt het literaire oordeel niet mee, maar we kunnen wel vaststellen dat desondanks zijn naam in 

deze cultuur niet vergeten is. 

4.2.4 Vernoeming in andere disciplines  

Naast de straten en de rederijkerskamers (zie hoofdstuk 3.1) is Tollens’ naam ook gebruikt in 

minstens andere disciplines: voor vier schepen, een lectuurbak, een rododendron en een paard. 

Tollens als schip 

Tot vier maal toe is er een schip naar Tollens genoemd.  

Het eerste heeft hij nog meegemaakt: de campagne clipper bark ‘Tollens’ wordt in juli 1856, dus 

enkele maanden voor zijn dood, bij scheepsbouwer Cornelis van Duivendijk in Hendrik Ido Ambacht 

Rotterdam te water gelaten. Vanaf 1857 is het in de vaart in de Oost. Het schip strandt op 28 

november 1869 bij ‘Klein Solembo’, onderweg van Saigon naar Yokohama.59 Op 28 december worden 

de laatste tien opvarenden naar Soerabaja gebracht.60 Het schip is verloren, maar alle leden van de 

bemanning overleven de stranding. 

De herdenking van Tollens’ eeuwfeest is aanleiding tot een tweede schip: op 17 september 1880 

schrijven de heren Lels en Van Dam een brief aan Hein Tollens met de mededeling dat zij een 

stoomschip, bestemd voor de Oostzeevaart, naar zijn vader willen vernoemen. Het heeft 

verschillende eigenaren tot het in 1919 wordt overgedragen aan de ‘Tweede Algemeene 

Scheepvaart- en Assurantie Maatschappij’. 

Blijkbaar wordt het schip dan gesloopt of herdoopt, want in 1920 komt de derde ‘Tollens’ in de vaart, 

een al bestaand sleepvrachtschip van de ‘Nederlandsche Transport Maatschappij’ in Rotterdam. Het 

komt in 1925 in het nieuws bij een aanvaring met dodelijke afloop op het IJ. De kapitein wordt 
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veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie maanden wegens dood door schuld.61 In 1944 wordt 

het onherstelbaar beschadigd bij een bombardement van de Nordhafen in Ruhrort, Duitsland, en 

twee jaar later wordt het gesloopt.62 

De vierde en tot nu toe laatste ‘Tollens’ is dan al samen met het zusterschip ‘Rembrandt’ gebouwd, 

maar door de bezettingstijd worden beide sleepschepen pas in 1946 opgeleverd. Tot 1967 doet het 

dienst onder de naam van de dichter voor de Rotterdamse onderneming ‘De Roode Ster’. Als Gijs van 

Doorn het koopt voor sleepwerkzaamheden in de Zaan, herdoopt hij het tot ‘Betsie-G’, de naam van 

zijn vrouw.63 Sinds 1992 heet het schip ‘Jeanne’ en is achtereenvolgens eigendom van P.A. Geeve in 

Lemmer en (sinds 2010) van VOF Lagerburg in Koudum.64 

 

 
 

Tollens als lectuurbak 

 

‘Miedema’s Meubel- en Beddenmagazijn’ in Leeuwarden adverteert in de Leeuwarder Courant van 

15 november 1946 met ‘’Tollens’, een beukenhouten lectuurbak in een vol model, old finished kleur 

en keurig afgewerkt’. Tollens kost f 17,75. Het verband tussen de negentiende-eeuwse volksdichter 

en een naoorlogse lectuurbak is mij niet duidelijk geworden. 

 

Tollens als rododendron 

 

Ook bomen, heesters en bloemen krijgen namen. In een brief van 15 mei 1859 aan Hein Tollens deelt 

de Gentse bloemist Karel Delmotte mee zestien nieuwe rododendronsoorten te hebben gekweekt.65 

Eén ervan noemt hij naar Tollens (rhododendron tollensia). Navraag bij de ‘Nederlandse 

Rhododendron Vereniging’ en de wereldwijde ‘American Rhododendron Society’ heeft geen actuele 
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bekendheid met deze heester opgeleverd. Ze komt niet voor op de ‘The International Rhododendron 

Register & Checklist’. Ook bij de Duitse ‘Genbank Rhododendron’ is de soort onbekend.66 

 
Tollens als fokhengst  
 
In 1943 werd Tollens geboren, een zwart veulen van de vader Titus en de moeder Onera. Het werd 

ingeschreven in het ‘Groningsch Paarden Stamboek’ als nr. 1209 en behoorde tot fokfamilie 863 van 

het ‘Nederlands Warmbloed Paard’. En er werd gefokt: tussen 1947 en 1954 verwekte hij 52 

vrouwelijke nakomelingen, waarvan tien merries met ster en éen met predicaat ‘model’.67 Als hij 

eerste premie heeft, mag de stoeter f 102 vragen, bij een tweede premie slechts f 80. Na 1953 wordt 

Tollens niet meer als dekhengst aangeboden en verdwijnt hij uit het fokprogramma. 

Maar waarom heet een dekhengst ‘Tollens’? De dichter mag dan zelf twaalf kinderen hebben 

verwekt, dat is geen reden een paard naar hem te noemen. Navraag bij een nazaat van D.E. Mellema, 

de Finsterwolder fokker, leerde, dat de naamgeving van paarden geheel willekeurig is: in een T-jaar 

wordt een T-naam gegeven. Toch heb ik een vermoeden: ligt Finsterwolde niet in de omgeving van 

Hoogezand? Is 1943 niet het eerste jaar dat de rederijkerskamer ‘Tollens’ ondergronds moet 

werken? Draagt het paard misschien een erenaam? 

Tollens als kruidkoek: Bakker Piet en de toekomstige herinnering in Rijswijk  

De terminus ante quem van dit onderzoek is 31 december 2013. Dat de ‘Hendrik Tollens Cake’ van de 

Rijswijkse ‘Bakker Piet’ uit 2014 hier toch een vermelding krijgt, heeft te maken met het idee, dat een 

jaar eerder ontstond. Piet en Sonja Sonneveld kregen in hun winkel regelmatig klanten die het 

Museum hadden bezocht en vroegen naar iets specifiek Rijswijks. Dat was er niet. 

 Oud Rijswijk is een plaats met een rijke historie. Hendrik Tollens is hier een belangrijk 

 onderdeel van. Geïnspireerd door het leven van Hendrik Tollens zijn wij aan de gang gegaan 

 met het ontwikkelen van een echte ‘Oud Rijswijkse-specialiteit’. 

Dat werd een kruidencake, die door de samenstelling de smaak van vroeger moet doen herleven en 

waarvan de bakkers het eerste exemplaar 22 mei 2014 hebben aangeboden aan burgemeester 

Michel Bezuijen van Rijswijk. De verpakking is versierd met een lint in de Nederlandse driekleur en op 

een kaart staat het portret van Tollens (portret 15, de gravure van Sluyter naar Bückmann), een korte 

levensbeschrijving, informatie over de cake en op de achterzijde de bladzijde met het Volkslied uit 

Kun je nog zingen… met de oorspronkelijke tekst. 

Het is een particulier initiatief dat de herinnering aan Tollens levend en smakelijk wil houden. 

 

Conclusie: andere namen en de herinneringscultuur 

De eerste schepen en de heester zijn ooit bedoeld als eerbetoon aan de dichter en hebben met zijn 

nagedachtenis een duidelijk verband. Hoewel zoals hierboven is gezegd de herinneringsfunctie 

ondergeschikt is aan de pragmatische functionaliteit, behoren zij tot de herinneringscultuur. Met de 
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 Mededelingen aan mij gedaan door Odo Tschetsch, projectcoördinator bij de ‘Landwirtschaftskammer 
Niedersachsen’, per mail van 2 juni 2014; de heester die Delmotte bij dezelfde gelegenheid naar Bilderdijk 
noemde, is nog wel bekend. In 1869 wordt deze op een lijst vermeld, maar Tollens ontbreekt dan (al). 
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schepen 3 en 4 is wellicht sprake van een indirecte relatie: mogelijk zijn zij genoemd naar het 

voorgaande schip met de naam ‘Tollens’.  

Waarom de lectuurbak en het paard zijn naam kregen, is mij duister. Mijn indruk is dat de 

naamgevers niet de dichter in gedachten hadden.  

Het jongste voorbeeld, de ‘Hendrik Tollens cake’ heeft wel een directe relatie met de dichter doordat 

deze wordt verkocht in de nabijheid van zijn laatste woonhuis. 

 

 

 De verdwenen Tollensstraat in Hoogeveen

 
 

Tollens als smakelijk souvenir uit Rijswijk
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Hoofdstuk 4.3 Tollens herdacht 

Inleiding 

Ann Rigney wijdt een gedeelte van het hoofdstuk Commemorating Scott in haar boek over de 

Afterlives van de schrijver aan de herdenkingen van Walter Scott.1 Zij noemt de tweede helft van de 

negentiende eeuw als die tijd van grote herdenkingen. Als het in 1871 een eeuw geleden is dat Scott 

werd geboren, is dat reden voor van bovenaf geregisseerde festiviteiten: een festival in Edinburgh en 

een tentoonstelling waarvan de catalogus nadrukkelijk inspeelt op toekomstige belangstelling voor 

de schrijver. Er verschijnen nieuwe uitgaven van, en essays over zijn werk. Er wordt een medaille 

geslagen. De organisatoren sturen aan op de collectieve gevoelens van alles wat Scott en Schots is: 

zijn verhalen kunnen immers beschouwd worden als een leemte in de nationale geschiedenis en 

mede daarom delen Schotten over de hele wereld mee in de herdenkingen 

to define themselves as members of a community by displaying and interpreting their 

relationship to a particular object of value. 

Op deze wijze wordt de kunst, in casu worden de verhalen van Scott, ten dienste gesteld aan de 

culturele identiteit van Schotten en hun verwanten in de Engelssprekende wereld. 

The collective dimension of this commemorative ritual was not a matter of everybody 

remembering in the same way, but involved instead the existence of common points of 

reference allowing people to parade their distinctiveness.2 

Zij acht dit typerend voor de negentiende-eeuwse herinneringscultuur. In een artikel over de 

herdenking van Robert Burns somt zij een aantal eeuwfeesten tussen 1849 en 1880 op: Goethe, 

Schiller, Tasso, Shakespeare, Burns, Dante, Scott, Petrarca, Rousseau, Voltaire, Camões, Poesjkin.  

These commemorative rituals introduced a cyclial dimension into developmental national 

narratives, evoking patterns of continuity and repetition across time. (…) they (…) also worked 

accumulatively as the canon of great writers and artists were celebrated one after the other.3 

In hoeverre past Tollens in deze rij? Dat zal bij zijn eeuwfeest in 1880 moeten blijken. De genoemden 

zijn enerzijds schrijvers van wereldformaat, maar anderzijds vertonen zij ook trekken van een 

nationaal schrijverschap en ze zijn met hun taal aan hun natie verbonden. Wat het laatste betreft, 

vertoont Tollens met hen overeenkomst. In 1860 waren de onthullingen van de beelden nog 

evenementen van nationale omvang, al viel de financiële bijdrage vanuit ‘het volk’ flink tegen. 

Nadien is nog regelmatig werk van Tollens herdrukt. De vraag is nu of twintig jaar later nog dezelfde 

geestdrift bestaat – en of er mensen zijn die deze willen aanwakkeren. 

Het Tollensjaar 1880 

De eerste goede gelegenheid Hendrik Tollens na zijn dood en de plaatsing van stand- en grafbeeld te 

gedenken, is 1880, als het eeuwfeest van zijn geboorte gevierd kan worden. Kees Fens schrijft in 

2000: ‘zijn tweede en definitieve begrafenis, in het gezelschap van zijn laatste lezers’.4 Van een 
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 Rigney (2012), 176-199 

2
 Rigney (2012), 197  

3
 Rigney (2011), 78 

4
 De Volkskrant, 30 september 2000 
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nationale opwinding zoals negen jaar eerder bij Scott is echter geen sprake, evenmin van krachten 

die mogelijkheden die Tollens aan een collectief biedt, opnieuw willen aanwenden om nationale 

gevoelens te mobiliseren. Tussen de aanleidingen voor beide herdenkingen bestaan zowel 

overeenkomsten als verschillen. De Nederlandse identiteit behoeft immers niet te worden 

afgegrensd tegen een concurrerende, in Scotts geval de Engelse. Theoretisch zou dat in Vlaanderen 

in potentie wel mogelijk zijn tegenover de Waals-Franse, maar in België heeft Tollens nooit de status 

van een nationaal dichter bereikt. Er is (althans: was) daar waardering voor zijn werk, maar op 

andere gronden dan die van een te onderscheiden volk of natie. In de tweede plaats kan Scott ook 

buiten de Schotse grenzen tot icoon van een volk worden uitgroepen: veel Schotten zijn geëmigreerd 

naar de Verenigde Staten – zijn eeuwfeest wordt ook in New York gevierd – en naar landen van het 

Britse gemenebest in de gehele wereld zoals Canada en Australië. Rigney refereert aan een mogelijke 

rol in de kolonisering en vestiging van de Britse identiteit in deze gebieden.5 Van Tollens kan 

hoogstens worden gezegd dat zijn teksten in Zuid-Afrika worden heruitgegeven om de Nederlandse 

taal (niet het Afrikaans!) te versterken tegen de toenemende invloed van het Engels, maar dat heeft 

niets te maken met een proces van herdenking.6 

Scott en Tollens 

G.M. van Rossum vergelijkt in een artikel uit 1956 Tollens’ Oene van Sneek met het Schotse origineel 

–althans voorbeeld- Jock o’ Hazeldean van Walter Scott. Hij ziet grote verschillen in Scotts voordeel: 

‘Ontroerend is het te zien hoe deze oerdegelijke Hollander Pegasus tracht te beklimmen, maar steeds 

afvalt.’7 Scott is ‘doorleefd’, Tollens ‘geforceerd’; Scott schildert ‘grandezza en zwier’, Tollens 

‘burgermansdeugd en braafheid’. Dat laatste geldt voor de vader die zijn zoon als een goede partij 

aanbiedt, maar niet voor Griete, de beoogde bruid, want zij gaat er, evenals bij Scott, vóór de bruiloft 

met haar geliefde vandoor. Van Rossum vergelijkt de verplaatsing van de handeling naar Friesland 

met die naar een ‘achtergebleven gebied’ in Tollens tijd – maar vergeet dat diens laatste uitgever in 

Leeuwarden woont… Tollens’ lezers zullen niet hebben geweten wat voor moois hij bij zijn bewerking 

‘onder tafel heeft gedeponeerd’, want het gedicht is van romantisch ‘burgerlijk Nederlands’ 

geworden.8 

Amsterdam 

Het initiatief tot de viering van de honderdste geboortedag van Tollens wordt ruim twee jaar eerder 

genomen in het bestuur van het Tollens-fonds: ‘eene weloverlegde viering van dit eeuwfeest kan 

mogelijk het fonds ten goede komen’.9 Het aangename dus verenigd met het nuttige. Twee jaar later 

zet secretaris De Bull daadwerkelijk stappen: 

Om verschillende redenen wenscht hij geen gedachtenisviering op weidschen voet, met 

redevoering, uitnodiging van Kommissiën enz. enz., maar eene eenvoudige, meer populaire, 

b.v. door het organiseeren van een zoogenaamden ‘Volksavond’ in ’t Paleis voor Volksvlijt, aan 

Tollens gewijd. Dit zou kunnen geschieden op de wijzen zoo als eenige jaren geleden reeds, op 
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 Rigney (2012), 192 

6
 Ik denk hier met name aan de drie uitgaven in 1911, bezorgd door H.H. van Rooyen. 

7
 Van Rossum (1956), 172 

8 
Van Rossum (1956), 173 

9
 Notulen Bestuur Tollensfonds, 25 april 1878, in Archief Tollens-fonds. 
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24 Sept. aldaar gebeurd is, maar toen als eene geheel op zich zelve staande herinnering aan 

Tollens’ geboortedag.10 

De Bull krijgt mandaat van het bestuur en treedt in overleg met de president-commissaris van het 

Paleis, A.C. Wertheim. Deze kan zich vinden in het door De Bull gekarakteriseerde feest en deze 

schrijft de opzet in een brief aan zijn voorzitter, ds. J.P. Hasebroek: 

’t Wordt een zoogenaamde ‘Volksvoorstelling’ waarvoor de toegangsprijs slechts 25 cents is, 

en die altijd een overtalrijk publiek lokken, wat er ook aan de hand zij. ’t Programma is 

vastgesteld als volgt: 

Eerste deel 

Uitvoering van eenige muziekstukken door ’t volle orkest van het Paleis, idem van eenige 

nationale liederen door 60 zangers der Nationale Zangschool van Amstels mannenkoor. 

Tweede deel 

Achtereenvolgende voorstelling op het tooneel, in optisch dekoratief, van een reeks 

hoofdtafereelen uit Tollens’ ‘Overwintering op Nova Zembla’ begeleid met de voordracht der 

gedeelten, daarop betrekking hebbende, door een zeer verdienstelijk deklamator, de Heer 

A.H. Hedden;11 

Finale: de ‘Willem Barentsz’ (het tegenwoordige Noordpoolschip) tegen transparante glorie 

met oranjevuur. 

Ten slotte zingt het mannenkoor ‘Wien Neerl. Bl.’, en dan den 60 stemmen geheel ingezet en 

voorgegaan, zingt natuurlijk ’t geheele publiek mee, zoodat de avond lustig en opgewekt 

eindigt. 

De verantwoordelijkheid ligt bij het Paleis, dat belooft een deel van de recette aan het fonds uit te 

keren. De ‘stalles’ kosten overigens 50 cent, de ‘stoelenrijen’ maar een dubbeltje.12 Hedden, het koor 

en het orkest onder leiding van Johan M. Coenen werken belangeloos mee. De Bull besluit met de 

vaststelling dat Amsterdam ‘de eer zal hebben op populaire wijs den Nederlandschen Volksdichter te 

hebben herdacht.’ Hij wil de plannen nog geheim houden ‘uit vrees dat er kapers op de kust komen, 

die ons idée exploiteren’.13 Die kapers komen niet en vanaf 19 september wordt de voorstelling in 

bewoordingen als bovenstaande in de kranten aangekondigd.14 De Bull, die ook voorzitter van de 

Amsterdamse afdeling van de ‘Maatschappij tot Nut van het Algemeen’ is, maakt diezelfde dag 

gebruik van de mogelijkheid op de jaarvergadering het feest aan te kondigen.15 

Op vrijdag 24 september verschijnt in Het Nieuws van den Dag in de dag-editie nog een artikeltje: 

Men kan het niet anders dan een gelukkig denkbeeld noemen dat de Directie van het Paleis 

voor Volksvlijt, of hare raadslieden, het eeuwfeest van Tollens’ geboorte te herdenken.(…) 

Mogen velen in die frissche herinnering aan de nagedachtenis van onzen vaderlandschen 
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 Notulen Bestuur Tollens-fonds, 29 april 1880 
11

 Alexander Henry Hedden (1830-1883), was makelaar en woonde in Amsterdam. 
12

 Advertentie in Algemeen Handelsblad, 23 september 1880 
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 De Bull aan ds. J.P Hasebroek, brief van 14 september 1880, in Archief Tollens-fonds. 
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 Algemeen Handelsblad, 19 september 1880 
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 Het Nieuws van den Dag, De Tijd, 20 september 1880 
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zanger eene opwekking vinden om het ‘Tollensfonds’ te bedenken, het fonds dat ik zijn naam 

weldoet aan hulpbehoevende nagelaten betrekkingen van dichters en prozaschrijvers. 

De krant noemt dan ook het financiële profijt dat het fonds van de voorstelling zal hebben. Verder 

wordt het programma wat nauwkeuriger uitgelegd: de taferelen zullen naast de declamatie ook 

begeleid worden door een compositie van Coenen. Ook het Algemeen Handelsblad neemt die dag 

nog een overzicht op.16 De Bull zelf verzorgt een publicatie in een ongedateerd blad, de 

Amsterdamsche Gids, met het volledige programma: 

Eerste afdeling 
 
1 Feest-Jubel Ouverture  - C.M. von Weber 
2 Fantaisie op motieven van de opera ‘Les Porcherons’ van Grisar – Joh.M. Coenen 
3 Houw en Trouw  -} voorgedragen door de mannenliedertafel der Nationale 
4 Een Zonneschijntje -} Zangschool v. Amstels Mannenkoor

17
 

5 Vlaggelied  -} 
6 Feest-Ouverture  - C. Reinecke 
 
Tweede afdeling 
 
7 Ouverture ‘Nova Zembla’ – Joh. M. Coenen 
8 Declamatorium en vijf Tableaux van de Overwintering der Hollanders op Nova Zembla, naar  
 het dichtstuk van Tollens 
 1

e
 Tableau:  Het schip in’t ijs 

 2
e
 “  De Hut 

 3
e
 “  Gevecht met ijsbeeren bij maneschijn 

 4
e
 “  Opkomende zon 

 5
e
 “  De redding 

9 Apotheose – De Willem Barends – Het lied van de Ruyter 
10 Volkslied, door het Orkest met koor 

 
De Bull voegt de teksten van de liederen bij zijn artikel, dat aandacht trekt door de gravures van 

beide beelden, en noemt bij name het orkest (‘Paleis-Orkest’), de declamator (A.H. Hedden) en de 

decorbouwer (de heer Grootveld). Hij geeft de directie van het Paleis de eer het geheel verzonnen te 

hebben, verwijst naar de biografie door Schotel, vertelt kort iets over Tollens en beveelt het Tollens-

fonds van harte aan. Hij eindigt: 

De bevolking van Neêrlands Hoofdstad geve door eene trouwe opkomst ook van hare 

waardeering der nagedachtenis van Tollens bij vernieuwing blijk!18 

De oproep wordt gehoord en de kranten schrijven over een ‘talrijke’ opkomst. Het Nieuws van den 

Dag geeft een positieve recensie, alleen bleek Heddens stem te zwak voor de grote ruimte, maar dat 

werd ruimschoots vergoed door wat er te zien was.19 Het batig saldo voor het fonds zou uiteindelijk   

f 200 bedragen, met gemiddeld een kwartje bijeen verdiend, betekent dat minstens een paar 

honderd bezoekers.20 De bestuursleden plaatsen een dankadvertentie in diverse kranten.21 Een 
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 Beide kranten zijn gedateerd ‘vrijdag 24 september’, de dag van de voorstelling. In beide stukken is echter 
sprake van ‘morgen’. 
17

 De teksten zijn van J.P. Heije, de muziek is van Joh. M. Coenen. 
18

 Amsterdamsche Gids, 1880, no. 76, 1-3 
19

 Het Nieuws van den Dag, 27 september 1880 
20

 De Tijd, 27 september 1880 raamt de opbrengst voor het fonds royaal op f 800. 
21

 Onder andere in Het Nieuws van den Dag, 8 oktober 1880 
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andersoortige advertentie beveelt de biografie door Schotel aan. Blijkbaar zijn er nog boeken op 

voorraad, die nu worden afgeprijsd van f 3,75 tot f 1,20. ‘Wie den beroemden Dichter in zijne 

lotgevallen wil leeren kennen, kan deze levenbeschrijving niet ontbeeren’.22 

Rotterdam 

En Rotterdam, de geboortestad van Tollens en de plaats van zijn standbeeld? Het Rotterdamsch 

Nieuwsblad van 21 september neemt de Amsterdamse aankondiging over en eindigt met een 

retorische vraag – want slechts drie dagen vóór de geboortedag van Tollens gesteld –: ‘Zal die dag in 

Rotterdam, ’s dichters geboortestad, onopgemerkt voorbijgaan?’ Het antwoord klinkt aanvankelijk 

bevestigend: op 25 september schrijft dezelfde krant: 

Wel is het eenigszins ontmoedigend, dat Rotterdam in den tegenwoordigen tijd zoodanig door 

het proza beheerscht wordt, dat er als ’t ware voor de poëzie in de harten zijner burgers geen 

plaats meer schijnt te zijn, dat het kalm kan aanzien, hoe Amsterdam voortgaat de 

nagedachtenis te eeren van hem, dien wij er een eer in mochten stellen eenmaal tot onze 

burgers te rekenen; (…). 

In het artikel noemt de journalist het kenmerk van de ware volksdichter: eenvoudig, recht tot het 

hart sprekend. Tollens was een meester over de taal en ook met huiselijke gedichten en 

godsdienstzin ‘heeft hij tusschen zich en het Nederlandsche volk een band gevlochten, die 

onverbreekbaar mag genoemd worden.’ Het stuk eindigt met een oproep: er is geen betere manier 

om de dichter te eren dat het ‘nuttige en liefdadige’ Tollensfonds te steunen. Bij de bestuursleden 

staat één Rotterdammer, mr. W.S. van Reesema, die ooit sprak bij de onthulling van het 

standbeeld.23 

De volgende dag wijdt de krant nog een artikel aan Tollens’ eeuwdag. 

Niet over Tollen’s [sic] feest willen wij heden spreken; wij vinden er slechts weinig aanleiding 

toe. Met hoeveel ijver en zorg wij ook vooral getracht hebben inlichtingen te verkrijgen of er 

dan onder de vele letteroefenende kringen hier ten slotte geen enkele zou wezen, die dezen 

dag met een bijzondere uitvoering zou herdenken, we hebben niets vernomen (…). Zij het zoo! 

Zijne nagedachtenis leeft toch voort, ook zonder feestelijke herdenking, zij zou ook voortleven, 

zelfs zonder dat er voor twintig jaren een standbeeld was verrezen te zijner eer. 

De rest van het stuk gaat over een toneelgezelschap dat daags na de onthulling van het beeld voor 

het eerst speelde en ter ere van Tollens toen een herdenkingsgedicht uitsprak. 

Toch wordt er aandacht aan de verjaardag besteed, maar in het verborgene. In de loop van de dag 

blijken er twee lauwerkransen bij het beeld in Het Park geplaatst: één in de nationale kleuren 

namens de ‘Hollandsche Maatschappij der Fraaie Kunsten en Wetenschappen’ en één van een 

onbekende in de Rotterdamse kleuren. Het krantenbericht rept niet over een plechtigheid in dezen. 

De Tijd voegt er in de berichtgeving aan toe dat er ‘ter gedachtenis aan de dichter’ een stoomschip 

op stapel is gezet dat zijn naam zal dragen.24 ’s Avonds wordt er nog een derde krans gelegd en dat 

geeft het Rotterdams Nieuwsblad uiteindelijk toch een gevoel van bevrediging dat Tollens’ 

geboortedag in Rotterdam niet geheel onopgemerkt voorbij is gegaan. De anonieme laudator heeft 
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 Onder andere in Nieuwe Amsterdamsche Courant, 24 september 1860 
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 Ook in het Algemeen Handelsblad staat een dergelijk artikeltje, 23 september 1880 
24

 Algemeen Handelsblad, 26 september 1880, De Tijd, 27 september 1880 
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een ode van Tollens aan Bilderdijk bewerkt en aan de krans toegevoegd en de krant besluit de 

verslaggeving: 

Bravo, kloeke mannen, ferme jongelui, wie ge ook wezen moogt, bravo! Dat gij den Tollensdag 

in Rotterdam niet onopgemerkt hebt laten voorbijgaan en dat ge den dichter op zijn 

honderdsten geboortedag geëerd hebt door zoo’n treffend huldeblijk. Een groot volk eert zijne 

profeten en dichters zijn de profeten van onzen tijd.25 

Maar het echte eerbetoon was toch in Amsterdam geleverd en niet in Tollens’ geboortestad. 

Elders 

In hoofdstuk 3.1 heb ik al genoemd dat de rederijkerskamer ‘Tollens’ In Hoogezand-Sappemeer een 

bijzondere avond belegde. Of dit ook bij andere kamers het geval was, is mij niet bekend. 

Ten slotte wordt in Antwerpen nog een herdenking gehouden op 27 september: in de ‘Vlaamsche 

Schouwburg’ zal ‘Sabbe’, waarschijnlijk de schrijver Julius Sabbe (1846-1910), een toespraak houden, 

zal De boetelinge van Tollens worden voorgedragen en worden er liederen gezongen.26 

Conclusie: 1880 en de herinneringscultuur 

De negentiende eeuw mag dan de eeuw van grote herdenkingen zijn, Tollens past niet in het rijtje 

‘groten van hun land’. De voorstelling in het Amsterdamse Paleis voor Volksvlijt is de enige 

herdenking van betekenis en dan nog een plaatselijk initiatief, bestemd voor de plaatselijke 

bevolking. Van een nationale beweging, zoals bij Burns en Scott, is geen sprake: het zijn 

Amsterdamse sympathisanten, deels nog behorend tot de groep die Tollens gekend heeft, uit het 

milieu de mémoire, die kunnen handelen van uit Kommunikatives Gedächtnis en het initiatief nemen. 

De viering wordt niet gebruikt als een vliegwiel voor hersteloperaties van zijn reputatie, voor het 

aanwakkeren van nationale gevoelens en voor heruitgaven van, of beschouwingen over zijn 

dichtwerk. De avond in Amsterdam is een eenmalige gebeurtenis met vooral lokale aandacht, 

profijtelijk voor de kas van het Tollens-fonds, maar verder niet voor de voortdurende herinnering aan 

de dichter. Wat er in Rotterdam gebeurt, mag de naam van herdenking niet dragen. 

Volgende ‘Tollensjaren’ 

In 1906 is, zover ik kan nagaan, geen aandacht besteed aan de vijftigste sterfdag van de dichter. In 

1910 meldt een Rotterdamse krant het vijftigjarig standbeeld in Het Park, wat aan lezer P.V. de 

herinnering aan een gedichtje oproept, dat volgens zijn vader bij de onthulling al werd uitgereikt. 

Tollens onthuld, 
’t Park gevuld, 
Reesema l…., 
De Gemeenteraad smult, 
De gemeente is gekuld.27 

Van enig andere activiteit lijkt geen sprake. 
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 Rotterdams Nieuwsblad, 27 september 1880 
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 Mededeling in Algemeen Handelsblad, 27 september 1880 
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 Rotterdamsch Nieuwsblad, 3 oktober 1910; het versje bevindt zich ook in de Tollenscollectie van het 
Stadsarchief Rotterdam. 
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1930 
 
In 1930 is het 150 jaar geleden dat Tollens werd geboren. Het Rotterdamsch Nieuwsblad besteedt 

aandacht aan deze herdenking en aan zeventig jaar standbeeld. Onder een foto van het beeld staat 

een vrij uitgebreid stuk met biografische bijzonderheden, met name over de zeventigste verjaardag 

en de eerbewijzen aan Tollens op die dag bedacht, aan het borstbeeld en aan het standbeeld. De 

journalist kan zich niet alleen op Schotel hebben gebaseerd, want deze vermeldt de onthullingen 

niet. Hij geeft geen oordeel over het dichtwerk.28 

Zijn collega van de Nieuwe Tilburgsche Courant doet dat wel: ‘Geen van zijn werken is van dien aard, 

dat het wat kwaliteit betreft, de middelmaat bereikt’. De krant wijt het aan de veranderde tijdgeest. 

Geheel negatief is het stuk niet: in de huiselijke poëzie wist Tollens wel gevoelens aan te roeren 

‘welke men mocht wenschen, dat zij ons volk van heden meer eigen waren’. Maar alles is hoogstens 

middelmaat: De Overwintering is lang en eentonig, het Volkslied lijkt zijn langste tijd te hebben 

gehad.29 

Het Algemeen Handelsblad wijdt een fors artikel aan Tollens: zelfs de kwalificatie ‘middelmatig’ is 

volgens de anonieme verslaggever nog te veel eer. 

Wij hoeven slechts de eerste regelen van de zo vaak – tot schrik der jeugd – uit het hoofd 

geleerde “Overwintering” te lezen, of wij weten reeds dat hier iemand aan het woord is, die 

zich aan zijn eigen vormen opwindt. (…) Deze dichter kon zich niet lang in de harten van velen 

een plaats behouden, daarvoor was zijn poëzie te onbeteekenend.30 

Met verwijzing naar de correspondentie met Suringar zegt de schrijver nog iets over de mens achter 

de dichter en besluit dat Tollens een kind van zijn tijd was: burgerlijk, nationaal-voelend. Bij het 

artikel staat een portret, de gravure van Sluyter (nr. 15). 

 

Uit deze artikelen blijkt niet dat er in 1930 een lijfelijke herdenking van Tollens’ geboortedag heeft 

plaatsgevonden.31 Een jaar later noemt het Nieuwsblad van het Noorden Tollens’ 75e sterfdag met 

een biografisch artikel. Zijn populariteit bij zijn tijdgenoten wordt uitgebreid genoemd, maar naar 

aanleiding van ‘zijn grootste gedicht’, de Overwintering, schrijft de anonieme journalist: 

Dit is het eenige gedicht, hetwelk tegenwoordig van den dichter nog wel wordt aangehaald; al 

zijn andere werken zijn vergeten en worden niet meer gelezen. Immers de critiek heeft 

uitgemaakt, dat Tollens (…) een zeer middelmatig dichter was, wiens poëzie te onbeteekenend 

was om een blijvende plaats te veroveren.32 

Opmerkelijk is, dat de journalist niet Wien Neêrlands Bloed noemt, dat in 1931 toch nog altijd het 

officiële volkslied is.  

1956 

Dr. J. Schouten, secretaris van het ‘Algemeen Nederlands Verbond’ schrijft in 1956 een artikel in het 

bondstijdschrift Neerlandia. Hij heeft zich geërgerd aan krantenartikelen die de 200e geboortedag 
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 Rotterdamsch Nieuwsblad, 20 september 1930 
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 Nieuwe Tilburgsche Courant, 25 september 1930 
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 Algemeen Handelsblad, 24 september 1930 
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 Gezocht is met de zoekmachine ‘Delpher’ naar krantenberichten uit die tijd. 
32

 Nieuwsblad van het Noorden, 20 oktober 1931 
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van Tollens aangrepen om te ‘vertellen wat een onbeduidende rijmelaar Tollens wel geweest is en de 

verbazing uit te drukken van een zo verheven nageslacht over de verering die hem tientallen jaren 

door het gehele Nederlandse volk is toegedragen’.  

Met een aantal argumenten legt hij uit waardoor deze verguizing de vroegere populariteit heeft 

kunnen verdringen. Ten eerste leest Nederland geen dichters meer die 25 jaar of langer dood zijn, 

ten tweede veroorzaakt al te veel huiselijkheid verveling, ten derde is Tollens ‘romantisch’ en 

daardoor achterhaald, ten vierde is het woord ‘vaderlandsliefde’ in onbruik geraakt en ten slotte is 

de afkeuring van de ‘vreemde smetten’ uit het voormalige volkslied gebaseerd op een verkeerde 

uitleg. Dit brengt hem tot de conclusie: ‘Tollens is een Nederlander geweest, die ook als dichter 

waard is, met eerbied herdacht te worden.’33 

Bij het eerste argument poneert hij wellicht een mening als stelling. Bij de huiselijkheid noemt hij het 

veelgesmade Op den eerste tand…, maar verwijst naar de vreugde van elke moeder als dat eerste 

tandje bij haar kind inderdaad zonder complicaties dóórkomt.34 Schouten licht zijn derde argument 

niet toe. Bij het vierde kan ik aantekenen dat in 1955 nog bevrijdingsfeesten zijn gevierd en bij het 

vijfde begrijpt Schouten tegen wil en dank de oorspronkelijke bedoeling van het vers van Tollens. Zijn 

tijdschriftartikel bedraagt maar één bladzijde: hij heeft of neemt niet de ruimte zijn opvattingen 

verder uit te werken of met toelichtingen en voorbeelden nader uit te werken. 

Schouten verwijst wellicht naar De Telegraaf van 19 oktober, waarin M. Emeis jr. een uiterst negatief 

artikel over Tollens schrijft: Brave Hendrik afgod der gezapigen. De toon is badinerend: ‘Henkie’, de 

referentie aan het even negatieve oordeel van Prinsen in zijn handboek, een foto van het vervallen 

grafbeeld, Emeis vermeldt alles wat zijn oordeel maar kan staven, tot de wormgaatjes en de 

watervlekken in Tollens’ Bilderdijkverzameling aan toe, die hij als symbolen ziet voor de door Beets 

en Huet aangewezen gebreken in zijn dichtwerk. 

Ook Alfred Kossmann doet in Het Vrije Volk van dezelfde dag geen poging de volksdichter te 

rehabiliteren: ‘Tollens die naar mijn smaak zijn leven lang niets van poëzie heeft begrepen.’ Hij 

vergelijkt diens uitspraken over de dichtkunst met de werkelijke inspiratie en constateert daartussen 

een onoverbrugbare discrepantie: 

Even nadat hij in de dichter een godheid heeft ontdekt, die hem drijft en spoort, beschrijft hij 

Het Huwelijkshulkje en geeft de meest onromantische, ongeniale, burgerlijke beschouwingen 

ten beste over ’s Levens kaartspel. (…) Is hier een profeet aan het woord, met een vuurstroom 

van gedachten, of de nijvere verfhandelaar?35 

Kossmann waardeert het zelfinzicht waarvan Tollens in Avondmijmering getuigt, maar constateert 

ook dat hij dit in de nog volgende 32 jaren nergens meer heeft getoond. Niet zonder pathos stelt hij 

dat de poëzie door haar ontwikkeling eenzaam is geworden en dat na Tollens en Beets de gevoelens 

van de natie zwijgen. Retorisch vraagt Kossmann zich af of de band tussen poëzie en volk niet 

hersteld zou kunnen worden, maar dan op ‘hoog niveau’. Het artikel mag dan weinig vleiend voor 

Tollens zijn, Kossmann getroost zich wel moeite zijn oordeel met voorbeelden uit het dichtwerk toe 

te lichten. 
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 J. Schouten (1956), 55 
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 Uitgeverij In de Bonnefant laat bij het vijfjarig bestaan in 1982 een pastiche verschijnen, Op den eersten tand 
van den Bonnefant als voordeel van een serie van twaalf geïllustreerde handgedrukte gedichten (niet van 
Tollens) 
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 Tollens (1855-1857) deel II, Gedichten II, 29 resp. 46 
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Anton van Duinkerken herdenkt Tollens in De Tijd positiever dan Emeis en Kossmann: ‘Nu ieder 

schoolkind hem leert smaden zonder hem te lezen, mag zijn minst op zijn eeuwgetij worden herhaald 

dat hij nooit aanspraak maakte op de roem, die hij genoot.’ Ook hij gebruikt Avondmijmering ter 

illustratie. Van Duinkerken verwijst voor de oorzaak van die roem naar de patriottistische poëzie uit 

de Franse tijd en meent dat het vaderlandslievende vuur dat door Tollens en Helmers is opgestookt 

in 1956 nog nagloeit in de lessen vaderlandse geschiedenis. Hij noemt de latere beschimpingen 

zonder verdere uitleg, maar eindigt met de eveneens Rijswijkse dichter Willem Levinus Penning, die 

in zijn gedicht Op ons dorpsplein uit 1910 Tollens als één der voorbijgangers van een vroegere 

generatie gedenkt. ‘Er zullen, wezen zij schaars, meer Nederlanders zijn die dit soms doen.’36 

Deze en andere krantenartikelen vormen de papieren herdenking van 1956.37 De enige andere 

activiteit is een gezamenlijke bijeenkomst van het Historisch Genootschap ‘Roterodamum’ en de 

‘Rotterdamse Kring van Auteurs’ op 30 oktober in het Groothandelsgebouw, in aanwezigheid van de 

burgemeester. De acteur Jan Lemaire draagt gedichten voor en de spreker is Gerard Huygens, die 

voorafgaand in de NRC al een portret van de mens Tollens had geschetst: verdraagzaam, 

meedogend, beminnelijk, maar aan de andere kant ook zelfingenomen en oppervlakkig.38 In zijn 

voordracht plaatst hij het herdenkingsjaar 1956 in perspectief: ‘Mozart, Rembrandt en Ibsen werden 

in de hele wereld herdacht, Bilderdijk bracht het nog tot een nationale hulde. Maar Tollens’ feest was 

een Rotterdams onderonsje’.39 Hem zou in dat jaar verzocht worden een biografie te schrijven. 

Hoewel deze pas in 1972 zal verschijnen, kan ze beschouwd worden als een blijvend resultaat van het 

Tollensjaar 1956. In Rijswijk wordt door bestuur van het Museum wel een herdenking geopperd, 

maar deze wordt niet gerealiseerd. 

1980 

De tweehonderdste geboortedag van Tollens krijgt meer aandacht dan de vorige feestdagen, maar 

de herdenkingen zijn lokaal bepaald door een samenwerking van musea in Rotterdam en Rijswijk. In 

de beide woonplaatsen van de dichter vindt aansluitend een vergelijkbaar programma plaats met 

een tentoonstelling, een wedstrijd en educatieve activiteiten. Er wordt een gestencild en geniet 

bloemlezinkje samengesteld, een geluidsband gemaakt en de prijsuitreiking van de wedstrijd in 

Rotterdam wordt opgeluisterd met Tollensliederen. 

Rotterdam is het eerst aan de beurt. ‘Dubbelde Palmboom haalt bespotte dichter uit de vergetelheid’ 

luidt de subkop van Het Vrije Volk van 11 augustus 1980. De verslaggever plaatst Tollens in zijn tijd, 

schetst het Rotterdam van die jaren en wijst op de kleinerende behandeling die de dichter in later 

jaren te beurt viel.40 De Drentse en Asser Courant combineert in een algemeen artikel met 

biografische bijzonderheden de aankondiging van de tentoonstelling over de dichter met een 

verwijzing naar de bloemlezing Minnezangen en Idyllen, die door Huygens in hetzelfde jaar is 
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 De Tijd, 20 oktober 1956 
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 Het Nieuwsblad van het Noorden, 27 oktober 1956, stelt dat vrijwel iedere Nederlander Tollens’ werk kent 
doordat het Volkslied er op de lagere school wordt ‘ingehamerd’. Het stuk geeft een genuanceerd beeld van de 
dichter. In het Gereformeerd Gezinsblad van 26 en 27 oktober wordt zijn levensbeschouwing afgezet tegen de 
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van Tollens en de tijdgeest waarin de geest de reformatie dreigt te worden verloochend. 
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 NRC, 21 oktober 1956 
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 Verslag van deze bijeenkomst in Het Vrije Volk, 31 oktober 1956 
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uitgebracht. Meewarig constateert de verslaggever dat juist het verworpen jeugdwerk het publiek 

van 1980 meer zal aanspreken dan ‘de gezwollen bombast, waarom hij in zijn eigen dagen zo hoog 

geprezen werd’.41 

Van 14 augustus tot en met 28 september is er een tentoonstelling in de locatie ‘De Dubbelde 

Palmboom’ in Delfshaven: op vijf panelen is informatie te vinden over de dichter en Rotterdam, over 

zijn inspiratoren Jan Fredrik Helmers en Matthias Claudius, over het Volkslied en De Overwintering, 

over zijn eerbewijzen en er hangen krantenberichten over eerdere herdenkingsjaren. In een 

tafelvitrine liggen enkele originele uitgaven en persoonlijke bezittingen van Tollens. Ook zijn 

bureaustoel, het borstbeeld en een kleine replica van het standbeeld zijn aanwezig. Voor lagere-

schoolleerlingen is er een educatief project opgezet, met een bouwplaat met voorstellingen van 

Rotterdam in Tollens’ tijd. Er is een geluidsband Even luisteren naar Tollens te koop, met veertien 

gezongen teksten. De periode wordt op 28 september in De Dubbelde Palmboom afgesloten met een 

middag ‘Tollens in concert’. Hans Cok speelt op een oude tafelpiano Revius’ Les derniers moments de 

Tollens en begeleidt de sopraan Henny Schrijver-Speelman bij een aantal Tollensliederen. Tussendoor 

worden de prijswinnaars van de dichtwedstrijd gehuldigd: 41 inzenders, de meesten uit Rotterdam, 

schreven een actueel gedicht in de stijl van Tollens, dat werd beoordeeld door een jury met de 

Tollensbiograaf Gerard Huygens, de dichter Jan Eijkelboom en museummedewerker Harry Verweyen. 

Eijkelboom noemt de prijswinnaars met enkele citaten in Het Vrije Volk, met de firma ‘Tollens & Co.’ 

sponsor van de herdenking, in de editie van 27 september. De winnende teksten betekenen voor de 

winnaars een boekenbon van 50 of 100 gulden.42 

De herdenking verplaatst zich dan naar Rijswijk, waar het Museum eveneens een tentoonstelling 

inricht, Tollens’ pennevruchten, en een dichtwedstrijd organiseert. Ook vraagt het ontwerpen voor 

een nieuw grafbeeld op de inmiddels lege sokkel op het kerkhof. De tentoonstelling wordt geopend 

door mr. H.J. (Herbert) de Roy van Zuydewijn, bestuurslid van de Stichting en zelf actief als dichter en 

vertaler.43 De spreker stelt de paradox van Tollens’ roem tijdens zijn leven en diens ‘neergang zo diep 

en zo duurzaam’. Dat beide kwalificaties overdreven zijn, is voor hem niet de enige verklaring van de 

‘afgrond tussen roem en zijn verguizing’: 

hij heeft ongetwijfeld geschreven naar de aard en naar de mate van zijn kunnen. Maar zijn 

aard en aanleg dreef hem er onbewust toe zich aan te passen aan de akoestiek van de zaal 

waarin hij zijn poëzie tot klinken bracht. 

Ofte wel: Tollens past zich aan het publiek van zijn tijd aan. De Roy van Zuydewijn heeft waardering 

voor zijn talent om met eenvoudige middelen de juiste onderwerpen in juiste toon aan te roeren. 

Voor hem ligt daarin echter ook de kiem van de latere verguizing: het eindeloos en zonder verrassing 

voortborduren op dezelfde patronen: 

Was hij maar tot het inzicht gekomen dat lyrische poëzie bestaat bij de gratie van de stilte 

tussen de woorden en had hij maar aan het voorschrift voldaan, in plaats van dertig strofen, 

dertig woorden te vinden ‘stuk voor stuk gezuiverd van de tijd’ (…). 
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 Het Stadsarchief Rotterdam bewaart alle teksten in de dossiers van deze herdenking onder codes BNR 203 en 
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 De tekst van de toespraak is in typoscript aanwezig in het archief van het Museum en is tevens afgedrukt in 
het Jaarverslag 1980-1983, 28-31 
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In plaats daarvan schrijft hij gedichten die latere generaties qua taal en inhoud niet meer kunnen 

boeien. De spreker waardeert het daarom dat de tentoonstelling Tollens in zijn tijd plaatst als gezicht 

van de letterkunde van die tijd: 

Niet een gezicht dat ons diepten van onsterflijke schoonheid openbaart, maar niettemin een 

[gezicht], dat voor onze letterkundige geschiedenis niet minder karakteristiek is dan Vondel, 

Multatuli of Vestdijk. 

De Roy van Zuydewijn sluit wat de waardering van Tollens betreft aan bij Huygens – naar wie hij ook 

verwijst – door zowel te verheerlijking tijdens zijn leven als de latere verguizing te relativeren. Het 

NCRV-radioprogramma ‘Kunst- en vliegwerk’ besteedt op 26 november 1980 aandacht aan de 

tentoonstelling en aan de persoon en de tijdsomstandigheden van Tollens en het rouwgedicht van de 

vijftienjarige Willem wordt daarbij ter illustratie voorgelezen. Wellicht heeft in Rijswijk ook de 

Rotterdamse geluidsopname met gedichten gedraaid: in het archief van het Museum bevindt zich bij 

de archivalia van de tentoonstelling een kattenbel met de woorden ‘bandje 14 min.’ en 

‘bandrecorder’.  

De tentoonstellingen en de uitgave van Minnezangen en Idyllen brengen Tollens in elk geval voor 

korte tijd in de belangstelling, maar er zijn ook kranten die in die maanden wél het bundeltje 

noemen, maar niets melden over de herdenking.44 

2006 en 2010 

Voor de Stichting Historische Projecten is de 150e sterfdag van Tollens de aanleiding tot het boekje H. 

Tollens Cz., van Mathijsen en Poortier, ingeleid door Arjan Kwakernaak, conservator van het Museum 

Rijswijk. De uitreiking hiervan vindt met enkele toespraken en een kleine tentoonstelling plaats in het 

Museum. 

De 150e verjaardag van het standbeeld in Het Park wordt gecombineerd met het Dunya Festival en 

de uitreiking van de Tollensprijs aan Paulien Cornelisse. De feestelijkheden beginnen tijdens het 

festival op 30 mei bij het standbeeld en het (inmiddels Koninklijk) Rotte’s Mannenkoor verleent net 

als anderhalve eeuw eerder zijn muzikale medewerking. De tijden zijn echter veranderd: niet de tekst 

van Tollens uit 1816 klinkt, maar de variatie zonder vreemde smetten die Van Dalfsen in 1891 

schreef. Ook nu worden er gedichten ‘naar Tollens’ geschreven, maar dan in een opdracht aan vijf 

Rotterdamse dichters. Zij dragen ze voor in Het Park en later worden ze met een nawoord van Arie 

van der Ent in een klein boekje gepubliceerd: vijf gedichten van, en vijf gedichten naar Tollens.45 

Verjaardag staat naast Waterstaat van Hester Knibbe, Mijne verzen naast Het regent waar je ook 

loopt van Salah Hassan, Morgen naast Geen kwaad van Jana Beranová, Celidon naast Wien 

Neêrlandsch Goed van Rien Vroegindeweij en het Volkslied naast Mijn nieuwe vaderland van Ramsey 

Nasr. Van der Ent legt aan de hand van gedichten voor kroonprins Willem (II) uit, dat Tollens geen 
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 K. Nolles besteedt in het Nederlands Dagblad van 15 juli 1980 uitgebreid aandacht aan Tollens en waardeert 
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Poesjkin is: het gedicht van de Rus (Tot de prins van Oranje) is korter en beter en werd bovendien 

niet onmiddellijk als aparte uitgave gepubliceerd.46 

De viering is een samenwerking tussen de gemeente Rotterdam (Centrale Bibliotheek, Stadsarchief), 

het Tollens-fonds, Poetry International en enkele particulieren. De laatsten richten een 

tentoonstelling in de bibliotheek in, Tollens dichterbij die gedurende de maand september te 

bekijken is: één vitrinekubus met herinneringen aan de verffabriek (Cees Kolff) en drie met 

voorwerpen, publicaties en andere herinneringen aan en rond de dichter (Ruud Poortier). Op 

dezelfde locatie wordt op 24 september, de verjaardag van dichter en beeld, een symposium 

gehouden. Achtereenvolgens spreken Marita Mathijsen over Tollens als volksdichter, Lotte Jensen 

over zijn verzetspoëzie, Ruud Poortier over zijn leven en Paul van der Laar, directeur van het 

Historisch Museum Rotterdam over Tollens als Rotterdammer. Van der Laar interviewt ten slotte 

Cees Kolff over de vraag hoe het is om nazaat van Tollens te zijn. Het aantal bezoekers van het 

symposium is gering: er zijn nog geen veertig belangstellenden. De festiviteiten worden op 13 

november afgesloten met de uitreiking van de Tollensprijs op het ‘Lezersfeest’ van de bibliotheek. 

Ook hier zijn het mannenkoor en de Tollensdichters aanwezig. 

Dat in 2010 gewerkt wordt aan het nieuwe grafbeeld, houdt niet direct verband met het 

herdenkingsjaar. Het lag wel in de bedoeling het nieuwe grafbeeld in het Tollensjaar in gebruik te 

nemen, maar de weersomstandigheden maakten een verantwoorde plaatsing aanvankelijk niet 

mogelijk. De feestelijkheden waren uiteindelijk op 6 maart 2011 (zie deelhoofdstuk 4.5.2) 

Conclusie: herdenkingen en de herinneringscultuur 

Herdenkingen maken deel uit van de herinneringscultuur. Na 1860 is er echter geen nationaal 

evenement meer geweest dat Tollens in de collectieve herinnering plaatst. Om met Marita Mathijsen 

te spreken, elementen van de ‘intellectuele infrastructuur’ ontbreken en vooral de culturele elite laat 

het afweten: in 1880 is er nog een Amsterdamse groep vrienden en bewonderaars actief, maar het 

duurt lang voor zich opvolgers aandienen.47  

Pas in 1956 is er sprake van een proactieve houding in de aanzet tot de nieuwe biografie, maar de 

krantenartikelen over de nagedachtenis van Tollens zijn weinig opbouwend. In 1980 wordt hij meer 

zichtbaar door de tentoonstellingen en vanaf 2000 zet het bestuur van het Tollensfonds dit beleid 

voort door de combinatie van zijn prijs met herdenkingsactiviteiten.  

Van een nationale beweging is echter geen sprake meer, de vieringen concentreren zich sinds 1956 

in Tollens’ woonplaatsen Rotterdam en Rijswijk. De pers, ook de landelijke, schenkt er wel aandacht 

aan, maar een opleving van de belangstelling voor de volksdichter blijft uit. 2006 levert tenminste 

nog een boekje op. De beide beelden leiden een eigen leven, maar alleen in 2010 is er aanleiding tot 

een herdenking in Rotterdam, maar alweer sterk plaatselijk georiënteerd, uitmondend in de 

onthulling van het nieuwe grafbeeld in Rijswijk. 

Waar herdenkingen zoals Ann Rigney die noemt, mede gericht zijn op de toekomst, op de 

ontwikkeling van een embodied community met schrijvers als Burns en Scott als middelpunt, zijn de 

herdenkingen van Tollens, voor zo ver die er zijn geweest, vooral gericht op de dichter zelf, dus op 

het verleden. Dat is ook wezenlijk aan ‘herdenken’, maar Rigney laat zien dat er ook progressieve 
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krachten kunnen worden losgemaakt. Bij Tollens is dat niet het geval geweest. Het ontbrak de 

herdenkers aan een dergelijke grootse ambitie en het publiek lijkt er niet voor in de juiste stemming. 

Als positieve gevolgen kunnen we wel noemen: een stoomschip in 1880, een biografie lang na 1956 

en een nieuwe bloemlezing in 2006. Wel blijkt, dat Tollens ondanks de herdenkingsarme periode 

1880-1930 niet vergeten is en dat zijn naam in herdenkingsjaren genoemd blijft worden, soms 

negatief (1930, 1956), soms positief (1980, 2006, 2010). 

Solitaire herdenker 

Joep Leerssen meldt, dat zijn neef dr. Wim Knoops, Rotterdammer, elk jaar op Tollens’ verjaardag bij 

het beeld een gedeelte uit De Overwintering voorleest. 
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Hoofdstuk 4.4. Tollens bewaard 

Inleiding 

De materiële nalatenschap van Hendrik Tollens is omvangrijk: allereerst zijn er zijn eigen bezittingen, 

waarvan een aantal boeken en voorwerpen in familiebezit is gebleven en een groot deel op een 

veiling is verkocht. Ten tweede zijn er collecties die door verzamelaars zijn samengesteld: met name 

Adrianus Bogaers, Abraham de Vries en Gilles Schotel hebben verzamelingen aangelegd die 

uiteindelijk in bibliotheken (Koninklijke Bibliotheek Den Haag, Universiteitsbibliotheek Leiden) en het 

Stadsarchief Rotterdam zijn terechtgekomen. Tollens was een productief correspondent met een 

breed spectrum aan relaties. Veel brieven zijn bewaard gebleven en met name de persoonlijke 

briefwisselingen met Cornelis Loots, uitgever J. Immerzeel en de gebroeders Willem en Gerard 

Suringar geven een inzicht in het dagelijks leven en denken van de dichter en wat de uitgevers 

betreft, ook in het literaire bedrijf van zijn tijd. Huygens heeft er dan ook veelvuldig gebruik van 

gemaakt voor zijn biografie. Dergelijke brieven treffen we aan in de KB (Loots, Immerzeel) en in de 

Universiteitsbibliotheek in Amsterdam (Suringar). Dongelmans heeft er in zijn boek over Immerzeel 

gebruik van gemaakt.1 

De catalogus van de veiling 

Een verzameling die in elk geval verspreid is geraakt, is het eigen boekenbezit van Tollens. Na twee 

kijkdagen op 22 en 23 mei 1857 wordt zijn bibliotheek bij Gebrs. Van der Hoek in Leiden geveild op 

25 tot en met 28 mei. Slechts de gedrukte catalogus geeft nog een indruk van wat hij in zijn kasten – 

ook geveild – had staan en van zijn belangstelling en referentiekader. Tollens heeft zelf bij leven zijn 

boekencollectie beschreven en deze is door toedoen van Bogaers in verschillende toegangen 

bewerkt.2  

Tollens had zelf eenen volledigen catalogus zijner boekerij geschreven. Ik heb er met 

goedvinden van zijn zoon Mr. H.P.J. Tollens te Leiden en net en getrouw afschrift van laten 

maken, Niet onbelangrijk kwam het mij voor daaruit eenigszins na te gaan met welke lektuur 

en studie de dichter zich bezig hield. A.B.3 

Tollens zal het origineel tussen 1850 en 1855 hebben aangelegd. Er gaan bij de veiling 1762 boeken 

onder de hamer, waarvan een aantal uit meer banden bestaan, de totale hoeveelheid is dus groter. 

In de meeste heeft Tollens zijn handtekening geplaatst. 

Lotnummers Onderwerp(en)     totaal 
 
1-32  Godgeleerdheid    32 
32-60  Algemene en bijzondere geschiedenis  28 
61-104  Nederlandse geschiedenis   43 
104-157 Biografieën     53 
158-183 Aardrijkskunde, reisverslagen   25 
184-272 Gedichten en toneelpoëzie   819 
                                                           
1
 Dongelmans (1986), met vele verwijzingen. 

2
 De originele catalogus in handschrift van Tollens en de bewerkingen op last van Bogaers bevinden zich onder 

signatuur 121 A 14 in de Bijzondere Collecties van de KB Den Haag. 
3
 Idem, inlegvel in boek B 
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473-1095 idem 
1116-1225 idem 

273-472 Tollens’ verzameling van en over Bilderdijk 199  
1096-1115 eigen werk     19 
1226-1262 Uitgaven van genootschappen   40 
1263-1343 Franstalige werken    80 
1344-1390 Duitstalige werken    46 
1390-1425 Engelstalige werken    35 
1426-1568 Nederlandse letterkunde   142 
1569-1611 buitenlandse letterkunde   42 
1612-1716 romans en jaarboekjes    104 
1716-1762 mengelwerk en taalkunde   46 

 
Enkele saillante aantekeningen: de Bilderdijk-collectie, die door Tollens zelf gecatalogiseerd, is 

verzameld in 189 ‘egale keurig blaauw linnen banden’ en bevat ook vijf portefeuilles en enkele 

dozen.4 Tot het eigen werk behoort een exemplaar van Onuitgegeven Gedichten: ‘van deezen bundel 

bestaan slechts zeer weinig exemplaren’.5 Huygens merkt op dat zich in de boedel geen exemplaar 

van het scheepsjournaal van Gerrit de Veer bevindt en dat geeft hem een aanwijzing dat Tollens het 

oorspronkelijke verhaal van de overwintering niet kende. Ter veiling komen verder: 7 kaarten, 25 

prentwerken, 37 prenten, 42 portretten, 5 schilderijen, 14 muziekstukken, 32 gedenkpenningen, 16 

overige voorwerpen en 5 boekenkasten. Het geheel brengt f 2949 op, waarvan de Bilderdijk-

verzameling met f 1050 een groot deel uitmaakt. Deze wordt in haar geheel gekocht door Woutherus 

Bekker, oefenaar te Amsterdam.6 Huygens noteert over de opbrengst: ‘zijnde nog geen vijfhonderd 

gulden voor iedere dochter of zoon. Zo gaat dat met particuliere boekerijen’.7 Schotel, wiens 

biografie eindigt met de begrafenis en het initiatief tot het standbeeld, vermeldt niets over de 

veiling. 

De overige boedelstukken zijn op 25 mei 1857 in Rijswijk geveild door de plaatselijke notaris, J.W. 

Schuurman. Onder de kopers vallen twee namen op: G. Kuys, de eigenaar van de plaatselijke 

uitspanning met die naam, en ‘Kolff’, waarmee Tollens’ schoonzoon zal worden bedoeld. Deze veiling 

brengt f 1686,75 op.8 

 

Bijzondere Collecties Koninklijke Bibliotheek (collectie-Bogaers en familiebezit) 

In de Bijzondere Collecties van de KB verwijzen ruim 75 inventarisnummers direct of indirect naar 

Hendrik Tollens. Van een aantal stukken is de herkomst te achterhalen, doordat zij behoren tot 

beschreven legaten. 

Van Adrianus Bogaers is bekend dat hij een verzameling tollensiana heeft aangelegd. Schotel heeft 

hiervan gebruik gemaakt bij het schrijven van zijn biografie (zie hoofdstuk 3.2). Na Bogaers’ dood in 

1870 heeft bibliothecaris M.F.A.G. Campbell een ruime keuze uit zijn boekenbezit kunnen maken. Of 

daarbij ook boeken van Tollens zelf waren, is niet na te gaan. Een tweede schenking volgt in 1895, 

volgens beschrijving van de KB door de ‘schoonzoon’ van Bogaers, maar de schenker, Thomas Anne 

                                                           
4
 Catalogus (1857), 16, zie ook de beschrijving in Bosch (1941), 30-33 

5
 Catalogus (1857), 35 

6
 De collectie bevindt zich thans in het Bilderdijk Museum, Amsterdam. Woutherus Bekker, geboren 1821 was 

een orthodox prediker, die enkele publicaties op zijn naam heeft. Bosch noemt hem foutief ‘Woltherus’. 
7
 Huygens (1972), 267 

8
 Het stuk bevindt zich in de map ‘Tollens’ in het Rijswijks Museum. 
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Klinkhamer (1829-1894), was een oomzegger, een zoon van zijn zuster Maria. Bogaers’ enige dochter 

was in 1884 ongehuwd overleden. In feite is het de weduwe Klinkhamer die de collectie op instructie 

van haar man aan de bibliotheek overhandigt. De koninklijke bibliothecaris ontvangt de schenking 

met vreugde: 

Hoeveel te meer nog dan in ’t bewaren van zijn eigen werk komt de keurigheid van Bogaers uit 

in zijn manier om de geschriften van zijn vriend Tollens bijeen te brengen. Bijna volledig vindt 

men hier het werk van Tollens in verschillende uitgaven, en in exemplaren die meestal iets 

bijzonders hebben door de bijvoeging van een handschrift, van teekeningen of proefdrukken 

der gravures, van allerlei belangrijke stukken en aanteekeningen.9 

De collectie-Bogaers bevat alle uitgaven van Tollens, zowel de bundels, het verzameld werk en de 

losse uitgaven in alle drukken tot 1870 – alleen de uitgaven van De Overwintering zijn niet compleet, 

maar wel is het originele manuscript aanwezig, ‘de parel zijner collectie’.10 Van een aantal bundels is 

het exemplaar aanwezig waarin Tollens zijn verbeteringen voor een volgende druk aanbracht. 

Curieus is het vierde vel van de proefdruk van Gedichten II: als Tollens deze bundel voorbereidt, 

wordt Nederland bij Frankrijk ingelijfd en moeten publicaties aan de censuur worden voorgelegd. Een 

al te patriottistische vers als Kenau Hasselaar zal deze niet ongestraft passeren en Tollens houdt het 

vel daarom achter. De verzameling bevat ook werk dat in andere talen is vertaald (waaronder acht 

vertalingen van De Algemeene Bededag), overdrukken, artikelen over Tollens (bijvoorbeeld uit Argus 

en de Nederlandsche Mercurius), autografen en kopieën, brieven en een plakboek. Bogaers zal zijn 

verzameling hebben verkregen door presentexemplaren van Tollens zelf, maar ook door aankopen 

uit de boedel van Immerzeel en op de Tollensveiling. 

Uit het jaarverslag van de KB blijkt, dat deze in 1895, na de schenking door Klinkhamer, actie neemt 

om de briefwisseling tussen Tollens en Bogaers te completeren.11 Blijkbaar is contact gezocht met 

Femma Stoelman-Tollens, een kleindochter van de dichter, die in Den Haag woont. Zij is bereid haar 

deel van de correspondentie af te staan en schenkt bovendien nog enkele andere archivalia: teksten 

van voordrachten en inleidingen, diploma’s van (ere)lidmaatschappen, een verzameling gedichten en 

andere teksten. Zo komt de KB ook in bezit van het proefvel van deel X van de Gezamenlijke 

Dichtwerken waaraan Tollens werkte toen hij met de corrigerende pen in zijn hand overleed. Femma 

Antonetta Gerbranda Tollens (1838-1908) is het enig overlevende kind van Hein, zodat we mogen 

aannemen dat de archivalia eerder bij hem berustten. Hein en zijn tweede vrouw Johanna Sophia 

Stoelman (ook: Sophia Johanna, 1808-1891, zij was een tante van Femma’s echtgenoot) waren in 

hetzelfde jaar overleden en blijkbaar wilde Femma afstand van deze archivalia van haar grootvader 

doen, ondanks het feit dat zij zelf vijf kinderen had die deze stukken hadden kunnen erven.12  

Met deze en andere aanwinsten beroept de KB zich op ‘de belangrijkste collectie van de tijdens zijn 

leven hemelhoog geprezen en in latere jaren diep verguisde dichter H.F. Tollens Cz.’ en omschrijft 

deze als volgt: 

                                                           
9
 Werken (1896) 

10
 Werken(1896); zoals in hoofdstuk 2.6 wordt vermeld, is het manuscript van Tollens’ eigen hand: het was bij 

de prijsvraag verplicht een ander te laten schrijven om herkenning door het handschrift te voorkomen. 
11

 Verslag KB (1896), vi 
12

 Femma Stoelman-Tollens behield toch nog wat stukken. Van haar kleindochter Sophia Frederika Hugolina 
Stoelman (1900-1985) belandde een mapje archivalia via Rijswijker Kees Hoogenraad in het Museum Rijswijk. 
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De collectie concentreert zich op Tollens’ werken; persoonlijke papieren zal men er niet in 

aantreffen. Zij bestaat uit handschriften en brieven, maar ook uit bijzondere exemplaren van 

zijn gedrukte werken. Bijzonder omdat het een drukproef betreft, of omdat de originele 

ontwerpen voor frontispices en/of illustraties zijn meegebonden. 

Aangenomen wordt dat Tollens de ontbrekende ‘intieme geschiedenis’ vernietigd zal hebben.13 De 

omschrijving noemt met name het dossier over De Overwintering, dat uit de verzameling van 

Bogaers komt.14 De beschrijver van de verzameling stelt vast dat er genoeg stof voorhanden is voor 

een nieuw beeld van de dichter die, aldus een bescheiden relativering, dichter was ‘maar altoos voor 

de middenklasse’.15 De verzameling bevat immers ook de briefwisselingen met Loots en Immerzeel, 

waaruit Huygens later veel stof voor zijn biografie zal halen.16 Maar dan zijn we ruim 75 jaar verder. 

Ook stukken uit het archief van de oudste overlevende zoon Hein Tollens bevinden zich in de 

Bijzondere Collecties van de KB. Hier vinden we bijvoorbeeld brieven en gedichten met rouwbeklag. 

Een belangrijke hoeveelheid gegevens is samengebracht in het inventarisnummer 121 A 14. Tot de 

verzameling van Bogaers behoren namelijk ook diverse catalogi en registers, zoals de inventaris op 

het (boeken)bezit van Tollens, een Chronologische en Alphabetische Lijst der Dicht- en Prosawerken 

van H. Tollens Cz., een Catalogus van Tollens Werken met de inhoud van alle uitgaven en drukken, 

een map met aantekeningen van Tollens zelf en een plakboek met krantenknipsels, dat Bogaers ook 

na de dood van dichter heeft bijgehouden.  

Het belang van deze laatste stukken schuilt in de details: de nauwgezette boekhouding van 

bijvoorbeeld muziekstukken, portretten en vertalingen in de catalogus en de registers ondersteunen 

de documentatie en dragen zo bij tot verfijning van het beeld van Tollens. De knipsels vormen een 

naslagwerk en tonen gedurende zijn leven en daarna zijn positie in de media van zijn tijd. De 

overzichtelijkheid van dit alles door Tollens en Bogaers maakt het de latere onderzoeker 

gemakkelijker grip op deze grote hoeveelheid gegevens te verkrijgen. 

Nederlands Letterkundig Museum, Den Haag 

Het NLM heeft, naast publicaties van en over Tollens, onder inventarisnummer T 00373 een collectie 

brieven in bezit (onder andere aan Van den Bergh, Van Calcar, De Génestet, Schimmel), een aantal 

portretten, een klein formaat borstbeeld en een bronzen penning uit 1850. 

Universiteit van Leiden (collectie-De Vries) 

Mr. Abraham de Vries (1817-1879), een zoon van Jeronimo, advocaat en raadsheer te Amsterdam, 

verzamelt alles van Tollens en bundelt dit in 32 banden, die via de Maatschappij der Nederlandsche 

Letterkunde uiteindelijk belanden bij de Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek in 

Leiden onder catalogusnummer 1091 H 1-32. 

De delen 1 tot met 19 bevatten de reguliere gedrukte werken, soms met aantekeningen en 

toelichtingen.17 Deel 20 is de roofdruk Verspreide Dicht- en Prozawerken met de inleiding door G. 

                                                           
13

 Suggestie in Werken (1896) 
14

 http://www.kb.nl/speciale-collecties/moderne-handschriften-vanaf-ca-1550/tollens (21 mei 2013) 
15

 Werken (1896) 
16

 Inv.nrs. 72 D 57 resp. 133 C 11 
17

 Deel 7 is de Feestzang bij het huwelijk van de kroonprins met Anna Paulowna uit 1816. Iemand heeft met 
potlood onderstrepingen in het gedicht aangebracht, kennelijk bij eigenaardigheden in de taal; voorbeelden: 

http://www.kb.nl/speciale-collecties/moderne-handschriften-vanaf-ca-1550/tollens
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Engelberts Gerrits. De andere Belgische roofdrukken uit de jaren veertig ontbreken in de 

verzameling. 

Deel 21 bevat echte verspreide werken van Tollens: Onuitgegevene en bijeenverzamelde Gedichten 

en Geschriften, zoals De Vries deze bundeling noemt. In de delen 22-26 vinden we het toneelwerk, de 

afzonderlijke uitgaven, gesorteerd als blij- en treurspelen. Enkele zijn in De Vries’ handschrift (het 

divertissement De Vrede in Nederland en het blijspel Blinval en Emelia). 

De overige delen kunnen beschouwd worden als documentatiemappen over de eerste jaren na het 

overlijden van Tollens. De Vries verzamelt hier zijn Nagedachtenis in drie delen: soms in authentieke 

documenten zoals uitgaven en krantenknipsels, vaak eigenhandig overgeschreven uit kranten en 

tijdschriften. Er zijn verschillende genres: herdenkingsgedichten, toespraken, beschouwingen, 

recensies, min of meer in chronologische volgorde en te onderscheiden in teksten naar aanleiding 

van het overlijden en de begrafenis (delen 27-28 en enkele in 29), de onthullingen van de beide 

beelden (29). Deel 30 is bestemd voor ‘alle stukken en gedichten die gedurende het leven zijn 

toegezonden’, waaruit volgens De Vries blijkt ‘hoezeer gemelde dichter door ieder een werd vereerd 

en bemind’. Dit boek bevat ook advertenties, voorredenen bij verschillende dichtbundels en 

recensies. Deel 31 is een schriftje met titels van gedichten op alfabetische volgorde met verwijzingen 

naar de delen 1-21. 

Ten slotte krijgt de biografie van Schotel een plaats in het laatste deel, 32. Er is een afbeelding van 

het grafbeeld in Rijswijk bijgebonden. Na het boek zelf neemt De Vries een aantal besprekingen uit 

tijdschriften op, de laatste uit 1862, waarmee de verzameling in feite eindigt. 

Buiten de collectie van De Vries bezit de UB Leiden nog een aantal andere uitgaven van en over 

Tollens.18 Zijn zoon Frans blijkt ook een weldadigheidsuitgave te hebben geschreven voor de 

noodlijdenden in de gemeenten waarvan hij burgemeester was (Bleiswijk en Moerkapelle).19 

Stadsarchief Rotterdam (SAR) 

Twee belangrijke collecties bevinden zich in het Stadsarchief Rotterdam, te weten de verzameling die 

Schotel heeft gebruikt voor zijn biografie Tollens en zijn tijd en het archief rond de totstandkoming 

van het standbeeld. Daarnaast bewaart het SAR nog een groot aantal brieven, manuscripten en 

uitgaven. Ook is er een collectie ansichtkaarten uit de jaren 1900-1920 waarop het beeld in Het Park 

al dan niet prominent staat afgebeeld.20 

Zoals in deelhoofdstuk 3.2.2 beschreven, werpt Schotel zich op als Tollens’ levensbeschrijver. Hij 

verzamelt uiteindelijk zijn documentatie in een langwerpige doos in de vorm van een boek, met op 

de rugzijde Tollensia.21 Hij beschikt daartoe over eigen materiaal, zoals de correspondentie met 

Tollens zelf en verschillende uitgaven. Blijkbaar schrijft hij mensen aan die hem voor zijn doel ten 

dienste kunnen staan, want van verschillende referenten bevinden zich de antwoorden daarop in de 

collectie. Zo licht Johan Anthonie Philipse, zomerbewoner van een Rijswijkse buitenplaats met wie 

Tollens vriendschappelijk omging, hem in over het laatste gedichtje dat de dichter schreef voor zijn 

                                                                                                                                                                                     
‘hellerblinkerder eer’, ‘verzaâmd venyn’, ‘bepurperd met zijn bloed’, ‘dat digtomknield altaar’, ‘Zuiderverwen’, 
‘het gruwlenbroedend nest’, ‘geen loosgetooide logen’, ‘belang- en lotgemeen’. 
18

 UB Leiden, Portef. 7 
19

 F.J. Tollens, Weldoen, Rotterdam, J. van Baalen & Zn., 1854 
20

 Het SAR pretendeert volledigheid, wat zou inhouden dat er na 1920 geen prentbriefkaarten van het 
monument zouden zijn gemaakt. 
21

 SAR 33. 02 nr. 1083 
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dochter Betsy. Andere vrienden, zoals Bogaers en Beijerman geven bijzonderheden over Tollens’ 

karakter, Withuys vertelt over zijn bemoeienissen met het grafbeeld, Van Duyse over de receptie van 

Tollens’ werk in België. Hein Tollens geeft enkele persoonlijke bijzonderheden. Andere brieven zijn 

reacties op de biografie. 

Bijzondere Collecties Universiteit van Amsterdam 

Het archief van de uitgeverij Suringar in Leeuwarden is ondergebracht bij de Bijzondere Collecties 

van de bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam. Dit bevat uiteraard alle daar uitgegeven 

bundels van Tollens en ook een collectie van ongeveer 250 brieven, waarvan het merendeel, 165 

stuks, door Tollens aan Gerard Suringar is geschreven. Tussen beiden bestaat méér dan een zakelijke 

band: naast correspondentie over de bundels en de portretten staan er gegevens is die biografische 

en persoonlijke informatie van en over de dichter bieden. Na Tollens’ dood zet zijn zoon Hein nog 

enige tijd de briefwisseling voort (51 brieven), die voornamelijk handelen over de afwikkeling van de 

literaire nalatenschap, de Gezamenlijke Dichtwerken en de verschillende andere postume uitgaven 

van het dichtwerk. Tollens had de uitgever leren kennen door diens broer Willem, die net als de 

dichter van beroep verfhandelaar was. Een gering aantal brieven is aan hem geadresseerd. Wat de 

portretten betreft, bevat de collectie brieven van enkele kunstenaars, zoals Mieling en Spanier. Ook 

zijn er enkele stukken die door andere uitgevers zijn verstuurd, wellicht om Suringar toestemming 

voor een uitgave af te bedelen. Dit maakt de verzameling interessant voor nadere studie, die wellicht 

nieuwe gedetailleerde informatie over de beschreven onderwerpen kan leveren. Ze bevat slechts een 

enkele kopiebrief van Suringar aan Tollens. Overigens hebben Huygens (1972) en Rooseboom (1994) 

deze collectie wel geraadpleegd. 

Ook het archief van het Tollens-fonds is hier ondergebracht. Het is nog niet gecatalogiseerd. 

Museum Rijswijk 

Het Museum Rijswijk is de enige instelling die het verzamelen van Tollensiana expliciet als 

doelstelling in de Statuten heeft staan: 

I. Het opsporen, verwerven, verzamelen, behouden en exposeren van: 
c. kunstwerken en voorwerpen, die op enigerlei wijze te maken hebben met de dichter 
Hendrik Tollens, dan wel met diens woning te Rijswijk, zijnde het huidige museumgebouw 
“het Tollenshuis”. 

Tollens is één der vijf verzamelgebieden: 

5. Voorwerpen betreffende Hendrik Tollens 
De 19de eeuwse dichter Hendrik Tollens (1780-1856) woonde de laatste tien jaar van zijn leven 
in het huidige museumpand, dat zijn bijnaam ‘het Tollenshuis’ aan hem dankt. Binnen deze 
deelcollectie vallen de vele dichtbundels van Tollens, prenten, schilderijen en andere 
voorwerpen die op enigerlei wijze verband houden met de dichter.22 

Inderdaad omvat de verzameling van het museum ongeveer 200 ‘objecten’ en ongeveer 120 

documenten die aan Tollens zijn gerelateerd. De bundels zijn in verschillende edities, 

samenstellingen en bindingen aanwezig, ook vele losse uitgaven en overdrukken.23 Van de 

                                                           
22

 Beleidsplan Museum Rijswijk 2013-2018, 6, 9 (Statuten als bijlage) 30 
23

 Het is niet ongebruikelijk dat verschillende bundels in één band worden samengebonden. De samenstelling 
verschilt naar gelang de uitgave of de opdracht van de eigenaar. Naast de standaardomslagen zoals deze door 
de uitgever zijn uitgebracht, bestaan er talloze ‘privéomslagen’. 
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schilderijen mogen genoemd worden het originele pastel door August Dietzer en grote gravures door 

Mieling en Wehmeyer. In de penningenkast bevinden zich enkele gedenkpenningen uit 1850. Tot de 

bewaarde voorwerpen behoren de schrijfkist en het zilveren inktstel uit Tollens’ bezit. Ten slotte is 

een grote documentatie over de dichter, zijn werk, het graf, de beelden et cetera aangelegd. 

Bovenstaande archivalia en verzamelingen zijn openbaar en voor alle belangstellenden van Speicher- 

tot Funktionsgedächtnis te brengen. 

In bezit van de familie Kolff 

In het bezit van de familie Kolff te Rotterdam zijn ruim 80 archivalia die betrekking hebben op de 

dichter. Diens jongste dochter Jans was gehuwd met Cornelis Laurentius Kolff, Tollens’ opvolger in de 

verfhandel. Mogelijk zijn er stukken via de Rijswijkse veiling in hun bezit geraakt. 

Het familiearchief bevat diverse aanwijzingen voor nadere legateringen: Louise Tollens vermaakt een 

schilderij van Ottoburg en een ‘chinese cassette’ aan haar neven Kolff; haar nicht Hendrica Francisca 

(1848-1909), de oudste dochter van Frans, legateert in 1909 het zilveren inktstel van haar grootvader 

aan haar neef Hugo Stoelman en een schilderij aan museum Boymans. Haar zuster Maria Petronella 

(1853-1890) is dan al overleden. 

In de familiecollectie bevinden zich naast allerlei uitgaven enkele bijzondere stukken, zoals 

gesigneerde bundels, de gouden penning uit 1850, het schilderij door Pieneman en verschillende 

autografen. 

Conclusie: verzamelingen en de herinneringscultuur 

Bibliotheken en archieven zijn bij uitstek instellingen die zich nuttig maken als bewaarders van 

erfgoed, in ons geval van erfgoederen met een relatie tot Hendrik Tollens. Bovengenoemde boeken, 

brieven en voorwerpen worden er in Speichergedächtnis bewaard, geïnventariseerd, geconserveerd 

en ten dienste gesteld aan allen die deze functioneel willen maken. Door steeds geavanceerder 

zoeksystemen worden de vondsten gemakkelijker toegankelijk en het is te verwachten dat de grote 

digitaliseringsprojecten van Google en Delpher de bereikbaarheid van de stukken in de nabije 

toekomst alleen nog zullen vergroten. Op het gebied van de brievencollecties is anno 2014 nog veel 

werk te verzetten, al beschikken we via Valckenier, Huygens en Dongelmans al over diverse 

voorbeelden en fragmenten. 

Maar hoe groot is de bijdrage aan de herinneringscultuur? In het Museum Rijswijk is een en ander 

uitgestald, maar doorgaans zullen alleen personen met een specifieke interesse de collecties 

opvragen en van hen mag verwacht worden dat zij in elk geval belangstelling en voorkennis hebben.  

Van archieven en bibliotheken mogen we een algemene interesse verwachten. Het Letterkundig 

Museum specialiseert zich in de Nederlandse literatuur, maar het Museum Rijswijk is de enige 

instelling die de verwerving en conservering van werken en voorwerpen van en rond Tollens expliciet 

in de doelstelling heeft staan. Zolang deze collectie niet digitaal ontsloten is, zal de belangstellende 

zich tot de conservator moeten wensen om een indruk van het opgeslagen bezit te krijgen en 

afzonderlijke afspraken moeten maken om het gewenste ter inzage te krijgen. Maar ook spontane 

bezoekers kunnen in het museumgedeelte in het Tollenshuis ongevraagd de schrijfkist, het inktstel, 

beelden en prenten bekijken. Speicher wellicht, maar voor ieder zichtbaar. 
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Tollenskamer in Museum Rijswijk 

Tollens in the cloud 

Dankzij een ‘nieuw medium’ als internet zijn enkele recente films waarin Tollens wordt genoemd 

voor alle internetbezitters te bekijken.  

Aad Meinderts, directeur van het Nederlands Letterkundig Museum, heeft een audiovisueel project 

laten maken van zijn pelgrimage langs 100 schrijversgraven, waarbij ook het kerkhof in Rijswijk 

aandeed en een witte roos op het graf van Tollens legde. Zelf heb ik daarbij enkele coupletten uit 

Grijsaardsliedje voorgelezen. De film heeft in het Museum gedraaid tijdens de tentoonstelling ‘Het 

Panthéon’ van 5 maart 2010 tot en met 14 augustus 2011 en is nog te zien op 

http://www.literaireroadtrip.nl/. 

Voor TV-Rijnmond maakte Paul van der Laar, stadshistoricus van Rotterdam, een serie 

‘‘Rotterdammers van formaat’, waarvoor in 2011 een aflevering over Tollens is opgenomen. De serie 

is in 2013 herhaald en de film over de volksdichter is digitaal te raadplegen op 

http://www.rijnmond.nl/programmas/rotterdammers-van-formaat/berichten/30-08-

2013/rotterdammers-van-formaat-hendrik-tollensrotterdammers-van-formaat-hendrik-tollens. 

In twintig minuten geeft Van der Laar een compleet beeld van het leven en het werk van Tollens en 

haalt twee zaken naar voren die Tollens tot Rotterdams man van formaat maken: het feit dat het 

verfmerk nog steeds bestaat – en vooral in Frankrijk populair is – en dat hij in zijn tijd ‘de mensen 

wist te raken’ met zijn poëzie. Marita Mathijsen legt hiervan de literair-historische betekenis uit. De 

nadruk ligt bij de film op Rotterdam, maar Van der Laar reist ook naar Rijswijk, bezoekt de 

Tollenskamer in het Tollenshuis en aanschouwt het nieuwe grafbeeld. De bewegende beelden 

worden afgewisseld met een aantal portretten, de medaille en de beelden. 

Het schijnt dat wat eenmaal in the cloud is opgenomen, slechts met veel moeite daaruit verwijderd 

kan worden. Dat zou betekenen dat het nageslacht met enkele muisklikken dicht bij Tollens kan 

komen. Het bekijken van deze films roept de herinnering aan hem wakker en geeft de kijker de 

indruk dat hij een letterkundige van formaat is geweest: hij behoort tot de top-100 van overleden 

schrijvers en dichters en zijn formaat van zijn dichterschap wordt zonder diskwalificaties uitgelegd.

http://www.literaireroadtrip.nl/
http://www.rijnmond.nl/programmas/rotterdammers-van-formaat/berichten/30-08-2013/rotterdammers-van-formaat-hendrik-tollensrotterdammers-van-formaat-hendrik-tollens
http://www.rijnmond.nl/programmas/rotterdammers-van-formaat/berichten/30-08-2013/rotterdammers-van-formaat-hendrik-tollensrotterdammers-van-formaat-hendrik-tollens
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Hoofdstuk 4.5 Tollens in Rijswijk 

Inleiding  

Tollens heeft de laatste tien jaren van zijn leven in Rijswijk doorgebracht: in 1846 is de overdracht 

van de Rotterdamse verfhandel aan zijn schoonzoon Kolff afgerond en kan hij zich op een ambteloos 

bestaan richten. Hij huurt een buitenhuis in het dorpscentrum van Rijswijk en vestigt zich daar met 

zijn twee ongehuwde dochters Louise en Leentje. Na de dood van zijn schoondochter woont ook een 

kleindochtertje enkele jaren bij haar grootvader in. Tollens’ verblijf blijft niet onopgemerkt. De 

Amsterdamse koopman en dichter J. Brester Azn. (Jan Brester Albertszoon, 1805-1862) vermeldt het 

zelfs in dichtvorm in Een huis te Rijswijk: 

O, wie Rijswijk door kan treden 
En die woning gaat voorbij 
En hij slaakt geen stille bede 
Dat dit huis gezegend zij, 
En ge kunt in hem niet lezen 
Van wat lieft of looft of loont – 
Hij moet wel een vreemde wezen 
Of hij weet niet wie er woont.1 

De indruk bestaat dat het voor Tollens gelukkige jaren zijn, ondanks zijn afnemende gezondheid: hij 

voelt nieuwe energie om gedichten te schrijven, hij redigeert zijn bundels en bereidt zijn 

Gezamenlijke Dichtwerken voor, correspondeert, ontvangt vrienden, gaat op visite en bezoekt 

Haagse genootschappen. Hij getuigt ervan in brieven en in gedichten: ‘bekoorlijk Rijswijk’ heet het 

dorp in Avondwandeling, het gedicht waarin hij zich in het dorp ook een graf wenst. Hij geniet van 

zijn grote tuin en gebruikt een tuinhuis als schrijfruimte. Hij behoort tot de notabelen in het kleine 

dorp, huurt een plaats in de herenbank van de dorpskerk en wordt in 1851 in de gemeenteraad 

gekozen – een voordracht waarvan hij afziet.2 Hij viert er zijn zeventigste verjaardag met alle 

cadeaus. Lambrecht van den Broek verklaart hem bij zijn vijfenzeventigste verjaardag al onsterfelijk: 

Wat niet stoflijk is, blijft leven! 
Uw gezangen zullen zweven 
Op de tongen onzer kindren 
En van ieder nieuw geslacht.3 

Maar de dichter zelf sterft wel en wordt in Rijswijk begraven. 

In de vorige hoofdstukken is Rijswijk dan ook regelmatig in verschillende benaderingen genoemd: bij 

de roem, bij de begrafenis, bij verzamelingen, bij de straatnamen, de cake, bij de uitreiking van 

Tollensprijzen. Rotterdam heeft zijn standbeeld als letterlijke lieu de mémoire, in Rijswijk zijn 

eveneens tastbare herinneringen, zoals dat laatste woonhuis en het beeld op zijn graf. Maar ook in 

immateriële zin leeft hij er voort: door verschillende publicaties die met hem en/of zijn graf te maken 

                                                           
1
 Aurora 1848, 278; De Bull wijdt een levensbericht aan Brester in het Jaarboek van de Maatschappij der 

Nederlandsche Letterkunde 1864, 386-390. Redacteur van De Muzen. Hij werd als ‘ijspoeet’ beschouwd 
vanwege zijn voorliefde voor ijsvermaak (Ten Brink 1889, 361). 
2
 Tollens krijgt 60 van de 290 stemmen en bereikt daarmee de tweede plaats. Per brief van 24 september 1851 

laat hij de burgemeester weten dat hij van de zetel afziet (Rijswijks Historisch Informatiecentrum, dossier 
Tollens). 
3
 L. van den Broek (1855) 



Niet-literaire herinneringsdragers 
4.6 Conclusie 

 

472 
 

hebben, door de uitstraling van het Museum Rijswijk, deels gevestigd in het Tollenshuis, dat er hier 

iemand te herdenken valt, door het Tollens-ensemble, dat sinds 1974 concerten geeft. En dat de 

uitstraling werkt, bewijst de Rijswijkse Schouwburg, waar de hoofdkleur sinds de laatste renovatie in 

2011 ‘Tollens-rood’ is: 

De nieuwe theaterstoelen dragen de diep rode kleur Tollens rood. De rode kleur die haast 

synoniem staat voor theater heeft voor Rijswijk een diepere betekenis. Een van de bekendste 

inwoners van Rijswijk was de schrijver Hendrik Tollens (1780-1856). Zijn dichtbundels waren 

bestsellers. Hij woonde in het Tollenshuis, het huidige Museum Rijswijk. Minder bekend is dat 

Tollens van oorsprong verffabrikant was. De 'Tollens verffabriek' was in de 19de en in de 

eerste helft van de vorige eeuw een begrip. Het 'Tollens rood' van de nieuwe theaterstoelen 

herinnert hieraan.4 

Drie afzonderlijke onderwerpen van deze studie zijn specifiek op de relatie tussen Tollens en Rijswijk 

gericht, en niet zozeer op de schepper van dichtwerk, als op het feit dat hij er gewoond heeft en 

begraven is: zijn huis, zijn graf en zijn ensemble. 

4.5.1 Het Tollenshuis 

Het Tollenshuis is Rijswijk is niet het ‘Abbotsford’ van Sir Walter Scott, dat Ann Rigney in haar boek 

over diens Afterlives beschrijft als één van de elementen die hem in de collectieve herinnering van de 

Engelssprekende wereld nog steeds levend houden.5 Beide kunnen we inderdaad als lieux de 

mémoire beschouwen, memory sites, maar de verbanden met de gememoreerden, Tollens 

respectievelijk Scott, verschillen in grote mate. In de eerste plaats was Abbotsford, in Melrose, Scotts 

eigen schepping, tussen 1817 en 1825 met tussenpozen en tegen hoge kosten gebouwd. Door het 

gebouw met torens en kastelen de allure van een middeleeuws kasteel te geven, zet hij in feite zijn 

romantisering van de Schotse geschiedenis zoals hij deze vormgaf in zijn historische romans voort en 

speelt hij er zelf een rol in. Ook de inrichting is van een ‘gecreëerde ouderdom’. Sinds de dood van 

Scott in 1832 is het tot op de dag van vandaag een pelgrimsoord en hotel voor de liefhebbers van zijn 

werk en anderen die even willen wandelen in de sfeer die zij kennen uit zijn verhalen, en voor andere 

nieuwsgierigen. Het Tollenshuis heeft een andere geschiedenis en een andere functie. Het huis is 

‘gewoon’ de woning geweest die Tollens de laatste tien van zijn leven huurde. Het is na zijn dood 

ontruimd. Er hebben anderen in gewoond en gewerkt. Het oorspronkelijke woonhuis is verbouwd en 

de indeling uit Tollens’ tijd veranderd. Pas in 1950 heeft het een museale functie gekregen, waarin 

Tollens (letterlijk) een kleine plaats heeft. Belangijker, maar minder zichtbaar is de verzameling 

tollensiana die in de loop der jaren is opgebouwd (zie hoofdstuk 4.4). Het museum trekt bezoekers, 

maar het aantal pelgrims naar Tollens’ nalatenschap zal daarvan een gering deel uitmaken. 

Niettemin: het is een huis naar Tollens genoemd, dat met nadruk een Tollens-verzameling 

conserveert en regelmatig het toneel is van herdenkende activiteiten, en als zodanig heeft het een 

plaats in de herinneringscultuur. Bovendien is het de enige woning die aan hem herinnert: zijn 

geboortehuis in Cool is gesloopt, zijn woningen aan de Wijnstraat en de Wijnhaven in Rotterdam zijn 

verwoest bij het bombardement van de stad in 1940. 

 

                                                           
4
 Persbericht van 22 juli 2011, zie http://www.rijswijk.nl/persberichten/2011/07/22/nieuwe-theaterstoelen-

voor-rijswijkse-schouwburg (14 april 2014) 
5
 Rigney (2012), hoofdstuk 5, 127-157 

http://www.rijswijk.nl/persberichten/2011/07/22/nieuwe-theaterstoelen-voor-rijswijkse-schouwburg
http://www.rijswijk.nl/persberichten/2011/07/22/nieuwe-theaterstoelen-voor-rijswijkse-schouwburg
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Van herenhuis tot museum 

Op november 1950 betrekt het comité van het ‘Oudheidkundig Museum te Rijswijk (Z.H.)’ een 

langverwachte, grotere ruimte in het pand Herenstraat 67, ‘het huis van Tollens’, zoals op de 

uitnodigingskaart voor de opening staat afgedrukt. Hiermee begint de symbiose tussen de 

verzameling van plaatselijke voorwerpen en de herinnering aan Rijswijks beroemde inwoner. Hoewel 

de term ‘Het Tollenshuis’ nooit is opgenomen in de officiële naam van wat sinds 1957 het ‘Museum 

Rijswijk’ heet, zijn beide termen officieus onlosmakelijk met elkaar verbonden, zowel in 

correspondentie als in de volksmond. Het museum is immers oorspronkelijk gevestigd in huize 

Ottoburg, van 1846-1856 de (laatste) woning van Hendrik Tollens, die hier met genoegen woonde, 

hier op zijn zeventigste verjaardag cadeaus en eerbewijzen ontving, en zittend achter zijn schrijftafel 

in de studeerkamer met de pen in de hand overleed.6 

Ottoburg is een landhuis dat omstreeks 1795 gebouwd moet zijn. De naam is ontleend aan een ouder 

landgoed, dat eerder in de achttiende eeuw een grote omvang had.7 Het nieuwe pand ligt in de 

dorpskern tegenover de dorpskerk, op de oude strandwal. De tuin, met in 1832 een oppervlakte van 

ruim een halve hectare en een prieel, loopt enkele meters af.8 Het hoogteverschil is te verklaren 

doordat men de rand van de oude duinen voor zandwinning had afgegraven. Als Tollens het in 1846 

huurt, is het eigendom van Joan Wilhelm Hachmeester Eekhout (1786-1870), inspecteur-generaal 

van de Posterijen.9 Na Tollens’ dood vertrekken zijn twee dochters en zijn kleindochter uit het huis 

en Ottoburg blijft particulier bewoond tot 1942.  

De herinnering aan de vroegere bewoner blijft echter bestaan. In het oudste boekje over de 

geschiedenis van Rijswijk uit 1909 is hij nog steeds ‘onze volksdichter’ en ‘de gevierde poëet’.10 De 

auteur, K. Dorsman, besteedt aandacht aan de begrafenis en het grafbeeld en neemt een fragment 

van Avondwandeling op. Als illustratie geeft hij een plaatje van Ottoburg, met het onderschrift ‘Het 

Huis van Tollens’.11 Na 1942 verhuurt de laatste bewoonster het huis aan de gemeente Rijswijk. Deze 

onderverhuurt de bovenverdieping aan twee gezinnen en de benedenverdieping aan het ‘Groene 

Kruis’, dat er een consultatiebureau voor zuigelingen vestigt. In 1950 krijgt het Oudheidkundig 

Comité de beschikking over de grote zaal op de eerste etage en over een depotruimte.12 In 1955 

koopt de gemeente het huis van de erven van de laatste bewoonster. 

Het Comité is daarmee zeer geholpen: in 1940 had een groep geïnteresseerde bewoners het plan 

opgevat te komen tot een algemene historische verzameling. De collectie was aanvankelijk 

gehuisvest in de theekoepel van landhuis Hofrust, maar de aanwezigheid van vocht en ratten en de 

regelmatig sneuvelende ruiten noopten de voorzitter de belangrijkste bezittingen bij hem thuis te 

bewaren. Het aantal verzamelde voorwerpen stijgt echter snel, zodat vrijwel onmiddellijk na de 

oprichting de roep om een grotere, veiliger ruimte klinkt. De aangeboden plaats in Ottoburg is dan 

ook welkom en dat het Comité zich bewust is van de geschiedenis van het pand, bewijzen de 

                                                           
6
 Over Tollens’ Rijswijkse tijd: Schotel (1860), 188-195, 330-339, Huygens (1972), 246-263, Poortier (1996), 

Poortier (2006); het Museum is in 1994 en 2012 uitgebreid met enkele vleugels. 
7
 Kuyvenhoven (1990), 7-8 

8
 Kadastrale Atlas Zuid-Holland 1832, deel 17, Rijswijk, Stichting Kadastrale Atlas Zuid-Holland e.a., Rijswijk 

2005, 97; de tuinpercelen zijn D 341, 360 en 361 
9
 Huygens (1972), 244 meldt dat Tollens het huis kocht, en is wellicht door de dichter zelf op een verkeerd 

spoor gezet, doordat deze in een brief aan Willem Suringar over een aanschaf schreef. 
10

 Dorsman (1909), 58, 65 
11

 Dorsman (1909), 120 
12

 Kuyvenhoven (1990), 20 
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toegangskaarten voor de opening (‘het huis van Tollens’) en de correspondentie met de gemeente 

(‘Het Tollenshuis’).13 Het heeft al vroeg ook belangstelling voor Tollens: het verwerft al vroeg een 

miniatuurstandbeeld en in 1946 wordt in het Jaarverslag de aanschaf van het boekje met Bakhuizens 

toespraak bij de onthulling van het grafbeeld vermeld. 

Een huis voor Tollens  

Eenmaal in het Tollenshuis verflauwt deze belangstelling niet, maar halverwege de jaren vijftig gaat 

het slecht met het museum. De bezoekersaantallen kelderen, het enthousiasme bij de bestuursleden 

vermindert en in 1956 ziet men geen kans de jaarlijkse tentoonstelling aan de honderdste sterfdag 

van Tollens te wijden: 

Aangezien het 29 oktober 1956 juist honderd jaar geleden was, dat de dichter Tollens kwam te 

overlijden, is er in het Bestuur nog wel overwogen om een kleine tentoonstelling te 

organiseren, gewijd aan de nagedachtenis van deze dichter, doch om verschillende redenen 

moest daarvan worden afgezien en werd volstaan met het plaatsen van een artikel over 

Hendrik Tollens in de Rijswijkse Courant.14 

De precieze reden wordt uit het notulenboek niet duidelijk, want daarin wordt niet over een 

eventuele tentoonstelling gesproken. Wel bezint het bestuur zich in dit jaar op een eventuele 

stichting, wellicht dat dit de aandacht heeft opgeëist. De financiën zijn ook niet gunstig.15 

De situatie verbetert als de gemeente de regie neemt: in ruil voor een hogere subsidie wordt de 

wethouder van Culturele Zaken voorzitter van de nieuwe ‘Stichting Museum Rijswijk’ – zonder de 

toevoeging ‘het Tollenshuis’-, die op 19 april 1957 het werk van het Comité overneemt.16 De 

inwonende gezinnen vertrekken en het museum krijgt de gehele bovenverdieping ter beschikking; 

door het wegbreken van enkele muren doorbreekt het letterlijk de structuur van het huis dat Tollens 

ooit bewoonde. Is de dichter nog in beeld? Enerzijds wel, want de verzameling tollensiana groeit. In 

een artikel in het Haagsch Dagblad van 8 maart 1961 wordt al gezinspeeld op een ‘Tollenskamer’: 

een bejaarde dame, die als zeventienjarige nog bij Tollens gediend zou hebben, schenkt wijnglazen 

en een klok die aan de dichter zouden hebben toebehoord en de naaidoos van zijn vrouw.17 In 

hetzelfde jaar echter overweegt het plaatselijke weekblad Groot Rijswijk de relevantie van de 

dichter: 

Het gebouw waarin het thans gevestigd is, is misschien wel het belangrijkste dat de dichter 

Tollens de gemeenschap heeft nagelaten. Het is natuurlijk leuk voor het plaatselijk 

                                                           
13

 Het archief van het Oudheidkundig Comité en haar opvolger Stichting Museum Rijswijk bevindt zich ter 
plaatse. 
14

 Jaarverslag Oudheidkundig Comité 1956; de sterfdag was 21 oktober 
15

 Notulenboek Stichting Oudheidkundig Museum Rijswijk, vergaderingen van 16 februari, 15 maart en 3 
oktober 1956 
16

 In de bestuursvergadering van 17 januari 1979 merkt mw. Buschkens-Dijkgraaf op dat in uitgaande 
publicaties de naam ‘Museum Tollenshuis’ wordt gebruikt. Omdat dit onjuist is, wordt besloten voortaan de 
juiste naam te gebruiken. 
17

 Het verhaal lijkt me onjuist: de bewuste dame moet dan uiterlijk in 1839 zijn geboren en kan dus nooit 
omstreeks 1960 nog iets schenken. Evenmin is helder hoe zij aan de voorwerpen uit Tollens’ bezit is gekomen. 
De naaidoos in de collectie vertoont een Rijswijkse scène en mevrouw Tollens heeft nooit in Rijswijk gewoond. 
Het lijkt op de Mietje-Tollensfantasie, maar zij is omstreeks 1960 als lang overleden. De pendule is trouwens 
later gestolen. 
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chauvinisme om te kunnen zeggen dat Tollens hier heeft gewoond, maar met een 

gedenksteentje is de schepper van Wien Neêrlands Bloed ruimschoots eer bewezen.18 

Het pand is in de jaren zestig aan restauratie toe en de toenmalige burgemeester Archibald Bogaardt 

stimuleert afbraak, zoals hij graag de gehele oude dorpskern van Rijswijk wil slopen, op de kerk na.19 

Ottoburg wordt gered door plaatsing op de Monumentenlijst in 1969 en het Museum blijft in het 

Tollenshuis, krijgt zelfs de beschikking over het gehele pand als het Groene Kruis in 1971 vertrekt en 

de Stichting wordt in 1974 eigenaar. Bij de volgende restauratie wordt het oorspronkelijke interieur 

verder veranderd, zodat van de oorspronkelijke indeling van Tollens’ woning weinig meer over is. 

Het Tollensjaar 1980 

Het 200e geboortejaar van Tollens is voor het Museum Rijswijk aanleiding tot een tentoonstelling, 

‘Tollens’ pennevruchten’ leven en werk van een gevierd volksdichter’, gehouden van 11 oktober tot 1 

december 1980. Ze is ingericht door de conservator mevrouw A. (Lydia) Roosendaal met 

medewerking van de directeur van het Historisch Museum van Rotterdam. In beide musea is het 

bloemlezinkje te koop (zie deelhoofdstuk 2.4.3.) De doelstelling is: de bezoekers een inzicht te geven 

in het uiteenlopende werk van de dichter’.20 Over de tentoonstelling en de opening ervan door De 

Roy van Zuydewijn verwijs ik naar hoofdstuk 4.3. 

Daarin heb ik ook gewezen op de wedstrijden. Er zijn prijzen beschikbaar voor een tekening van een 

nieuw beeld op de inmiddels lege sokkel van Tollens’ graf, en voor een passend grafschrift. ‘Ter 

inspiratie van deze wedstrijd is een bezoek aan de Tollenstentoonstelling zeker aan te bevelen, 

evenals het lezen van Tollens werk.’21 De heer W. Harthoorn wint de eerste prijs met zijn 

grafmonument en gedicht, mevrouw J. Haaswinders-Benschop verdient met haar grafschrift de 

tweede prijs.22 De reacties vallen in het algemeen tegen, ‘bedroevend’ aldus het verslag in een lokaal 

weekblad. Van de scholen wordt niets vernomen, wat de journalist tot de verzuchting brengt: 

Geen enkele tekenles of Nederlandse taalles lijkt aan Rijswijks grote inwoner te zijn besteed, 

hoewel de uitdaging toch een aantrekkelijk karakter had en zeker op de fantasie van de 

scholieren zou hebben gewerkt.23 

In 1990 bestaat het museum 50 jaar. Bij die gelegenheid schrijft Fransje Kuyvenhoven een boekje 

over Ottoburg, Aardbeziën bij duizenden, waarvan de titel is ontleend aan een brief van Tollens. Zij 

schrijft daarin uiteraard ook over de dichter: over zijn leven vóór en in Rijswijk, over de 

gebeurtenissen in zijn Rijswijkse tijd en de voorwerpen die van lieverlee naar hun oude onderkomen 

zijn teruggekeerd.24 25 jaar later laat conservator Arjan Kwakernaak de verzameling door zijn handen 

gaan in Vijfenzestig jaar verzamelen. Hoofdstuk 9 is gewijd aan Tollens, met veel illustraties die de 

rijkdom aan Tollensvoorwerpen onderstrepen.25  

 

                                                           
18

 Groot Rijswijk, 21 september 1961 
19

 Bogaardts sloopdrift kost enkele markante panden in ruil voor flatbouw, maar het grootste deel van de 
dorpskern wordt uiteindelijk gespaard, inclusief het Tollenshuis. 
20

 Persbericht zonder datum, in Archief Museum Rijswijk 
21

 Inschrijfformulier voor de wedstrijd, in Archief Museum Rijswijk 
22

 Van haar is ook een gedicht over de herinnering aan Tollens bekend, gedateerd ‘augustus 1979’. 
23

 Groot Rijswijk, 26 februari 1981 
24

 Kuyvenhoven (1990), 9-13  
25

 Kwakernaak (2006), 110-118 
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De Tollenskamer 

In 1987 wordt de opkamer, die aan de straatkant ligt, veranderd in een ‘Tollenskamer’. Het 

Jaarverslag meldt: ‘Het feit dat deze 19e-eeuwse dichter eenmaal in het huidige museum woonde (…) 

heeft zo een blijvend karakter gekregen.’ Opnieuw schiet het Historisch Museum Rotterdam te hulp 

met uitgebreide bruiklenen om de stijlkamer adequaat in te richten: een secretaire, een ingekleurd 

familiewapen, een zilveren penning. Ook de marmeren buste staat ruim 20 jaar in deze kamer, 

alvorens deze naar Rotterdam moet terugkeren. Een jaar later kan het portret dat Altmann van de 

beeldhouwer Stracké met het borstbeeld maakte in de kamer worden opgehangen. Een vroegere 

bedstee is omgebouwd tot vitrine, waar nu een groot aantal uitgaven van Tollens’ werken zijn 

uitgestald, sommige geschonken door nakomelingen. In een vitrine ligt een pronkstuk van het 

Museum: de schrijfkist, in 2006 door Cees Kolff geschonken. Het zilveren inktstel met speelwerk en 

inscriptie, dat ook een cadeau was voor de zeventigjarige dichter en dat hij in hetzelfde Ottoburg in 

ontvangst heeft genomen, staat inmiddels elders in het complex. Het kon in 2004 met subsidie van 

de gemeente Rijswijk worden verworven. Ook de stoel van Tollens, waarop hij weigerde plaats 

nemen omdat zijn naam erin was gegraveerd, komt van Rotterdam naar Rijswijk. Aan de muur 

hangen verschillende portretten, waaronder het portret door Dietzer en er staat ook een miniatuur 

van het Rotterdamse standbeeld. De jaarverslagen geven melding van de respectieve aankopen en 

schenkingen. Het Museum Rijswijk, al dan niet met de ondertitel ‘Het Tollenshuis’, voert in de 

verwerving van attributen die met Tollens te maken hebben, een actief beleid, dat is verwoord in de 

‘missie’, zoals aangegeven in deelhoofdstuk 4.4. Een aantal voorwerpen is te zien op de expositie in 

de Centrale Bibliotheek van Rotterdam in 2010.26 

Conclusie: het Tollenshuis en de herinneringscultuur 

Het Tollenshuis functioneert op verschillende manieren in de herinneringscultuur. Het huis, de 

kamer, de verzameling en de activiteiten maken het Museum Rijswijk, alias Het Tollenshuis tot een 

actieve herinneringsplaats. 

In de eerste plaats als enige bewaard gebleven woonhuis van Tollens, waarvan we bovendien uit zijn 

eigen getuigenis weten dat hij er met genoegen woonde, dat het de plaats was waar hij op zijn 

zeventigste verjaardag met bijzondere cadeaus is gehuldigd en dat hij er is overleden. In de tweede 

plaats door de naam ‘Tollenshuis’, die het oorspronkelijke ‘Ottoburg’ heeft verdrongen en officieus 

de naam is van het pand waarin het Museum Rijswijk is gevestigd, althans van het deel dat in het 

oude buitenhuis is gevestigd. Vervolgens hebben bestuur en directie van het Museum in de loop der 

jaren Tollens aandacht geschonken door de dichter als ‘verzamelgebied’ te kiezen, voorwerpen ten 

toon te stellen en ruimte te bieden aan evenementen die aan Tollens zijn gerelateerd, zoals 

tweemaal de uitreiking van de Tollensprijs en de overdracht van het grafmonument. Het Tollenshuis 

is echter geen Abbotsford: het is niet geschapen door de dichter zelf en Tollens is maar één van de 

vele activiteiten waarmee het Museum zich bezighoudt. Als zodanig heeft het een andere opzet dat 

het Bilderdijk- en het Multatulimuseum in Amsterdam. Niettemin leent het huis zich juist daardoor 

voor bijeenkomsten rond Tollens: in Rotterdam staat immers alleen het standbeeld als een lieu de 
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 Het Historisch Museum Rotterdam heeft het borstbeeld en de stoel, die in bruikleen aan Rijswijk waren 
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mémoire in de buitenlucht en moet er elders accommodatie worden gezocht als een herdenking 

gepaard gaat aan een lezing, een symposium of een tentoonstelling.  

4.5.2 Het grafmonument 

De voorgeschiedenis van het grafmonument op de oude begraafplaats achter de Rijswijkse dorpskerk 

heb ik beschreven in deelhoofdstuk 4.1. Samenvattend: het idee van Withuys om daar het nationale 

gedenkteken te plaatsen is verworpen, voor een tiende deel van de inzameling, ongeveer 900 

gulden, maakt de jonge beeldhouwer Eugène Lacomblé (1828-1905) een zandstenen grafbeeld. 

De onthulling 

Het beeld wordt onthuld op zaterdag 20 oktober 1860, enkele weken na de feestelijkheden in 

Rotterdam.27 De allure is minder: hier geen koning of prinsen, maar wel toespraken en voor de 

gelegenheid geschreven en gecomponeerde liederen. En Rijswijk is versierd: 

Van torentrans en uit de huizen der meeste ingezetenen, wapperde de vaderlandsche 

driekleur; eene ontelbare menigte van verschillende belangstellende vereerders, waaronder 

ook een aanzienlijk getal dames, had zich reeds vroegtijdig op het terrein vereenigd, en 

verbeidde aldaar, met gespannen verwachting, het voor de plegtigheid bepaalde uur.28 

We beschikken ook over een neutraal reisverslag van een toevallige voorbijganger, de Fransman 

Victor Fournel (1829-1894), die onderweg is van Den Haag naar Delft.29 Ook hij ziet volle straten en 

gepavoiseerde huizen. Hij is diep onder de indruk van de twaalf carabiniers die moeiteloos de orde 

bewaken en beschrijft gedetailleerd hun uniformen.30 Het gemeentebestuur ontvangt de gasten, 

waaronder Hein en Frans Tollens, de commissieleden en hen die vier jaar eerder bij de begrafenis het 

woord voerden. Volgens de ooggetuigen is het oude kerkhof vol belangstellenden. Er zijn houten 

banken getimmerd, die, waarschijnlijk vanwege het verwachte slechte weer, aan de kerk bevestigd 

zijn door de ruiten uit te breken.31 De plechtigheid wordt geopend door een Haags mannenkoor, 

samengesteld uit twee hervormde koren en een katholieke ‘liederentafel’, dat een gedicht van S.J. 

van den Bergh op muziek van W.F.G. Nicolai ten gehore brengt: de titel Muze des lieds heeft 

uiteraard betrekking op het nog verborgen grafbeeld: een muze (zie hoofdstuk 3.4).  

De spreker is Reinier Bakhuizen van den Brink (1810-1865), rijksarchivaris, voormalig voorman van De 

Gids en voorzitter van de Haagse afdeling van de Tollens-commissie, een man ‘wiens oordeel in zijn 

tijd gezag had’, aldus de bezorgers van zijn Studiën en schetsen over vaderlandsche geschiedenis en 

letteren.32 Na de onthulling dankt Bakhuizen met name Withuys, Van den Bergh en Van Zeggelen 

voor hun inspanningen en looft beeldhouwer Lacomblé, die volgens hem uitmuntend geslaagd is zijn 

taak zijn naam te verbinden ‘aan hetgeen in Nederland onsterflijk is’. Het beeld stelt een treurende 
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 Huygens (1972) 270, uitgebreider beschreven in Bijzondere brief (1860) en Klein (1860), 22v 
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 Klein (1860), 22 
29

 Deze tekst lijkt op het artikel Tollens, dat anoniem verscheen in Magasin Pittoresque, 1862, 343-344. 
30

 De burgemeester had overigens om vier extra rijksveldwachters gevraagd. Brief J.H. Caan van Neck een de 
Brigadier-Majoor der Rijksveldwacht in Den Haag, 15 oktober 1860 (Gemeentearchief Rijswijk, dossier 
Ottoburg, nr. 449). 
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 De Kerkelijke Commissie (de beheerder van de kerk) is dan ook niet blij. Eerder weigerde ze kerkmeubilair uit 
te lenen omdat dit de volgende (zon)dag voor de kerkdienst gebruikt moest worden. Nu verwijten ze de 
Commissie ‘eigendunkelijk handelen’ (Notulen Kerkelijke Commissie, 18 oktober 1860, in Archief Oude Kerk nr. 
450). 
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 Bakhuizen (1913), 433 
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muze voor, met in de rechterhand een lauwerkrans met de naam ‘Tollens’ geheven boven de 

gestorvene, en in de afhangende linkerhand een dichterslier. Arjan Kwakernaak, conservator van het 

Museum Rijswijk, merkt later op dat het blijkbaar niemand deerde dat de muze een symbiose was 

van twéé muzen: met de krans van Calliope en de lier van Erato.33 Bakhuizen draagt het monument 

vervolgens over aan de gemeente Rijswijk, waarop het gelegenheidskoor het tweede deel van de 

cantate zingt. Dan is er een ontvangst in de school, waar de kinderen de genodigden verwelkomen 

met het Volkslied, dat, aldus Fournel, onmiddellijk door allen wordt herhaald. Ook de feestcantate 

wordt weer gezongen. ’s Avonds is er voor een kleiner gezelschap nog een soiree bij burgemeester 

Caan van Neck thuis, op zijn landhuis Cromvliet. F.H. Klein besluit zijn verslag van de feestelijkheden 

met een bede: 

dat deze dag en dit gedenkteken nimmer tegen den tijdgenoot mogen getuigen en het 

nageslacht zich nooit de eere en het voorregt onwaardig betoone, de kostbare erflating van 

een man als Tollens en diens werk van ons te hebben ontvangen.34 

Zowel de tijdgenoot als het grafbeeld zou het nog zwaar te verduren krijgen. 

Kritiek op Bakhuizen 

Bakhuizens lovende toespraak over Tollens zal ter plekke geen verbazing hebben gewekt: het is 

immers feest, zoals hij zelf in zijn eerste zinnen zegt, en op een feest mag de lof van de herdachte 

klinken. Prinsen noemt Bakhuizens profetie van Tollens’ onsterflijkheid in zijn handboek echter een 

‘mallen flater’, met een verwijzing naar Busken Huet.35 Huet twijfelde niet aan Bakhuizens 

oprechtheid: 

Bakhuizen van den Brink was een grooter essayist dan ons land er tegenwoordig één bezit, en, 

liever dan tegen zijn gemoed Tollens te prijzen, zou hij een ander als redenaar hebben laten 

optreden. 

Hij zoekt de verklaring in ‘het vuur der jongelingschap’ waarmee Bakhuizen de Belgische Opstand en 

dus de citadelpoëzie van Tollens heeft meegemaakt: 

Meer is niet noodig om het verklaarbaar te maken dat hij, nog dertig jaren daarna, bij het graf 

van Tollens voor dezen iets gevoelde wat alleen de jongere tijdgenoot gevoelen kon.36 

De bezorgers van het vijfde deel van Bakhuizens Studien en schetsen komen er in 1913 nog eens op 

terug. Zij wijzen erop dat de toespraak geen improvisatie was, maar goed voorbereid en in druk 

uitgegeven.37 Zij geloven niets van Huets verklaring: 

Dat het hoofd van Bakhuizen van den Brink volle dertig jaren na den Belgischen opstand nog 

zóó warm zal zijn geweest door de opwinding dier lang vervlogen dagen, dat zijn kritisch oog 

nog toen beneveld zal zijn geworden en hij zich zal hebben laten verleiden, om een 

letterkundig werk gunstiger, minder zuiver te beoordeelen dan anders het geval zou zijn 

geweest, wie, die het gelooven zal? 

                                                           
33

 Kwakernaak (2000), 120 
34

 Klein (1860), 29 
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 Busken Huet (1874), 172-173 
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 Bakhuizen (z.j.), 10. De toespraak is samen met Van den Berghs Cantate als brochure uitgegeven, zonder 
vermelding van uitgever en jaartal.  
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Eerder zien ze de toespraak als een kenmerk van de tijdgeest rond 1860, waarmee zij Bakhuizen dus 

eigenlijk neerzetten als een kind van zijn tijd: 

Ook dezen sterke, dezen reus blijkt zij bevangen te hebben, zoodat ook hij, als zijn machtige 

geest zich veroorloofde met Homerus een oogenblik in te sluimeren, er toe komen kon aan 

Tollens in alle oprechtheid de onsterfelijkheid te beloven. Een bewijs, hoe bezwaarlijk zelfs de 

sterksten zich volkomen kunnen ontworstelen aan den invloed van den tijdgeest!38 

Merk op dat deze woorden 53 jaar na de onthulling worden geschreven. 

De verpulverende muze39 

Op Bakhuizens uitnodiging aanvaardt burgemeester Caan van Neck het grafmonument namens de 

gemeente en belooft ‘dat Rijswijk (…) het beeld van Tollens roem zoo wel als van ’s volks 

dankbaarheid in eere zou bewaren’.40 Om twee redenen komt daarvan weinig terecht: de kwaliteit 

van het beeld zelf is minderwaardig, doordat het zachte zandsteen niet bestand is tegen de 

weersinvloeden en bovendien handelt de gemeente niet, traag en/of onoordeelkundig bij de goede 

conservering ervan. Dit geldt overigens alleen de muze: de sokkel en de afdekplaten zijn van 

natuursteen vervaardigd en behoeven weinig onderhoud.41 

Van meet af aan zijn er problemen, ondanks het feit dat er weldra net als in Rotterdam een kap over 

het beeld wordt gezet en het alleen in de zomer is te zien. Vijf jaar na de onthulling is niettemin een 

reparatie noodzakelijk. In 1871 zijn er vingers afgevallen: ze worden bijgeboetseerd, bijgekleurd en 

afgeschuurd.42 Acht jaar spreekt een ambtelijk stuk over een ‘zeer deplorabelen toestand’ van het 

beeld en moet er een arm worden vervangen.43 Hein Tollens verbaast zich hierover en zinspeelt op 

de zuinige uitgaven van destijds omdat er geld over zou zijn geweest. Dit zou bespaard zijn ten 

gunste van een beeld van Vondel, waarvan Bakhuizen mede-initiatiefnemer was. Aan de familie 

Tollens is gevraagd bij te dragen aan de restauratie van het grafmonument: 

Dat de Heer Caan zijne gemeente verbond, zonder daar iets van in de raadsnotulen te doen 

plaatsen, kan ik aan nemen, maar dat de Raad van Rijswijk, die toch van de aanvaarding kennis 

droeg (…) nu van een verzuim gebruik zou maken om ons de kosten der noodige reparatie (…) 

te doen dragen, zie! dat is wel wat kras!44 

Hein Tollens begeeft zich in een juridische discussie over de aangegane verplichtingen, maar 

niettemin tasten de gebroeders Tollens in de buidel en schenken 250 gulden, ‘dat wij namenlijk het 

graf van onze Vader niet tot eene risée mogen maken’.45 In het volgende jaar wordt het beeld voor 

de eerste keer overgeschilderd, een procédé dat het broze materiaal uiteindelijk meer kwaad dan 

goed zal doen. Of de noodzakelijke vervanging van de arm heeft plaatsgevonden, is niet na te gaan. 

In 1885 wordt Frans Stracké, een zoon van de maker van het Rotterdamse beeld en zelf restaurateur, 
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 Deze paragraaf is gebaseerd op Poortier (1996) en Kwakernaak (2000) 
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 Bijzondere brief (1860) 
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 De afdekplaten zijn enkele malen verwijderd omdat de grafruimte (zes plaatsen) in elk geval in 1874 is 
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 Kwakernaak (2000), 125, met verwijzing naar ‘map 449’ in het Gemeentearchief. 
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 Brief Hein Tollens aan gemeente Rijswijk, 5 augustus 1879 
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ingeschakeld. Zijn reparatie kost de gemeente f 68 en hij spreekt over een ‘voortreffelijk kunstwerk’ 

en ‘uitnemend beeldhouwwerk’. 

In het gemeentearchief van Rijswijk zijn uit de volgende jaren méér rekeningen te vinden, maar het 

resultaat is zodanig dat de zoon van Lacomblé in 1905 ervoor pleit uit piëteit voor zijn vader het 

beeld met een hamer aan stukken te slaan. Dat gebeurt niet, maar de situatie verbetert evenmin. In 

1927 wordt een jarenlange en omvangrijke restauratie van de dorpskerk afgerond en wellicht krijgt 

daardoor het beeld de aandacht van enkele kranten: het Algemeen Handelsblad en het Rotterdamsch 

Nieuwsblad drukken beide een foto van de muze af, met de mededeling dat restauratie ‘dringend 

noodzakelijk’ is en het Leeuwarder Nieuwsblad schrijft: ‘Gelaat en handen zijn groen en grijs en in 

één der armen zijn gaten gevallen’. Het Nieuwsblad van het Noorden port de gemeente Rijswijk op er 

iets aan te doen.46 

Ook de jonge ‘Vereniging voor Heemschut Rijswijk’ (1941-1984) valt de slechte toestand van het 

beeld op.47 Penningmeester W. Verschoor, tevens architect, verricht in 1943 samen met de 

gemeentearchitect enig onderzoek en beiden rapporteren dat het beeld ‘voor herstel onvatbaar’ is. 

Met de geperforeerde arm gaat het inderdaad niet goed, want een afgevallen gipsen (!) arm valt 

opnieuw van het beeld af. Een jaar later 1944 blijkt uit onderzoek van de Rijksdienst voor 

Monumentenzorg dat de oppervlakte van het beeld tot een diepte van een centimeter te zijn 

verpoederd, in 1945 noemt de directeur van Gemeentewerken Rijswijk ‘de neus afgevallen en met 

cement vernieuwd in kubistischen stijl, zonder neusgaten’. Hij vindt echter dat het ‘silhouet aan de 

omgeving een zekere charme’ geeft: het blijft daarom op het kerkhof staan en wordt niet verplaatst 

naar de koepel van Hofrust waar dan de historische collectie is gehuisvest, zoals onder andere door 

Heemschut was voorgesteld. Verschoor meent ‘dat het beter in de aschbak kan worden geworpen, 

aangezien het elke kunst en andere waarden mist.’ Als in 1950 de historische verzameling van 

Rijswijk in het Tollenshuis wordt ondergebracht, wordt geopperd het beeld bij de ingang te zetten. 

Voorzitter W.F. Bijlefeld reageert geschokt: het zou de slechtst denkbare reclame voor zijn museum 

zijn. 

Het [monument] is van muze tot mummie geworden: het hoofd is tot een doodskop geworden 

alsof op dit stenen beeld zelfs het kerkhof zijn invloed heeft doen gelden; de rechter hand is 

afgebroken en de geheele figuur ziet eruit als met melaatsheid geslagen.48 

Het blijft staan op zijn sokkel, mede door de vrees dat het beeld een verhuizing niet zou overleven. 

Heemschut kaart in 1952/1953 de toestand opnieuw aan en vindt zelfs de firma Tollens & Co. tot een 

‘bescheiden bijdrage’ in de kosten van een reparatie bereid. De gemeente wil meer sponsors, noemt 

het Tollens-fonds, maar uiteindelijk komt er niets van de grond. In 1960 later refereert een krant aan 

discussies in de gemeenteraad, die tot niets leidden omdat de kosten van een reparatie in de 

duizenden guldens zouden belopen. 
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Een schandelijk verwaarloosd teken op zijn graf; een aanfluiting voor de gemeente Rijswijk; 

een lupusachtig vervormd geheel (…), triest symbool van aardse vergankelijkheid [dat] tot een 

schande werd.49 

Ergens tussen 1960 en 1970 is het beeld stil verdwenen en waarschijnlijk ligt het nu in de puinduinen 

van het Elsenburger Bos in Rijswijk. Arjan Kwakernaak meldt dat na de verwijdering op aandringen 

van gemeenteraadslid en historica mevrouw M.L. (Gré) Buschkens-Dijkgraaf een nieuwe sokkel is 

geplaatst.50 Het lijkt me niet juist, want de bestaande is van hetzelfde materiaal als de afdekplaten en 

daaruit zijn in 1987 de originele doken verwijderd.51 Er is wel gezinspeeld op een nieuw monument: 

in 1980 maakt een ontwerpwedstrijd immers deel uit van de Rijswijkse herdenking van de 

tweehonderdste geboortedag van Tollens. Het winnende idee is een urn van ongeveer anderhalve 

meter hoog. Het is niet gerealiseerd. Alleen de sokkel en de afdekplaten met de naam ‘Tollens’ 

blijven behouden en zo treft Aad Meinderts het nog aan bij zijn pelgrimage langs honderd 

schrijversgraven in 2010. 

Resurrectio Tollens 

Toch zijn er dan al ideeën over een wederoprichting geopperd: in 2006 noemt Poortier in zijn 

herdenkingstoespraak ter plekke en in het Rijswijkse boekje over Tollens de mogelijkheid van een 

resurrectio.52 Het duurt nog enige tijd voor de ‘Stichting Vrienden van de Oude Kerk’ het initiatief 

oppakt en optreedt als opdrachtgeefster. De gemeente toont zich welwillend: de stichting zoekt 

sponsors en de gemeente past het ontbrekende bedrag bij. Op deze wijze kan voor € 6435 een 

monument worden gerealiseerd. De symbiotische muze keert niet terug: in en op haar plaats staat 

nu een afgeknotte granieten levenszuil, bekroond door de lauwerkrans. Aan voet staan de 

dichterslier – ook een herinnering aan het oude beeld – en de ganzenveer. Op de sokkel is een 

plaquette aangebracht met het portret van Tollens (naar de litho van Spanier/Hofmeister, nummer 

13 in hoofdstuk 4.1), met daaronder zijn naam, de term ´Volksdichter´ en zijn geboorte- en 

overlijdensgegevens. Het beeld had in het Tollensjaar 2010 onthuld moeten worden, maar door de 

weersomstandigheden kon het toen niet geplaatst worden. 

Lotte Jensen begint haar voordracht op het symposium Commemorating Writers in Europe 1800-

1914, op 8 december 2011 met een verwijzing naar de onthulling: 

On 6 March 2011, some fifty people gathered in the city of Rijswijk to unveil a marble 

monument for the Dutch poet Hendrik Tollens (1780-1856). This group of admirers, which also 

included some of the poet’s descendants, had finally succeeded in raising the funds necessary 

to erect a new statue on the pedestal, which had been vacant for over forty years. 

Die afstammelingen zijn de gebroeders Cornelis Laurentius (Cees), Anthony Engelbert (Thony) en 

Wouter Jacob (Wouter) Kolff, achterachterkleinzoons van Tollens jongste dochter Johanna en 

medesponsors van het grafbeeld. Aan hen de eer het beeld te ‘onthullen’ door de Nederlandse vlag 

te verwijderen van de sokkel met het portret. Na afloop draagt Ruud Poortier als voorzitter van de 
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Stichting Vrienden in het Museum het beeld symbolisch over aan de gemeente Rijswijk, 

vertegenwoordigd door wethouder Jos Bolte, die zegt begrepen te hebben dat de gemeente voor dít 

beeld beter moet zorgdragen dan voor het vorige.53  

Conclusie: het grafbeeld en de herinneringscultuur 

Graven zijn herinneringsplekken bij uitstek, zeker als de tijdelijkheid ervan wordt beschermd door 

een monument, waarover afspraken zijn gemaakt voor het voortbestaan en het onderhoud ervan. 

Maar na de inwijding in 1860 is er weinig positiefs te melden: hoewel het is betaald uit de inkomsten 

van een nationale inzameling, wordt het geen middelpunt van nationale herdenkingen, maar een 

symbool van verval. Daardoor genereert het voortdurend negatieve aandacht: plaatselijk door alle 

noodzakelijke reparaties, en ook landelijk als kranten de erbarmelijke staat van de muze ontdekken 

en beschrijven. In de herinneringscultuur laat dit hoogstens ruimte voor grappen dat het beeld nog 

sneller vervalt dan de reputatie van Tollens zelf. Maar het was één van de weinige zichtbare lieux á la 

mémoire de Tollens en de minachting ervoor getuigt ervan dat de gemeente Rijswijk de waarde ervan 

niet inzag en het evenmin de moeite waard vond de gedachtenis aan haar eens beroemde 

dorpsgenoot op afdoende wijze te conserveren, er wellicht geen raad mee wist en het maar op z’n 

beloop liet. 

Het nieuwe beeld mag dan door plaatselijke initiatief tot stand zijn gekomen, het kan de herinnering 

aan Tollens versterken, mede door zijn ligging op enkele tientallen meters van het Tollenshuis, en 

uitzicht vanaf de Tollensstraat en het Tollenspleintje. Dat Onno Blom en Werry Crone het opnemen 

in hun boekje over schrijversgraven geeft het in elk geval een méér dan lokale bekendheid: 

Als het nu waait, klinkt voor wie het horen wil, weer zacht het stenen lied van de ware 

volksdichter. Sta Tollens, op Rijswijks graf.54 

4.5.3 Het Tollens-Ensemble 

De derde Rijswijkse herinneringsdrager is van een geheel andere aard: een strijkersensemble dat de 

naam van Tollens draagt. In oktober 1974 verzamelt de Rijswijkse musicus Coen van der Heide (1948-

2011), later altviolist bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest, enkele talentvolle amateurstrijkers 

om zich heen, teneinde in Rijswijk een ensemble te vormen. Hiermee legt hij de basis voor het 

Tollens-Ensemble, officieel opgericht op 1 januari 1975. Op die datum wordt ook de naam 

vastgelegd. Van der Heide blijft tot zijn dood de dirigent. 

Waarom Tollens-Ensemble? In stukken uit het particuliere archief van het muziekgezelschap komen 

verschillende verklaringen voor, die elkaar eerder aanvullen dan uitsluiten. Van der Heide zou 

gezocht hebben naar een naam ‘dat men zich dan op een andere manier aan deze gemeente kon 

binden, zonder de naam Rijswijk te noemen’. Tollens was immers een ‘invloedrijk figuur’ in het dorp 

geweest.55 Een ander verband is dat met het Tollenshuis, aanvankelijk de thuisbasis voor de 

concerten. Een derde verklaring wijst op de muzikaliteit van Tollens zelf. In het persbericht: ‘Tollens 

heeft zich ook op muziekgebied begeven, het ‘Wien Neerlandsch Bloed’ is hiervan een bekend 

voorbeeld’ en ook elders in het archief wordt wel verband gelegd met de toonzettingen van zijn 

gedichten. Ten onrechte, de melodieën bij zijn teksten zijn immers door anderen gemaakt. Op de 

                                                           
53

 Lotte Jensen gebruikt de totstandkoming van dit beeld als opstap in Jensen (2012b en 2012c). 
54

 Blom & Crone (2012), 31-36 
55

 Persbericht uit 1977, in het archief van het Ensemble. 



Niet-literaire herinneringsdragers 
4.6 Conclusie 

 

483 
 

achterzijde van de tweede grammofoonplaat (1984) wordt gemeld dat Tollens zelf amateurviolist 

was.56 Dat laatste is juist, al slaat de dichter zijn muzikale vaardigheden zelf niet hoog aan. In een 

brief uit 1818 aan uitgever Immerzeel schrijft hij: 

Ik heb een zeer oude en bestoven viool, waarop in mijne jeugd heb leeren krassen en die ik 

nooit voor den dag haal, dan wanneer een mijner kinderen jarig is, en ik er de melodie van Jan 

koop mij een kermis op aanheffe: deze viool heb ik nu echter opgezocht en er de muziek van 

Wilms op gespeeld. Na aftrek van mijn schriklijk valsche tonen scheen mij het deuntje zeer 

aardig en het sentiment van het stukje goed uit te drukken, voor zooveel mijn anti-musicaal 

gevoel hierover oordeelen kan.57 

Door één van de leden van het eerste uur is mij verzekerd dat de naam ‘Tollens-Ensemble’ is bedacht 

door Hans Braun, destijds ambtenaar culturele zaken bij de gemeente Rijswijk. Het ensemble groeit 

uit tot een orkest van 25 musici; de zaal van het Tollenshuis wordt te klein voor uitvoeringen met 

veel publiek en als de nabijgelegen Oude Kerk in 1983 na een restauratie toegankelijker is geworden, 

kiest het orkest daar de plek voor de halfjaarlijkse concerten.  

Het orkest is te beschouwen als een actieve herinneringsdrager. Vanaf 1987 staat in het 

programmaboekje vrijwel altijd een korte zakelijke verwijzing: Tollens is Rijswijker, is dichter en 

woonde in het Tollenshuis waar het ensemble zijn eerste concerten gaf. Soms nemen 

krantenberichten een dergelijk gegeven over in een aankondiging of een recensie. Een voorbeeld uit 

2012: 

Het ensemble (…) werd vernoemd naar de 19e eeuwse volksdichter Hendrik Tollens Czn., die 

een aantal jaren in Rijswijk woonde op Ottoburgh, waar thans het Rijswijkse Museum is 

gevestigd. In de beginjaren werden regelmatig concerten georganiseerd in dit ‘Tollenshuis’.58 

Deze omschrijving komt vrijwel overeen met de tekst in het programmaboekje voor het concert van 

22 april 2012 en die op de website van het orkest, www.tollensensemble.nl. Regelmatig treedt het 

op in het buitenland: zo zijn er in de loop van de jaren tournees geweest naar Engeland, Frankrijk, 

Denemarken en Tsjechië, waardoor de verwijzing naar Tollens ook in andere talen klinkt: 

They chose 19th century poet Hendrik Tollens, who had lived in Rijswijk. His spacious house 

stood near the village church. It was here the first concerts were given. 

Hendrik Tollens était directeur d’une usine de peinture (qui existe d’ailleurs toujours). C’est 

vraisemblement à contre-coeur qu’il exerçait son métier, tout en consacrant ses heures de 

lousier à la poésie. C’était donc un amateur pur-sang. Ceci, en plus de fait qu’il a joué du violin 

dans sa jeunesse et qu’il a composés des chansons à amener l’ensemble à adopter son nom.59 

Ook hier dus de overschatting van Tollens’ muzikale talenten, maar het Ensemble draagt op deze 

wijze wel bij aan de bekendheid van hun naamgever in het buitenland. 

Er zijn ook indirecte verwijzingen, die eerder naar het orkest verwijzen dan naar de dichter. De 

Rijswijkse componist Ruud Koumans (geb. 1929) schrijft 1986 de Tollens Symfonie en draagt deze op 
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aan Van der Heide. Het stuk verwijst echter niet naar Tollens zelf, maar is een ‘vrije compositie’, 

speciaal geschreven voor het Tollens Ensemble. Het wordt nog regelmatig uitgevoerd. Een directer 

verwijzing is de Tollens Cantate.  

De Tollens Cantate (1994) 

Ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan geeft het Tollens Ensemble op 29 oktober 1994 een 

jubileumconcert in de H. Bernadettekerk in Rijswijk. Eén van de sponsors is ‘Tollens Coatings’ te 

Breda, nazaat van de verfhandel van Tollens. Het programmaboekje opent met de gravure van 

Tollens door Velijn en in de inleiding wordt de vernoeming kort uitgelegd. Na de pauze voert het 

orkest de Tollens Cantate uit, een zang- en muziekstuk voor strijkorkest, orgel, koor, trompet, hobo 

en vocale solisten. De componist is Ben van Venetië (1930-2009), violist in het orkest, de gezongen 

teksten zijn van Tollens, de gesproken gedeelten van Carel Alphenaar, die tevens als declamator 

optreedt. Alphenaars bijdrage is op een los blad aan het programmaboekje toegevoegd.60 

De cantate bestaat uit tien delen. Het eerste deel is de Ouverture (largo, allegro), waarover het 

boekje meldt: ‘Evenals het werk van Tollens is deze ouverture: romantisch-pompeus-teder-barok-

speels-historisch-klassiek-huiselijk-gezellig en bizar.’ In de tekst neemt Alphenaar het, evenals 

Tollens, vooral in het derde deel niet zo nauw met de ‘historische accuratesse’: 

 I 
Houdbaarder dan verf op ’t rotte raamkozijn 
zijn gedichten van dichters – als ze goed zijn. 
De man aan wie deze cantate gewijd is 
is iemand die zijn talent aan de poëzie én aan de verfhandel kwijt is. 
Voor hem zijn blauw, geel en groen en vermiljoen  
koopwaar en woorden waar hij het als dichter mee moet doen. 
Dichten doet hij zoals een ander een kaartje legt:  
als pure liefhebberij waar hij zich geen stuiver voor ontzegt. 
In zijn Rotterdamse wieg geworpen als Rooms Katholiek  
braakt hij als kleine jongen bij elke encycliek. 
Later maakt een hevige afkeer van de droefte der Middeleeuwen  
dat hij tijdens kerkdiensten besprongen wordt door aanvallen van geeuwen. 
In 1825 schrijft hij een Remonstrantse geloofsbelijdenis zonder papenhaat  
want hij wil een kerk waar de verdraagzaamheid de miskelk van het altaar slaat. 
Liep ooit roemruchter verfkopen rond op Hollands erf? 
Kwam ooit een koopman dus als dichter uit de verf? 
Een fijne man: enorm stilist, 
Laat ik hem loven als cellist.61 

II 
Tollens had een grote hang naar geborgenheid,  
het binnenhuisje was zijn biotoop, net als bij de huismijt. 
In de ogen van zijn bourgeois-familie maakte hij een faux-pas  
want hij werd verliefd op een toneelspeelstertje, bah! 
Hij trouwt haar zonder ouderlijke toestemming, en zie:  
huiselijk geluk beleeft hij nu ook buiten de poëzie. 
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Intens is hun genieting van de huwelijkse samenballing. 
Na korte tijd verschijnt: ‘Bij mijn gades jongste bevalling’. 
Qua huiselijke poëzie is hij nu al iets over zijn top. 
Als je let op het aantal pennen dat hij verslijt, zou je zeggen: 
‘die dicht zich nog over de kop’. 
Steeds beroemder wordt hij als begrafenisdichter. 
Men roemt zijn necrologisch inzicht: hij wordt steeds rouwgerichter. 
Hij wordt vereerd als de ‘Phoenix, uit de asch van Vondel herboren’. 
Geen onderwerp ter tafel – of Tollens kan het op uiterst persoonlijke wijze aanboden. 
Liep ooit roemrucht verfkoper rond op Hollands erf? 
Kwam ooit een koopman dus als dichter uit de verf? 
Looft hem met harp en snarenspel. 
Ik doe het op mijn oude cel. 

III 
Tollens had een geweldige historische interesse  
zonder de daarbij behorende historische accuratesse. 
Hij kon zijn dorst lessen aan de confrontatie tussen naties. 
Veldslagen leidden tot geweldige poëtische prestaties. 
Tollens werd gevraagd, bij de kroning van Hollands eerste koning  
een lang gedicht te schrijven met de eer als beloning. 
Daarna zeiden ze: ‘Tollens, jij schrijft het volkslied, je bent zo goed’. 
En dat werd het behoorlijk enthousiast ontvangen ‘Wien Neerlands Bloed’. 
Dit volkslied werd in 1932 ingewisseld voor ‘ben ik van Duytschen bloed’,  
inderdaad, het Wilhelmus, op bevel van Wilhelmina, die zei: ‘Dat moet!’ 
’t Lag dichter bij haar eigen naam  
en zo verbleekte Tollens’ faam  
als volksliedciseleerder  
voor ’t volk en zijn regeerder. 
Maar Willem I (niet de sigaar, maar de Koopman-Koning)  
zag dolgraag Tollens’ verf en dichtbundel in iedere woning.62 
Hij was een man van weinig franje,  
kocht elk jaar Tollens-verf, een blik oranje. 
Liep ooit roemruchter verfkoper rond op Hollands erf? 
Kwam ooit een koopman dus als dichter uit de verf? 
Looft hem met dadels, cantharel  
maar ik doe het op mijn oude cel! 

Na deze lierzang vervolgt de cantate met (2) enkele strofen uit Jan van Schaffelaar (allegro, koor een 

mezzosopraan) en (3) het recitatief Aan de meisjes (tenor), dat bestaat uit een aantal regels uit een 

jeugdgedicht. De toelichting hierbij besluit, na een verwijzing naar Tollens’ belangstelling voor ‘wat er 

aan vrouwelijkheden allemaal zo in zijn omgeving ronddartelde’, met ‘Neen, neen, Hendrik: Braef 

blijven’. Geheel anders is (4) het adagio van Voor mijn hond, waarin de alt de gestorven hond Alard 

bezingt, ‘heel emotioneel en heel typerend voor het werk van Tollens’. Opnieuw slaat de stemming 

om bij (5) een strofe uit Tafelrede ter gelegenheid van de Jaarlijkse Algemene Vergadering der 

Hollandsche Maatschappij van Fraaije Kunsten: begeleid door de trompet bazuint het koor allegro 

een couplet en zingt de tenor vervolgens hiervan de Engelse vertaling. Deel 6 deelt alleen de naam 

met Tollens: het is een muzikaal intermezzo voor kinderen van orkestleden, ‘De jonge Hendrix’. Dan 

volgen weer teksten van de volksdichter: twee minneliedjes uit zijn verworpen jeugdwerk: (7) Aan 
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Rozinde en (8) Agatha.63 In tegenstelling tot wat in de toelichting staat, is het tweede versje het 

oudste. Beide gedichten worden in hun geheel gezongen: andante door de mezzosopraan en daarna 

allegro in duet met de tenor. Dan kondigt de laatste berijmde tekst van Alphenaar het einde van de 

cantate aan: 

IV 
In de Negentiende Eeuw 
schaarde ons volk zich, van Groninger tot Zeeuw 
uit nationalistische overwegingen achter de Nederlandse leeuw. 
Enorm was de aandacht voor ‘wat de Hollander had gewrocht’ 
als er door dichters naar onderwerpen werd gezocht. 
Dus ‘De Overwintering op Nova Zembla’ over de Hollandse taaiheid, 
(een onleesbaar verhaal omdat je er zoveel tranen bij schreit) 
was echt iets voor Tollens om te berijmen 
en echt iets voor de natie om heftig te zwijmen. 
Een hut van planken en een ijsbeer op je dak 
geldt als kwadratuur van het ongemak. 
Historici hebben Tollens vergeven 
dat hij, om het dramatisch effekt, teveel zeelui heeft laten sneven. 
Letterkundigen vonden dat er teveel beren rondliepen in het gedicht 
Met alle gevolgen van dien voor het biologisch evenwicht. 
Maar alle lezers van poëzie vonden Tollens nu het absolute genie, 
vonden dat hij niet genoeg kon worden toegejuicht 
en waren van zijn internationale doorbraak overtuigd. 
Liep ooit een roemruchter verfverkoper rond op Hollands erf? 
Kwam ooit een koopman als dichter uit de verf? 
Looft hem met dadels, cantharel 
maar ik doe ’t op mijn oude cel! 

Daarmee zijn de twee slotgedeelten aangekondigd: fragmenten uit De Overwintering. De toelichting 

vermeldt over het dichtstuk: 

Het is een heerlijk werkstuk geworden: het lezen ervan is een met volle teugen genieten uit de 

zwijmelkelk. De ijzige wind van Nova Zembla giert de lezer door de haren en zijn nachtrust 

wordt geofferd aan de ijsberen, die hem met blikkerende gebitten belagen. 

Eerst bezingt de alt andante de regels waarin de expeditie Nova Zembla verlaat. De toelichter trekt 

foutief de conclusie dat het Heemskerk is, die de tocht niet overleeft. Dan eindigt de Cantate eerst 

andante en daarna allegro met de laatste verzen van het dichtstuk met altsolo, koor, orgel, trompet 

en orkest. De toelichting wijst op de ‘tot in onze tijd’ beroemde slotzin En rekent d’uitslag niet, maar 

telt het doel alleen, en besluit met de wens: 

Moge deze slotzin van toepassing zijn op de compositie en de uitvoering van de gehele Tollens 

Cantate. 

Conclusie: het Tollens Ensemble en de herinneringscultuur 

Zover is na te gaan, is de Tollens Cantate alleen op 29 oktober 1994 uitgevoerd. Als resultaat van het 

vele componeer- en schrijfwerk is dat te betreuren en dat geldt ook voor deze poging via het 

Ensemble bij het publiek en de uitvoerenden de herinnering aan Hendrik Tollens op te roepen. Het is 

                                                           
63

 Agatha staat nog in Minnedichtjes (1809), maar heet daar Klorinde. 



Niet-literaire herinneringsdragers 
4.6 Conclusie 

 

487 
 

echter duidelijk dat zowel componist Ben van Venetië bij zijn tekstkeuze, de redacteur van het 

programmaboekje als Carel Alphenaar in zijn declamatorium gezocht hebben naar de lichte toets. De 

Cantate is geen zwaar stuk, maar verwijst op humoristische wijze naar het werk van de dichter. De 

zeven gedichten zijn niet representatief voor het gehele oeuvre van Tollens, de toelichting is niet van 

milde spot ontbloot en Alphenaar fantaseert er soms vrolijk op los. Maar nergens wordt Tollens in 

het belachelijke of onnozele getrokken. Als bijdrage aan de ware kennis over Tollens is de Cantate 

niet geschikt, maar wel als luchtig middel om met zijn werk in contact te komen. Buiten de 

aanwezigen bij het jubileumconcert en de toevallige bezitter van het programmaboekje is deze 

boodschap echter bij niemand aangekomen. 

Mij is niet bekend of er een andere Nederlandse dichter is naar wie een strijkorkest is genoemd. De 

vraag of het Tollens Ensemble – naast de hierboven genoemde effecten van de Cantate – bijdraagt 

aan de herinneringscultuur, vergt een genuanceerd, maar positief antwoord. Met zijn naam verwijst 

het ensemble naar Tollens en door in zijn programmaboekjes en persberichten hiervan een uitleg te 

geven, profileert het zich als bewuste herinneringsdrager. Op de voorzijde van de tweede 

grammofoonplaat prijkt het Rotterdamse standbeeld, in het jubileumboekje uit 1994 staat de 

gravure van Velijn. Immaterieel verbindt het orkest zich nog steeds met Rijswijk door in principe elk 

half jaar een concert in de kerk tegenover het Tollenshuis te geven. Op deze wijze worden de 

orkestleden en de concertgangers steeds weer in contact gebracht met de naamgever. Wie de 

achtergronden van de Tollens Symfonie niet kent, zou wellicht denken dat er een direct verband met 

de dichter bestaat. Wie de muziek hoort én de gedichten kent, herkent echter geen verband tussen 

beide. De Symfonie verwijst dan ook indirect naar Tollens. Via het Ensemble, dat wel. 

 

 

Grammofoonplaat van het Tollens-ensemble, 1984 
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Hoofdstuk 4.6  
Conclusie: niet-literaire herinneringsdragers en de herinneringscultuur 

De dragers van herinnering aan Hendrik Tollens die niet (of weinig) met de literatuur te maken 

hebben vormen een heterogeen geheel en het is dan ook te verwachten dat elk op eigen wijze en in 

eigen mate aan de herinneringscultuur bijdraagt. 

Het duidelijkst als zodanig zichtbaar zijn de letterlijke lieux de mémoire, zoals het standbeeld in 

Rotterdam, het Tollenshuis en het grafmonument in Rijswijk en de straatnamen. Zij maken deel uit 

van het openbare leven, zijn materieel en eenduidig in hun verwijzing naar de volksdichter. Toch 

geldt ook hier dat de herinnering alleen kan functioneren als de beschouwer zich bewust wil worden 

dat het beeld, het graf, het huis, de straat verband houdt met Tollens. Een gerichte gang naar Het 

Park in Rotterdam of de oude afdeling van het Museum Rijswijk zal altijd een gevolg zijn van een 

bewuste keuze tot een ‘ontmoeting’ met de volksdichter. Een toevallige voorbijganger van het 

standbeeld of een wandelaar door Rijswijk kan wel spontaan geboeid worden door wat hij ziet en 

zich afvragen wie of wat Tollens was. Mogelijk ligt er dan een kiem voor verdere exploratie naar de 

naamgever. De materiële aanwezigheid van dergelijke herinneringsdragers geeft daarvoor geen 

garantie, maar kan als aanleiding hiertoe dienen. Waren zij er niet, of blijven zij als beeld, als graf, als 

huis anoniem en onbezield, dan zijn het Speicher, die wachten op de prins(es) op het witte paard die 

hun betekenis, de essentie van hun aanwezigheid, uit de verstening tevoorschijn tovert. Hierbij kan 

een summiere uitleg van wat de drager voorstelt, zeer nuttig zijn. De plaquette op het nieuwe 

grafbeeld vertelt in elk geval dat de gestorvene een volksdichter is, iets wat niet vermeld wordt op 

het standbeeld in Rotterdam. Op het gemeentelijke bord aan het hek van het Museum staat 

informatie over de woonfunctie die Ottoburg ooit voor Tollens had. Bij straten die naar een persoon 

verwijzen, kan een dergelijke vermelding de ongeschikte functie van herinneringsdrager versterken: 

men behoeft dan niet onverschillig door de straat te wandelen, maar kan zich realiseren dat deze 

naar een schrijver, dichter, zeeheld of verzetsvrouw is genoemd. Op deze wijze ontstaat er contact 

tussen de herinnerde en de beschouwer, wat immers de voorwaarde om als herinneringsdrager te 

kunnen functioneren. 

De portretten hebben – afgezien van de twee schilderijen - ooit het doel gehad de lezers van Tollens 

over zijn uiterlijk te informeren, met soms een educatief doel hun een ‘groot man’ te laten zien. In 

later jaren krijgt de weergave van een portret, bijvoorbeeld in een encyclopedie of een leerboek, als 

herinneringsdrager meer een ondersteunende functie, die appelleert aan de menselijke behoefte ‘er 

een gezicht bij te hebben’. Dezelfde functie, maar dan in een ander verband, hebben de 

verzamelingen: zij berusten, als echter Speicher op hun plank of in hun dossier, maar vormen 

goudmijnen voor allen die de stap hebben gezet zich in Tollens en zijn werk te verdiepen. Met name 

Huygens heeft van opgeslagen briefwisselingen gebruik gemaakt om zijn levensbeschrijving van 

Tollens vorm te geven. Bovendien is zo op deze wijze informatie opgeslagen die rechtstreeks van 

Tollens en de zijnen afkomstig is en een beeld kan geven van de mens achter de briefschrijver.  

Herdenkingen van Tollens zijn eveneens aanjagers van de herinnering, maar deze hebben niet de 

gevolgen gehad die overeenkomen met de nationale heldenstatus van de ooit algemeen 

bewonderde volksdichter. Het eerste teken aan de wand is de inzameling voor het monument in 

1859-1860: er werd in tomeloos optimisme gesproken over een geraamde opbrengst van f 300.000, 

getuige de aangehaalde brief van Withuys aan Schotel, maar de tellers stokten toen er nog geen         
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f 10.000 was opgehaald. De feestelijkheden rond de onthulling van de beide beelden mag dan wel 

enig enthousiasme hebben opgeroepen, de eerstvolgende herdenking in 1880, is geen landelijk maar 

een lokaal gebeuren en tot 1980 zijn de aanleidingen wel gememoreerd, maar vindt er geen 

manifestatie van enige allure plaats. Ook nadien zijn de evenementen beperkt in omvang en met 

name plaatselijk (Rotterdam, Rijswijk) gebleven. Maar Tollens is dan ook geen Burns of Scott, door 

wie nationalistische gevoelens kunnen (konden?) worden opgewekt en om hem is geen embodied 

community ontstaan die ook op den duur voor de exploitatie van zijn nationale status 

verantwoordelijk wil zijn. 

 

 

Het nieuwe grafmonument (2011) op de oude sokkel, kerkhof Oude Kerk Rijswijk 



Hendrik Tollens en de herinneringscultuur 
 
 
 

490 
 

DEEL 5 HENDRIK TOLLENS EN DE HERINNERINGSCULTUUR, 
bij wijze van conclusie 

In de vorige delen van dit onderzoek heb ik de literaire, de semi- en de niet-literaire 

herinneringsdragers aan de dichter Hendrik Tollens geïnventariseerd en besproken. Zoals eerder 

uitgelegd, ben ik thematisch te werk gegaan, in die zin dat ik steeds gezocht heb naar dragers binnen 

de drie onderscheiden categorieën. Het spreekt echter vanzelf dat deze niet op zichzelf staan, maar 

functioneren binnen een conglomeraat van herinneringen die elkaar kunnen beïnvloeden. 

Uiteindelijk zal een encyclopedie haar kennis ergens vandaan moeten halen en is het geen toeval dat 

het Tollens-Ensemble zich in Rijswijk zo heeft genoemd. Er zijn dus allerlei dwarsverbanden, die deels 

voortkomen uit de factor tijd, deels samenhangen met de interpretatie van bestaande gegevens en 

bronnen.  

Ik herken een zekere hiërarchie in de structuur van de herinneringen aan Tollens en zal deze in- een 

aanpassen aan de theorie zoals deze door Aleida Assmann is opgesteld en het voorbeeld dat Ann 

Rigney in haar boek over Scott heeft gegeven. Centraal in de herinneringscultuur aan schrijvers of 

dichters (m/v) stel ik het werk dat zij voortbrachten. Daarop reageert de literatuurwetenschap, die 

dat werk ten slotte in de literatuurgeschiedenis plaatst. Daarom acht ik de wetenschappelijke 

handboeken van een tweede, aanzienlijk belang: zij vatten de stand van zaken samen en geven deze 

door aan andere letterkundigen, die op hun beurt artikelen en boeken publiceren en leermethoden 

samenstellen. Op deze wijze mondt de hoofdstroom der herinneringen uit in het collectief van niet-

professionele belangstellenden. Allerlei andere dragers ondersteunen, elk op eigen wijze, deze 

herinneringen. 

In de slotgedeelte van dit onderzoek zal ik eerst voor enkele cruciale ijkjaren samenvatten wat de 

stand van de herinneringscultuur aan Tollens op dat moment is. Uiteindelijk keer ik in het laatste 

hoofdstuk terug naar de theorie en probeer de lessen van de herinnering aan Tollens toe te passen 

op wat Assmann en Rigney mij hebben voorgedaan 

.    Correcties van Tollens in ‘Laatste Gedichten (I)’
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Hoofdstuk 5.1 Tollens in de herinnering: vijf ijkjaren 

De afstand van meer dan 150 jaar is voldoende om veranderingen in het beeld van Tollens in de 

herinneringscultuur te kunnen waarnemen. In de vorige delen van dit onderzoek heb ik dat 

thematisch aangepakt, in dit hoofdstuk wil ik de lijnen in de tijd trekken en inventariseren hoe, 

wanneer en waardoor de herinnering verandert en welke bijdrage elk der onderzochte soort dragers 

hieraan hebben geleverd. We moeten ons daarbij realiseren dat de herinneringsdragers niet alleen 

qua soort, maar ook qua uitstraling van elkaar verschillen en dat in een ijkjaar herinneringen van 

verschillende generaties actief (of passief) kunnen zijn. Tenslotte evolueert het collectief: de 

bevolking verzesvoudigt, het onderwijs verandert kwantitatief en inhoudelijk en de mores wat tot de 

algemene ontwikkeling behoort wijzigen evenzeer. De kern van de herinnering, het werk van Tollens 

staat echter vast. Het is de presentatie en de receptie ervan, die veranderen. 

Ik kies vijf ijkjaren op grond van belangrijke gebeurtenissen in Tollens’ nagedachtenis: 1860 – het jaar 

van de monumenten, 1885 – het jaar dat Frederik van Eeden, alias Cornelis Paradijs Grassprietjes 

publiceert, 1932 – het jaar dat Wien Neêrlands Bloed als nationaal volkslied wordt afgeschaft, 1972 – 

het jaar waarin dr. G.W. Huygens zijn biografie Tollens. De dichter van de burgerij uitbrengt en 2014 – 

het annus ante quem van het gehele onderzoek.  

1860 – het jaar van de monumenten 

1860. Het is vier jaar geleden dat Hendrik Tollens is gestorven en zijn dichterlijk oeuvre heeft 

afgesloten. De herinneringen aan mens en dichter zijn nog vers. Velen die hem hebben gekend, zijn 

nog in leven en datzelfde geldt voor hen, die ooit een bundel gedichten van hem kochten.1 Ook de 

literaire structuur waarbinnen hij de laatste decennia van zijn leven werkte, bestaat nog: zijn vaste 

uitgeverij Suringar en een jaarboekje (Aurora) waarin postuum enkele gedichten zijn gepubliceerd. 

De Kommunikatives Gedächtnis, het milieu de mémoire is aanwezig, maar sinds 21 oktober 1856 

zonder de herdachte zelf.  

De herinneringscultuur rond Tollens manifesteert zich in 1860 op tweeërlei wijze: ten eerste in alle 

pogingen van tijdgenoten de gedachte levend te houden dat de dichter en zijn werk nog in hun 

midden is, maar anderzijds klinken tegelijkertijd de eerste stemmen dat die herinnering wellicht niet 

zo onbetwist positief moet zijn als de eerste groep zich eigenlijk wenst. De Gids plaatst al in de 

laatste levensjaren van Tollens de eerste relativeringen na de jongerentijdschriften van dertig jaar 

eerder. 

1860 is een monumentaal jaar voor de herinnering aan Tollens: zijn Gezamenlijke Dichtwerken zijn 

vanaf 1857 in twaalf delen verkrijgbaar, er wordt een nationaal standbeeld voor hem opgericht, een 

grafmonument geplaatst en Schotel publiceert zijn biografie. Alle vier hebben mede tot doel de 

nagedachtenis van de dichter in ere te houden. Het Tollens-fonds bestaat al tien jaar, maar is nog 

niet actief. 

Met de uitgave van het verzameld werk is alles wat Tollens op het laatst van zijn leven publicabel 

acht (opnieuw) verkrijgbaar in twaalf fraaie bandjes. Dit staat netjes in de boekenkast van de 

liefhebber.2 Wie Tollens wil lezen of voordragen, heeft alle teksten binnen handbereik. Veel 

                                                           
1
 Van de nauwere kring rond Tollens zijn Warnsinck († 1857) en Van Duyse († 1859) inmiddels gestorven. 

2
 Veel losse bundels zijn in de tijd overgebonden in speciaal gestempelde banden. De oorspronkelijke uitgaven 

zijn kwetsbaar in karton gebonden. 
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rederijkerskamers zullen er zeker in deze hun glorietijd gebruik van hebben gemaakt. Tollens wordt 

nog verkocht. Ons ontbreken de verkoopcijfers van de eerste druk van Gezamenlijke Dichtwerken, 

maar later zijn herdrukken noodzakelijk. 

Ik heb er al op gewezen dat de plaatsing van een standbeeld van een gewone burger zo kort na zijn 

overlijden in die tijd uitzonderlijk is. Niet alleen het werk, ook het uiterlijk van Tollens moet voor het 

nageslacht worden bewaard. Zo weten de tijdgenoten hem daardoor nog in hun midden en is zijn 

uiterlijk herkenbaar voor de latere generaties, die langzaam maar zeker uit het milieu de mémoire 

doorschuiven naar de Kollektives Gedächtnis (een man van horen zeggen) en de Kultureles 

Gedächtnis (een man van vroeger). Een robuust beeld, dat de tijd moet trotseren, een letterlijke lieu 

de mémoire, waar allen die er niet onbewust aan voorbij lopen, zich op één of andere wijze de 

dichter Tollens herinneren. Zowel het standbeeld als het grafmonument zijn resultaten van een 

nationale inzameling: beide beelden zijn geen herinneringen van enkele bewonderaars, maar dragen 

uit dat Tollens in het geheugen van de gehele natie geplaatst wordt. Dat het staatshoofd zelf het 

beeld in Rotterdam onthult, mag hiervoor een argument zijn. 

De biografie van Schotel dient met al haar tekortkomingen hetzelfde doel: de herinnering aan de 

gestorven dichter levend houden. Een ideaalbeeld in geschreven vorm. Ze bevestigt mede door de 

gekozen opzet van haar schrijver de onaantastbaarheid van Tollens, die we ook lezen in de 

verschillende rouwteksten, die naar hun aard lovend zijn en waarbij we de kroning van het 

borstbeeld door Withuys en de zijnen toch als een vorm van heiligverklaring, althans een religieuze 

handeling kunnen beschouwen.  

Het fonds op Tollens’ naam is ook een nationaal geschenk, maar de bestuurders schorten de 

activiteiten op om de collecte voor het andere nationale symbool, het standbeeld niet te 

doorkruisen. 

Tollens is in 1860 voor velen nog de voortreffelijke dichter die het hart van de mensen met zijn 

gedichten kon raken, die wordt voorgedragen, wordt gezongen, wordt vertaald, wiens portret in 

bundels en in losse druk bekeken kan worden, wiens borstbeeld in een museum te bewonderen valt 

en wiens Overwintering tot de vaste leesstof van jonge leerlingen behoort. Leerlingen uit het 

voortgezet onderwijs leren van Hofdijk en Zeegers dat hij één onzer grote zangers is en bij 

uitnemendheid de tolk van zijn tijd.3 Hij mag dan zijn overleden, maar zijn geest waart nog rond, 

zoals verschillende droefdichters in hun rouwverzen al voorspeld hadden. Deze gedichten en de 

necrologieën zijn nog vers. Er wordt veel moeite gedaan het imago van de grote volksdichter 

onbeschadigd, liefst vlekkeloos te houden. 

Toch is het een veeg teken dat de hulde niet zo nationaal is als de initiatiefnemers van het beeld voor 

ogen hadden: de opbrengst van de inzameling is nog geen dertigste deel van het bedrag dat zij in een 

blije bui voorspelden. Tollens mag dan alom betreurd, gelezen en voorgedragen worden, de 

gemiddelde Nederlander heeft voor een standbeeld letterlijk nog geen halve cent over. 

 

Een Tollens-adept als Arie de Jager wil het nog niet horen, maar tegelijk met de stijgende euforie van 

de beeldenbouwers klinken geluiden die overtuigde bewonderaars van Tollens als gekners in de oren 

moeten hebben ervaren. De Gids had in 1855 enkele rollen omgedraaid: het werk van Tollens is niet 

meer voor het grootste deel bewonderenswaardig met enkele tekortkomingen, maar vertoont grote 

tekortkomingen ondanks enkele bewonderenswaardige gedichten. Nicolaas Beets lijkt in 1857 de 

                                                           
3
 Hofdijk (1857), 474; Zeegers (1859), 96 
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volgende die de reputatie van de volksdichter discussie stelt, maar in feite sluit hij met een deel van 

zijn kritiek aan op wat enkele decennia eerder al door de ‘jongerentijdschriften’ was gesteld: Tollens 

is niet volmaakt.4 Beets’ visie is niet onomstreden: zijn toespraak en publicatie komen inderdaad wel 

erg snel na de dood van Tollens en de reservering van de eerste dichtersrang alleen voor hen die het 

Evangelie prediken, getuigt van een weinig ruimhartige poëzieopvatting. De Jager pakt Beets 

adequaat aan en het is te betreuren dat de discussie daarmee gelijk doodbloedt. Beets staat immers 

aan het begin van een nieuwe kritische benadering van Tollens en latere auteurs refereren 

regelmatig aan zijn bijdrage en niet aan het weerwoord van De Jager. 

Een andere recente gebeurtenis waarvan het belang pas later blijkt, is het besluit van koning Willem 

III uit 1855 het Wilhelmus als ‘koningslied’ toe te staan naast het Volkslied van Tollens. De koning 

handelt hierbij zeker niet uit weerzin tegen Tollens, maar zijn besluit bevestigt wel dat het lied 

blijkbaar niet (meer) functioneert voor de gelegenheden die de koning hierbij voor ogen heeft. 

Daarmee wint het Wilhelmus aan status, die uiteindelijk die van Wien Neêrlands Bloed zou 

overstijgen. 

Samengevat is 1860 een jaar waarin de herinnering aan Tollens nog sterk aanwezig is en de 

herinneringscultuur voor later nog (letterlijk) wordt opgebouwd. De namen van hen die hierin actief 

zijn, de rouwdichters, de necrologen, Schotel, de bestuursleden van het Tollens-fonds en het comité 

dan de beelden voorbereidt, zijn vele, maar weinigen zijn zelf van blijvende waarde in de 

cultuurgeschiedenis. Withuys, Warnsinck, Bogaers en vele anderen zijn immers zelf historische 

figuren gebleken die we, om met Van den Berg te spreken, in de vergetelheid kunnen laten rusten.5 

Van hen die in de literatuur later gezaghebbend zijn gebleken, zoals Van Lennep, Da Costa, Beets, 

Bosboom-Toussaint, Potgieter, Alberdingk Thijm, De Génestet spreekt rond 1860 niemand de 

onsterfelijkheid van Tollens uit.6 

1885 – Grassprietjes van Cornelis Paradijs 

1885. Het is 29 jaar geleden dat Tollens is overleden. Zijn werk is nog te koop dankzij de herdrukken 

van Gezamenlijke Dichtwerken (volkseditie 1871 en gewone editie 1876), door de bloemlezingen van 

uitgever Suringar (wiens zoon Hugo na 1874 guller dan zijn vader met het toestaan van gedichten uit 

zijn fonds aan andere bloemlezingen) en door verschillende losse uitgaven. Maar het zullen de 

laatste drukken zijn, behalve van De Overwintering die later nog wordt herdrukt en vertaald. 

Inmiddels heeft het noordpoolonderzoek een nieuwe impuls gekregen. De historische verschillen 

tussen Tollens’ dichtstuk en de werkelijkheid van De Veers dagboek worden gesignaleerd, onder 

andere door Busken Huet, maar leiden verder niet tot veel commotie. De Overwintering kan nu als 

zuiver literaire verbeelding worden gelezen en niet als een weergave van de feiten. Het aantal 

herdrukken neemt wel af.  

In 1885 publiceert Frederik van Eeden onder het pseudoniem Cornelis Paradijs de spotbundel 

Grassprietjes, waarin hij het huiselijke en vrome karakter van de oudere negentiende-eeuwse 

dichtkunst op de hak neemt. Door een origineel vers van Tollens zonder nadere verklaring als eigen 

                                                           
4
 En ook Van der Hoop c.s. zijn niet de eersten, zoals de kritische ontvangst van Gedichten aantoont. Pas na 

1820 wordt het ongebruikelijk kritiek op de volksdichter te uiten. 
5
 Van den Berg & Couttenier (2009), 243 

6
 Isaac da Costa is in april 1860 overleden en maakt de publicatie van de biografie en de onthullingen van de 

beelden dus niet meer mee. 
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spotvers op te nemen, toont aan dat het Van Eeden aan alle respect voor de voormalige volksdichter 

ontbreekt. Maar de verontwaardiging over deze streek blijft uit, niemand lijkt zich er druk om te 

maken. Wat is er, afgezien van kwajongensgedrag van de jonge generatie, in de vijftien jaar na 1860 

met de onsterflijke dichter gebeurd dat zijn eigen werk hem tot spot wordt? 

 

De literaire discussie is opgepakt door Busken Huet. Hij maakt werk van zijn missie en schrijft een 

lang opstel, dat de zwakke kanten van Tollens’ persoon en werk aan de kaak stelt, maar dat niet 

rancuneus is: Huet heeft ook oog voor de positieve aspecten. De oorspronkelijke Indische 

krantenstukken uit 1874 zullen in Nederland nog weinig effect hebben geoogst, maar ze worden des 

te meer publiek als Huet ze in 1876 en omstreeks 1884 in de Litterarische Fantasien en Kritieken 

opneemt. Huets oordeel kunnen we samenvatten met dank aan J.J. Oversteegen: Tollens is alleen 

maar vorm en geen vent. En die vorm is nog een masker dat verhult welke vent zich achter de dichter 

Tollens verschuilt.  

Het valt op dat niemand zich geroepen voelt Huet een adequaat weerwoord te geven. Net als bij De 

Jager-Beets ontspint zich geen discussie en het zal nog lang stil blijven waar het de waardering van 

Tollens aangaat. Want er lijkt eensgezindheid: Willem Doorenbos stelt in 1866 in De Nederlandsche 

Spectator al dat er geen waardering meer ís en Van Vloten beschouwt hem in zijn schoolboeken uit 

1865 en 1871 als een dichter van de verleden tijd.7 Het schoolboek van Leopold uit 1867 noemt 

vooral de positieve kanten van het dichtwerk en mengt zich niet in de discussie over de populariteit 

ervan.8 Ook het boek van Everts (1868) is vrij neutraal: Tollens was voor het verleden een 

verdienstelijk dichter. 

In het ijkjaar 1885 is ook het eerste moderne handboek Nederlandse literatuur inmiddels 

uitgebracht: Jonckbloet (1876) is voorzichtig in zijn aanpak van Tollens en verwerkt de kritiek van 

Beets zonder op het tegenspel van De Jager in te gaan. Hij deelt Beets’ mening dat Tollens geen 

dichter van de eerste rang is. Een excuus ziet hij in de tijd waarin hij schreef. Daarmee staat 

Jonckbloet aan het begin van de moderne literatuurgeschiedenis. De hand- en schoolboeken zullen 

de visies van studenten en middelbare scholieren op de historische literatuur, en dus op Tollens, 

beïnvloeden, zodat hun invloed verder reikt dan het jaar van publicatie.  

Voor de rederijkerskamers is de bloeitijd voorbij. Tollens staat nog wel op het repertoire, vooral met 

De brand en Hondentrouw, maar behoort zeker niet meer tot de meest voorgedragen dichters. Veel 

kamers die zijn naam dragen, zijn in 1885 al ter ziele en na 1879 zijn er geen nieuwe bijgekomen.9 

De biografie van Schotel krijgt nog geen opvolging en blijkt in 1880 nog niet te zijn uitverkocht.10 

Wel zijn inmiddels de eerste naslagwerken gepubliceerd: het Beknopt Biographisch Woordenboek uit 

1861 is nog lovend en van Schotel kun je als redacteur van ‘Van der Aa’ niet verwachten dat hij zijn 

positieve visie uit de biografie herziet (1874). Het boek van Van den Branden en de zijnen (1878) is 

kort en zakelijk. De encyclopedieën laten een zelfde patroon zien: ‘Nieuwenhuis’ (1868) is lovend, de 

eerste Winkler Prins (1880) is uitgebreider, ook zakelijk, maar geeft enkele positieve toonzettingen. 

                                                           
7
 De Nederlandsche Spectator, 1866, 268-269; Van Vloten (1865), 427, (1876), 499 

8
 Leopold (1867) 

9
 Er bestaan nog Tollenskamers in Hoogezand, Olst en Delft; in Oostzaan, Barendrecht en Rijswijk worden ze in 

1885 opgeheven, een lot dat Delft kort erna ondergaat, zie Bijlage 3. 
10

 De uitgever maakt gebruik van de Amsterdamse Tollensherdenking in 1880 door in krantenadvertenties het 
boek voor de helft van de oorspronkelijke prijs aan te bieden. 
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Uit de naslagwerken is in 1885 nog geen ommekeer in de beoordeling van Tollens als dichter af te 

leiden. 

Het Tollens-fonds vermeerdert zijn kapitaal en is in 1874 met de ondersteuningen aan behoeftige 

nabestaanden begonnen. Deze handelingen genereren geen publiciteit dan in zeer beperkte kring en 

zij zullen de herinnering aan de dichter niet hebben beïnvloed. Dat doet in zekere mate wel de 

herdenking die het fondsbestuur in 1880 in Amsterdam organiseert. De dramatisering van De 

Overwintering brengt het dichtstuk op een andere wijze weer voor het voetlicht en wellicht hebben 

de Nederlandse poolexpedities uit de jaren zeventig een stimulerende werking op de belangstelling 

gehad, maar de herdenking blijft een plaatselijk initiatief. Rotterdam loopt achter de feiten aan en 

ook de herdenkingen in Antwerpen en Hoogezand hebben niet meer dan een lokale uitstraling. 

Belangrijk is, dat er geen nationaal evenement is, ook niet bij het nationale monument in Rotterdam, 

terwijl de negentiende eeuw toch bij uitstek de eeuw van herdenkingen is. Het geeft aan dat het 

imago van Tollens in 1880 al is verbleekt: van vaderlandse held naar plaatselijke bekendheid en van 

landelijke aandacht tot de belangstelling van enkelen. Dat is te vergelijken met de inzet van een 

kleine groep destijds voor de beelden en het fonds, en nu een nog kleiner aantal voor enkele 

plaatselijke handelingen en geen van allen een leider van de Nederlandse cultuur. 

Onveranderlijk staat het beeld in Het Park, maar het is alleen in het zomerseizoen zichtbaar vanwege 

de beschermende kap tegen herfst- en winterweer. Wat wel verandert, maar dan in negatieve zin, is 

het grafmonument, dat in 1885 al de nodige reparaties heeft ondergaan. Beide geven aan dat deze 

herinneringsdragers niet zo volmaakt zijn als ooit de bedoeling was. Wat dat betreft staat het 

borstbeeld in het Museum Boymans veiliger. 

Tollens wordt vernoemd, maar over de Gentse rododendron uit 1859 horen we niets meer. Wel is 

het herdenkingsjaar 1880 de aanleiding tot een tweede schip met de naam ‘Tollens’, een teken dat er 

in elk geval in de scheepvaart nog aan hem wordt gedacht. Dat geldt ook voor de straatnaamgevers: 

de eerste Tollensstraten krijgen hun naam in Den Haag (1876) en Rotterdam (± 1880) bij bewuste 

vernoeming en in Amsterdam (eveneens omstreeks 1880), als één van de vele schrijvers in een 

thematisch opgezet naamgevingspatroon.  

De verzamelaars Bogaers en De Vries zijn in 1870 respectievelijk 1879 overleden, maar bibliotheken 

achten hun tollensiana waardevol genoeg om te conserveren en zo leggen zij herinneringsdragers 

aan, die niet alleen gegevens van en over Tollens bewaren, maar deze ook ten dienste stellen aan het 

geïnteresseerde publiek van toekomstige tijden. 

Samengevat zien we dat in 1885 de literaire reputatie van Tollens beschadigd is. Men herinnert zich 

hem niet meer als de voortreffelijke, onaantastbare volkspoëet. In het gunstigste oordeel is hij een 

verdienstelijke, maar verouderde dichter. Het gericht van Huet en de spot van Van Eeden worden 

niet weersproken. Tollens is iemand geworden waarover de letterkundige wereld niet meer serieus 

wenst na te denken. Een enkeling spreekt nog waardering uit, zoals Hülsmann in de vergelijking met 

Camões (1880). 

Verder ebt de herinnering ook elders weg: in de publicaties van zijn werk, in de rederijkerskamers. 

Twee beelden, het ene half verstopt, het tweede al verpulverend. Niemand die zich er écht kwaad 

over maakt. Een schip en een paar straten tonen zijn naam nog aan het publiek. De volksdichter is in 

1885 al lang in de massa opgegaan. 
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1932 – Het Volkslied van Tollens afgeschaft 

1932. Het is 76 jaar geleden dat Tollens is overleden. Het milieu de mémoire, de Kommunikatives 

Gedächtnis is verdwenen, de Kollektives Gedächtnis waarschijnlijk ook. Tollens is voor iedereen een 

man uit de geschiedenis geworden. 

Op 10 mei 1932 lost de ministerraad van het Koninkrijk der Nederlanden een ‘futiele kwestie’ op en 

verklaart met een achternamiddagbeslissing het Wilhelmus tot enig nationaal volkslied. Daarmee 

komt een lange concurrentieperiode met het Volkslied van Tollens tot een einde. Koningin-regentes 

Emma heeft in 1891 de status van het Wilhelmus als koningslied bevestigd. Pogingen om het 

Volkslied te actualiseren en tegelijk van vreemde smetten te ontdoen, hebben geen blijvend 

resultaat, mede door de wens van koningin Wilhelmina de tekst van Tollens onveranderd te laten, 

ondanks de kritiek die deze lezing al sinds halverwege de negentiende eeuw ondervindt. Wat 

resteert, zijn de jaren van verwarring welk volkslied nu het echte is. Dan zet de minister een streep 

eronder. Ruchtbaarheid wordt er niet aan gegeven. Het lijkt een interne zaak die binnenskamers 

wordt opgelost. In feite is het de bevestiging van een bestaande situatie. Er is (weer) niemand die 

Tollens tegen deze statusroof in bescherming neemt. En dat is niet verwonderlijk, want in de 52 jaar 

na het vorige ijkpunt is er weinig in het voordeel van zijn herinnering gebeurd. 

Na de Tachtigers is een aantal literaire generaties gekomen en gegaan: impressionisten, symbolisten, 

expressionisten. Geen van hen opteert voor een dichtkunst die lijkt op die van de volksdichter van 

een eeuw geleden, althans niet binnen de gevestigde literatuur. Het debat is eigenlijk al sinds Busken 

Huet inhoudelijk verstomd en het uitblijven van herdrukken van zijn werk toont aan dat Tollens niet 

meer gelezen wordt, sterker nog, in 1900 zijn er nog talloze onverkochte Tollensuitgaven in het 

geveilde fonds van Suringar. Alleen De Overwintering is een uitzondering met nog twee herdrukken 

en er zullen mensen in de onderhavige periode zijn geboren, die nog stukken ervan uit het hoofd 

(moeten) leren. Maar De Beer wijst in 1907 de aanstaande onderwijzers op de vele taalkundige 

tekortkomingen in het dichtstuk, dat menigeen van hen nog aan zijn leerlingen ter lezing zal 

aanbieden. 

Niettemin trekt De Vooys een lijn die via Van Duinkerken (en later Stuiveling) leidt naar de neutrale 

plaatsing van Tollens als een dichter van zijn tijd, waarvan hij een product was en waarvan hij door 

zijn werk de identiteit versterkte. De literaire handboeken uit deze periode oordelen soms harder: 

nog niet Honigh, die in de laatste druk van Jonckbloet (1891/1892) de felheid van Huets aanval 

afkeurt. Ten Brink (1897) erkent de historische positie en spreekt geen waardeoordeel uit, maar acht 

hem eerder in zijn driedelig boek over de negentiende eeuw (1888) geen eigen hoofdstuk waardig. 

Kalff (1910, 1912) oordeelt evenmin, maar trekt wel de conclusie dat Tollens niets meer betekent 

voor zijn generatie – en dus voor de studenten die met zijn handboeken werken. Prinsen (1916) is 

vooral in zijn woordkeus diskwalificerend. Een uitzondering in deze rij is Te Winkel (1925), die een 

andere optiek hanteert dan zijn voorgangers en Tollens vooral als persoon benadert: dat levert een 

positief beeld van de mens Tollens op, die schrijft voor wat hij waard is. Niettemin zal deze reeks 

handboeken de meeste neerlandici niet stimuleren om enthousiast Tollens te gaan lezen en 

bestuderen, zeker niet wanneer een schrijver als Prinsen hem plaatst in een tijd die hij 

‘ingedommeld’ noemt. Dan zijn er immers nog genoeg andere tijden, historische en actuele, die de 

moeite van het lezen waard zijn. 

De doorwerking hiervan in de leerboeken voor de middelbare school ijlt wat na: de schrijvers ervan 

teren op hun eigen opleiding uit het verleden en de oudere methoden zijn nog jaren in gebruik. Tot 
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1920 is de toon over Tollens neutraal tot positief, maar er treedt een kentering op: de zesde druk van 

Everts (al in 1900) en de twaalfde druk van Leopold (1923) ontdoen de dichter van positieve 

kwalificaties zonder echt negatief te worden. Verschillende kleinere methoden benadrukken dat 

Tollens geen groot dichter is, maar wel van historisch belang. In het bijzonder Van Schothorst (1907) 

wijst op de burgerdeugden die Tollens propageert en uitstraalt. 

Nieuwe methoden echter hanteren een diskwalificerende woordkeus: bij deze generatie lijkt Tollens 

het krediet verspeeld te hebben. In afzonderlijke bloemlezingen voor schoolgebruik komt zijn werk 

voor schoolgebruik echter nog vrij veelvuldig voor, zij het soms ter illustratie hoe weinig het 

voorstelt. Dat Tollens in de spraakmakende keuze van Coster ontbreekt, heeft ook te maken met 

diens gebrek aan belangstelling voor de eerste helft van de negentiende eeuw. Voor de rederijkers 

zijn deze bloemlezingen niet meer nodig: de beweging stelt na 1900 alleen plaatselijk nog iets voor. 

Schotels biografie is inmiddels ook bijna 70 jaar oud. Ondanks het negatieve literaire oordeel over 

Tollens in de periode 1885-1932 zijn er auteurs die nog belang stellen in het leven van Tollens en 

enkelen springen in gaten die Schotel heeft laten vallen: zo komen we door artikelen meer te weten 

over zijn afkomst (Haverkorn, 1888), zijn jeugdjaren (Betz, 1900) en de relatie met uitgevers 

Immerzeel en Suringar (Byvanck, 1893, Valckenier, 1925). Het zijn alle aanvullingen die in 1932 aan 

het beeld van de mens Tollens bijdragen en ze gaan geen van alle in op de literair-historische 

aspecten. Het enige grote biografische naslagwerk, het NNBW (1921) oordeelt wel, maar mild en 

voorzichtig. 

Tussen de derde en vierde druk van de Winkler Prins (1911, 1922) bestaat vooral verschil in lengte: 

de vierde is een uittreksel van de derde druk, die overigens als eerste encyclopedie een portret van 

Tollens plaatst. Blijkbaar behoeft Tollens niet zoveel woorden meer. De encyclopedist beschouwt 

Tollens als een literair-historisch persoon, die geen actuele belangstelling opeist. In de derde druk 

zijn enkele lovende woorden uit de eerdere edities door neutrale vervangen.  

Het Tollens-fonds maakt een belangrijke periode door, doordat het in staat is vanaf 1904 de Tollens-

prijs en vanaf 1925 de Jacobsonprijs toe te kennen. Het fonds opereert echter in de luwte en roept 

nauwelijks publiciteit op. De ondersteuningen gaan gedurende de gehele periode door. 

Het beeld staat in Het Park, blijft in de herfst en de winter onzichtbaar en figureert op 

prentbriefkaarten; het grafmonument verpulvert verder en is rijp om gesloopt te worden – wat niet 

gebeurt. 

Ondanks de wankeler wordende positie van Tollens in de literatuurgeschiedenis, stijgt het aantal 

Tollensstraatnamen: tot de jaren dertig zijn er enkele toegevoegd en 1932 ligt midden in de eerste 

periode van een grotere toename door grootschalige stads- en dorpsuitbreidingen. Tollens is dan één 

van de – soms vele – vernoemde schrijvers. We kunnen vaststellen dat zijn naam bij de benoemingen 

niet wordt vergeten. 

Samengevat: als de regering het Volkslied afschaft, is Tollens’ positie als voormalig puikdichter zwak 

gebleken. Vooral de hand- en de schoolboeken geven meer nadruk aan de negatieve kanten van zijn 

dichterschap dan aan de positieve. Busken Huet is vaak de leidraad. Tollens is voorgoed een persoon 

uit het verleden geworden, wat hem nog wel geschikt maakt om een straat naar hem te noemen. 

Discussie over zijn dichtwerk is er niet: ook dat is in de Speicherkast van het verleden bijgezet. Het 

wordt niet meer herdrukt, zodat de geïnteresseerde lezers alleen via bloemlezingen of via oudere 

uitgaven van Tollens’ werk kunnen kennisnemen. Maar er zijn nauwelijks stemmen die hun dat 

aanraden. 
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1972 – Dr. G.W. Huygens publiceert Tollens, de dichter van de burgerij 

1972. Het is 116 jaar geleden dat Tollens is overleden en 112 jaar nadat Schotel zijn biografie Tollens 

en zijn tijd schreef. De Nederlandse poëzie is door elkaar geschud door de Vijftigers, die - met de 

woorden van Lucebert - eenvouds verlichte waters de ruimte van het volledig leven tot uitdrukking 

willen brengen en alles verwerpen waar Tollens in zijn poëtica voor stond, ritme, rijm en narratieve 

inhoud.  

Van Tollens’ dichtwerk heeft één tekst in de periode 1932-1972 nog de aandacht gekregen: De 

Overwintering wordt opnieuw gedrukt in de edities-De Vooys (1939) en -Huygens (1964a) en door 

Geerars en Asselbergs qua vorm opnieuw geanalyseerd in artikelen waarmee Huygens bij de 

herdrukken van zijn Overwintering zijn voordeel kan doen. Verder is het stil gebleven rond het 

dichtwerk van Tollens. Bosch legt in 1941 de relatie tussen Tollens en Bilderdijk uit. Tjaard de Haan 

(1950) probeert wat begrip voor het dichtwerk te kweken, maar Stuiveling (1958) looft wel de 

intenties van de volksdichter, maar niet zijn uitwerking. De echte literaire discussie over de waarde 

van Tollens’ werk ligt nog steeds stil, inmiddels bijna een eeuw. 

Ook de handboeken voeren geen pleidooien: De Vooys, die zich naar verhouding toch vrij intens met 

Tollens heeft beziggehouden, verklaart in zijn handboek (1948) uitvoerig de tekortkomingen van de 

dichter, vat de eerdere opinies samen, positioneert hem in de letterkundige ontwikkelingen van zijn 

tijd, maar zegt geen nieuwe dingen. Tollens is alleen interessant voor wie het verleden wil leren 

kennen. Het tweede handboek uit deze periode is van Knuvelder (1954). Deze trekt de lijn door die 

Busken Huet heeft ingezet en door Prinsen is overgenomen: Tollens is niet alleen een figuur uit het - 

inmiddels verre - verleden, maar ook iemand die de ontwikkeling van de literatuur in de weg stond.  

De leerboeken weerspiegelen deze tendens: wie zijn lessen uit een Leopold van na 1940 leert, is snel 

klaar met de minimale informatie over Tollens en de bewerker van Van Schothorst ziet hem in 1949 

als een ‘type’, een icoon van het verleden. Van Leeuwen, wiens leerboeken vanaf 1938 worden 

gebruikt, echoot Busken Huet in diens ontluistering van de oude volksdichter en ook de 

veelgebruikte methode van Lodewick neemt vanaf 1955 Huets kritiek als leidraad voor een oordeel 

over Tollens. Dat luidt dus negatief. Ook andere auteurs uit deze tijd, Huygens en Veurman (F.P. 

Huygens en niet G.W.!) zijn niet positief en Ornée en Wijnands geven Tollens nauwelijks aandacht. 

Wie in deze jaren Nederlandse Letterkunde studeert of leert, ontmoet Tollens in elk geval niet als 

een belangwekkend dichter wiens werk nog eens gelezen moet worden: de herinnering is literair 

gezien negatief. In bloemlezingen staan desondanks wel zijn gedichten, soms om het gebrek aan 

kwaliteit ervan te illustreren, of de kloof te benadrukken die inmiddels tussen dichter en lezers is 

gegroeid. Dat Van Vriesland Tollens in zijn ruime bloemlezing toelaat, geeft aan dat hij in elk geval 

niet vergeten is. 

Wat langzaam wel in de vergetelheid raakt, is het Volkslied. Tot de Tweede Wereldoorlog behoudt 

het een beschermde status, maar na 1945 is het hoogstens nog één van de vele negentiende-eeuwse 

vaderlandse liederen. En ook deze worden na 1960 niet meer op scholen aangeleerd. Maar wat níet 

vergeten wordt, is De Overwintering: men kan het dichtstuk lezen in de editie van De Vooys (1939, 

zonder annotatie) of in de geannoteerde bezorging door Huygens (1964a). De laatste uitgave 

verschijnt – wel laat – in een gerenommeerde serie klassieken. Huygens werkt trouwens hard om zijn 

oude stadgenoot weer in de herinnering terug te roepen, althans in die van Rotterdammers, door de 

verschillende artikelen waarmee hij zijn biografie voorbereidt. Huygens ambieert geen rehabilitatie 

van de dichter Tollens, daarover is hij duidelijk, wel zoekt hij de mens Tollens en vanuit het mens- en 
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tijdsbeeld, vanuit de schets van zijn persoonlijkheid en zijn karakter en tekent hij een nieuw decor 

waarvoor dat geprezen en verguisde dichtwerk is ontstaan.  

Huygens kijkt ook naar Tollens als Rotterdammer: ‘Een stukje letterkundig leven als onderdeel van 

onze stadsgeschiedenis was voor mij de meest aantrekkelijke kant van de zaak.’11 

Dat Tollens zijn nationale aureool in 1972 al lang verloren heeft, neemt niet weg dat hij naast 

Rotterdam ook in andere lokale collectieve herinneringen een plaats houdt en verovert: in 

Hoogezand en Olst bestaan nog steeds de rederijkerskamers met zijn naam en in Rijswijk 

ontwikkelen de oudheidkundige hobbyisten zich tot het Museum Rijswijk, dat vanaf 1950 in de 

laatste woning van Tollens (het Tollenshuis) is gehuisvest en het verzamelen van attributen die met 

de oude bewoner verband houden nadrukkelijk in de doelstellingen én in het verzamelbeleid 

opneemt. 

De vooroorlogse vijfde druk van de Winkler Prins is uiterst karig met informatie over Tollens en de 

zesde, uit 1953, maakt niet echt duidelijk waarom hij geen groot dichter, maar wel van belang was. 

Oosthoek is in 1952 veel uitgebreider, is ook vrij neutraal en bewaart de karigheid tot de vijfde en 

zesde druk uit de jaren zestig. Verzuilde katholieken die zich tot de eigen Encyclopaedie beperken 

(19542), moeten zich met een inhoudelijk onvolledig lemma tevreden stellen. Je bent in 1972 

afhankelijk van welke encyclopedie en welke druk je pakt, wat je over Tollens te weten kunt komen. 

De literatuurverwijzing is soms sterk verouderd en ook vaak eenzijdig omdat zij vaak Busken Huet als 

referentie noemt. 

Andere herinneringsdragers, zoals het Tollens-fonds, het standbeeld en het borstbeeld behouden 

hun functie zoals deze altijd al was. In 1972 blijkt het grafmonument in Rijswijk eindelijk verwijderd, 

omdat het door de verpulvering esthetisch geen waarde meer bezat en restauratie of verplaatsing 

geen optie was. De reeks krantenartikelen die de verwaarlozing als een schande beschreven, komt 

hiermee ten einde. Een lege sokkel met de naam erin gegraveerd, blijft. 

In deze periode, waarin de herinnering aan Tollens sterk verflauwd is of in een negatief daglicht 

staat, valt het op dat zijn naam in de straatnaamgeving van de omvangrijke naoorlogse stads- en 

dorpsuitbreidingen niet vergeten blijkt. Het is ook de tijd van de lectuurbak, het paard en het laatste 

schip met Tollens’ naam, maar of de laatste vernoemingen hebben bijgedragen aan de herinnering 

aan de dichter, lijkt mij niet waarschijnlijk. 

 

2014 – afsluiting van dit onderzoek 

31 december 2013. Het is ruim 157 jaar geleden dat Hendrik Tollens overleed. Sinds 1972 heeft een 

aantal veranderingen in de herinneringscultuur rond de volksdichter plaatsgevonden. Dat gebeurde 

niet zozeer dankzij of vanwege hem zelf, maar vanwege anderen en andere omstandigheden 

waardoor hij kon meeliften naar een hoger en vooral eerlijker bewustzijnsniveau in de collectieve (?) 

herinnering. Ik plaats een vraagteken, want het werkelijke gehalte van zijn aanwezigheid, is 

afhankelijk van de uitleg van de term ‘collectief’. Ooit bouwde Tollens met zijn dichtwerk mee aan de 

identiteit van een nieuw verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Zijn populariteit bezorgde hem de 

erenaam ‘volksdichter’. ‘Het volk’ herkende zich in zijn gedichten als ‘natie’ (de verzetspoëzie, de 

vaderlandse gedichten, de citadelpoëzie) en als ‘bevolking’ (de gezinspoëzie, de moralistische 

verzen). Het Volkslied was algemeen bekend, De Overwintering behoorde tot het curriculum.  

                                                           
11

 Huygens (1972), 10 
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Een dergelijk collectief bestaat niet in 2013 en daarmee moeten we de vraag of Tollens anno nu tot 

het collectieve, nationale geheugen behoort, ontkennend beantwoorden. Maar evenmin kunnen we 

bevestigend reageren op de vraag of hij er helemaal uit verdwenen is. In elk geval behoort hij niet tot 

de officiële ‘Canon van Nederland’ (2006) die voor zijn tijd vooral aandacht besteedt aan de rol van 

koning Willem I. 

Dankzij Huygens en de enkele aanvullingen op zijn biografie, weten we veel van het persoonlijke en 

dichterlijke leven van Tollens: dat zet de kaders uit waarbinnen wij hem als dichter kunnen plaatsen 

en beoordelen. Belangrijk is, dat er sinds 1972 weer werk van hem beschikbaar kwam: drie maal De 

Overwintering en drie bloemlezingen: Roest, Huygens en het Rijswijkse boekje. Alleen die laatste 

uitgave is nu nog te koop, maar alleen plaatselijk (Rijswijk) en dan nog alleen in het Museum. De 

twee Overwinteringen van Huygens dateren van 30 jaar terug en de derde en laatste editie van de 

Arbeiderspers was een gelegenheidsuitgave.  

Wat verstaan we onder beschikbaarheid? Positief is, dat een grote bloemlezer als Komrij veel verzen 

van Tollens opneemt. Tollens is niet vergeten, maar is wel één van de zeer velen in een dikke bundel. 

Pakt iemand die Tollens wil lezen, Komrij? Weet iedereen die een mooie bespreking van Bij het lijkje 

van een kind – het meest gebloemleesde gedicht van Tollens – wil lezen het boek van Claes te 

vinden? ‘Geliefde gedichten’ (Zaal, 1972), ‘bekende citaten’ (Walrecht, 1987), ‘bekendste gedichten’ 

(Aarts en Van Etten, 1991 tot heden), ‘in het collectieve geheugen neergedaald’ (Wigman en 

Schouten, 2012), de samenstellers kiezen toch steeds ook werk van Tollens. Wie een dergelijke 

bundeling leest of erin grasduint, zoekt waarschijnlijk niet specifiek naar één van zijn gedichten, maar 

komt hem wel tegen en herinnert zich wellicht het vers, of de naam, of een negatieve kwalificatie uit 

een handboek of leerboek, of leest, althans ziet hem voor het eerst. En dat laatste is zeer goed 

mogelijk nu de meest gebruikte schoolboeken van de laatste decennia van de twintigste eeuw, Drop, 

Dautzenberg en Calis de volksdichter in het geheel niet noemen. Wie een boek van Smulders 

gebruikt, zijn eigen Script of de laatste Lodewick, weet in elk geval nog iets van hem – als de docent 

de betreffende paragraaf tenminste in zijn les wil gebruiken. 

Naast deze verdwijning uit de schoolstof, staat de herwaardering van de negentiende eeuw, die 

vanaf ±1980 in de wetenschappelijke wereld van Willem van den Berg, Marita Mathijsen, Peter van 

Zonneveld en Nop Maas gestalte krijgt. Het leidt naast hun eigen werken, waaronder het jongste 

handboek van Van den Berg en Couttenier, naar een volgende groep onderzoekers, die aspecten van 

de negentiende-eeuw bestuderen en vormgeven. Tollens lift op deze golven van aandacht mee: de 

Tollenstwist wordt in de columns van de veelgelezen NRC uitgevochten en de dichter wordt 

(deel)onderwerp van de studies van Ellen Krol (huiselijke poëzie) en Lotte Jensen (verzetspoëzie).12 

Eindelijk flakkert de literaire discussie weer op: het leidt tot een herwaardering van dergelijk 

dichtwerk. Het leidt tot herplaatsing van deze aspecten van zijn werk in de literatuurgeschiedenis, tot 

herwaardering van die plaats, maar (nog) niet tot hernieuwde populariteit in onze dagen, laat staat 

tot een herleving van zijn nationale status. Tot nu toe is er niemand geweest, die dat ambieert of 

zelfs de kans daartoe aanwezig acht. 

 

                                                           
12

 Korrie Koorevaart bespreekt in Ziften en zemelknoopen (Hilversum, Verloren, 2001) de literaire kritiek in 
kranten en weekbladen in de periode 1814-1848, Zij noemt enkele positieve recensies van werk van Tollens, zie 
o.a. pagina 91. Ook Janneke Weijermars noemt hem in Stiefbroeders in zijn rol bij de neerlandisering van het 
Zuiden. 
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Er zijn ook andere herinneringsdragers die Tollens’ nagedachtenis in de periode 1972-2013 in ere 

houden. Het bestuur van het Tollensfonds staakt weliswaar de financiële ondersteuningen aan 

behoeftige nabestaanden, maar probeert vanaf 1993 de uitreiking van zijn Tollensprijs meer 

uitstraling te geven: ten eerste door de uitreiking ervan openbaar te maken en ten tweede deze waar 

mogelijk te combineren met een ander, gerelateerd evenement, zoals een tentoonstelling of een 

poëziefestival. En bij de uitreikingen in 2000 en 2005 klinkt Tollens zelf weer. Dit alles genereert 

belangstelling en wanneer de pers geïnteresseerd is, behoeft een krantenverslag niet beperkt te 

blijven tot de naam van de laureaat en het bedrag van de prijs.  

Rotterdam en Rijswijk werken samen bij verschillende herdenkingen: in 1980 vinden 

tentoonstellingen en publieksactiviteiten plaats en in 2010 prijkt een deel van de Rijswijkse collectie 

op de tentoonstelling in Rotterdam. In Rotterdam is het standbeeld een aantal maken het letterlijke 

vertrekpunt voor een manifestatie. 

Rijswijk onderhoudt de gedachtenis aan zijn vroegere inwoner op bijzondere manieren: door het 

Museum dat Tollens als verzamelgebied koestert en dat zich profileert als centrum bij herdenkingen 

en tentoonstellingen, door de inspanningen het verloren grafbeeld door een nieuw te vervangen (en 

de gemeente beterschap te laten beloven bij het onderhoud ervan…), door het Tollens Ensemble dat 

bij het brede repertoire zijn naamgever niet veronachtzaamt. Als Bakker Piet uit de Rijswijkse 

Herenstraat Tollens uitkiest als symbool van Rijswijks geschiedenis en een kruidencake naar hem 

noemt, accentueert dat mede de band die Rijswijk met de vroegere bewoner van het Tollenshuis zou 

moeten voelen. 

Een grote stap voorwaarts in deze periode is de digitalisering. Herinneringsdragers zoals teksten en 

portretten zijn voor internetgebruikers in 2013 gemakkelijk bereikbaar via gedigitaliseerde 

documenten, zoekmachines en databanken. Een actuele lesmethode voor het voortgezet onderwijs 

maakt ervan gebruik en biedt meer stof over Tollens dan alle voorgaande gedrukte methoden. Naast 

de toegankelijkheid is de omvang van de ‘collectie’-Tollens belangrijk: de opslag van de gegevens is 

een vorm van Speichergedächtnis, maar de oude vraag: wie raadpleegt de bronnen en waarom, blijft 

actueel. De rol van de docent, die ooit zelf is opgeleid, is hierbij cruciaal. 

Het aantal Tollensstraatnamen neemt na 1972 nog licht toe. De Tollensstraat in Enschede wordt in 

2000 nationaal nieuws met de vuurwerkramp, maar het is begrijpelijk dat de aandacht uitgaat naar 

de gebeurtenissen zelf, en niet naar de naamgever van de straat. Haarlem maakt in 2011 het gemis 

van een straatnaam goed met het Tollenspad.  

In 2013 is het vergoden en verguizen voorbij en blijkt Tollens niet vergeten. In de anderhalve eeuw 

die is voorbijgegaan bleef en blijft zijn naam hoe dan ook in verschillende verbanden circuleren. 

Sommige van die verbanden gaan teloor, zoals de rederijkerskamers – op Hoogezand na – en de 

muziekstukken – op het Volkslied en enkele andere liederen na. De kring is alleen kleiner geworden: 

van een nationaal collectief geheugen is al lang geen sprake meer en zeker niet in positieve zin. In 

Rotterdam en in Hoogezand wordt van tijd tot tijd zijn naam weer in herinnering gebracht, in Rijswijk 

is dat proces intensiever. Dat er nieuwe wetenschappelijke aandacht aan zijn werk wordt besteed, 

leidt wellicht tot een herplaatsing van Hendrik Tollens in de literatuur-historische discussie. Er zijn 

nog genoeg aspecten te onderzoeken.
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Hoofdstuk 5.2 
Een schrijver/dichter in de herinneringscultuur, theoretische overwegingen 

Aleida Assmann begint in Erinnerungsräume haar bespreking van de herinneringsdragers, de Medien, 

met een uiteenzetting van de metaforiek die hierbij toegepast kan worden.1 Als eerste noemt zij de 

Schrift-Metaphern. Dergelijke beeldspraak is al oud: in de Bijbel zinspeelt Mozes, nadat hij het 

gouden kalf heeft vernietigd, in een gesprek met God op zijn verwijdering uit ‘het boek’, maar God 

antwoordt dat Hij alleen hen uit ‘mijn boek’ verwijdert die tegen Hem hebben gezondigd.2 In deze 

voorstelling houdt God blijkbaar een geschrift bij, waarin hij de namen optekent van hen die 

goeddoen in Zijn ogen. In deze Bijbelse voorstellingen heeft God geschriften nodig om zich de namen 

te herinneren en grift hij de namen van de mensen die hij niet zal vergeten in Zijn handpalm.3 Een 

andere manier om herinneringen te waarborgen ziet Assmann in de Raum-Metaphern, waarbij we 

kunnen denken aan ruimten als kisten, kasten, kelders en zolders als symbolen voor de 

opslagplaatsen van het geheugen, waar we kunnen delven naar wat ons interesseert. Het laatste 

heeft ook een tijdscomponent in zich, de derde groep metaforen, waarbij Assmann onder andere 

wijst op een tekst van Augustinus, die het herkauwen-motief noemt: de herinnering is als het voedsel 

in de maag van een koe, dat van tijd tot tijd wordt herkauwd en waarbij elke fase anders smaakt. 

Friedrich Nietzsche bouwt hierop voort met een uitspraak over de rommelende last van 

unverdaulichen Wissenssteinen die een mens met zich meedraagt en die alleen door hevige 

hartstochten tot verdere vertering kunnen worden gebracht. Verder noemt Assmann in dezen nog de 

begrippenparen ‘bevriezen-ontdooien’ en ‘slapen-ontwaken’ als metaforen voor het opslaan, 

bewaren en opnieuw vinden van herinneringen. Terugkerend uit de beeldspraak formuleert 

Assmann: ‘Durch Thematisierung der Zeitdimension werden neue Aspekte in der Phänomenalität des 

Erinnerns profiliert.’4 Maar steeds is het de menselijke activiteit zelf, die de opgeborgen schatten 

weer aan het licht moet brengen. Met een beroep op de archeologie: ‘Man muß graben, um 

verlorene, verborgene Schichten zutage zu fordern.’ Doorgaans gaat er tijd overheen voor iemand de 

schop ter hand neemt. Omdat het voor mijn onderwerp niet opportuun is, ga ik hier voorbij aan een 

ander aspect van het herinneren, waarbij de herinneringen zich ongevraagd en soms traumatiserend 

opdringen. 

Geschriften 

Bepalen we ons eerst bij de herinneringscultuur rond een schrijver of dichter (m/v) als voortbrenger 

van literatuur. Geschrift, opslagplaats en tijd. Als het dichtwerk van Hendrik Tollens hier als 

voorbeeld geldt, kunnen we deze aspecten die Assmann noemt, ook letterlijk beschouwen: een 

dichter schrijft zijn oeuvre en de lezer bergt ze na de lezing op door de bundels op de boekenplank te 

plaatsen. De tijd gaat voorbij en de lezer (of: de beschouwer) heeft als vierde element een bijzondere 

impuls nodig een dergelijk boek weer te pakken en te lezen (of: te bestuderen). Naar mate de tijd 

verstrijkt, veranderen de impulsmomenten en de impulsen zelf. Herinneringscultuur rond een dichter 

vraagt niet alleen naar de inventaris van de boekenplank, maar vooral naar het moment waarop en 

de overweging waarmee het boek wordt gepakt (of niet), wordt opgeslagen en geheel of gedeeltelijk 

wordt gelezen (of niet). Dan splitst de specifieke vraag naar de herinneringscultuur rond een schrijver 

                                                           
1
 Assmann (2010a), 149v 

2
 Exodus 17: 32-34 

3
 Jesaja 49: 16 

4
 Assmann (2010a), 166 
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of dichter zich in vier deelvragen: wat is er geschreven, hoe is het toegankelijk, hoe ontwikkelt de 

perceptie zich in de tijd en wat is de reden het werk opnieuw te lezen. 

Dat werk is geschreven, uitgegeven, mogelijk herdrukt, vertaald, gebloemleesd, en/of op muziek 

gezet. Er bestaan wellicht verschillende versies of edities van. Wie zich bezighoudt met de 

herinneringscultuur kiest één van deze als het basale corpus teksten. Oerversies, manuscripten, 

verworpen en omgewerkte teksten zijn interessant voor hen die de ontwikkeling van een oeuvre 

bestuderen en beschrijven, of de omstandigheden waaronder zij zijn geschreven, maar voor de 

herinneringscultuur zijn ze van secundair belang. Wel zal een herinneringsdeskundige moeten 

motiveren waar hij de begrenzing van zijn studieobject plaatst. Dat kan tot enkele dilemma’s leiden. 

Tollens heeft naast zijn drama en proza vijf bundels poëzie niet tot zijn verzameld werk toegelaten, 

maar plaatst wel enkele gedichten daaruit al dan niet omgewerkt in Verstrooide Gedichten, dat wél 

tot de Gezamenlijke Dichtwerken behoort.5 Langs een omweg komt een aantal afgekeurde versjes 

alsnog in de publiciteit door de bloemlezingen van Engelberts Gerrits, wat in 1857 het nodige protest 

oproept, en van Huygens, die in 1980 juist lof oogst omdat hij onbekende teksten en een 

onderbelichte kant van Tollens’ dichterschap presenteert. Het morele oordeel is blijkbaar in 125 jaar 

veranderd. Wat is dan het kerncurriculum? Zeker niet het ongepubliceerde werk dat bijvoorbeeld in 

de collectie-Bogaers is te vinden, vaak gelegenheidsverzen. Een leidraad bij deze vraag kan zijn wat 

de dichter zélf als zijn poëtische nalatenschap beschouwt. In de Inleiding tot deel 2 heb ik gesteld dat 

Tollens daar bewust mee bezig was: dat oeuvre is te vinden in Gezamenlijke Dichtwerken en nergens 

anders. Een tweede criterium kan de omvang van de verspreiding buiten het gebundelde werk zijn: 

te denken valt hierbij aan de almanakken en jaarboekjes, beide mede als bewaarexemplaren 

bedoeld, en los uitgegeven gedichten met vaak aanzienlijke oplagen. Werk dat op deze wijze werd 

gepubliceerd, mag daarom tot het corpus worden gerekend. Dat geldt in mindere mate voor de 

spaarzaam gedrukte Onuitgegeven Gedichten die Suringar nog samenstelde en waarvan we niet 

weten of Tollens zelf deze wel publicabel achtte.  

Wie zich Tollens als dichter wil herinneren, beperkt zich tot het werk dat hij met eigen hand heeft 

samengebracht en tot ongebundelde gedichten die wel royaal verspreid werden; het overige is in de 

herinneringscultuur hoogstens een ondersteuning bij andere perspectieven, bijvoorbeeld bij de 

studie van zijn leven of de ontwikkeling van zijn dichterschap. 

Dat brengt ons op een tweede aspect van de herinneringscultuur: de herinnering aan de mens 

Tollens. Ik wil hier niet diep ingaan op de historische discussies over hermeneutische vraagstukken, 

maar ik stel wel dat de biografie op zichzelf een ander, autonoom onderzoeksgebied is, dat voor de 

herinneringscultuur aan een dichter slechts van belang is als zij een relatie tussen mens en maker kan 

vaststellen. We moeten het probleem dan vanuit het werk stellen en niet vanuit de levensloop. Dat 

roept daarmee gelijk een verwante vraag op, of een vastgestelde relatie relevant is voor het 

dichterschap. Waar het verband geheel of nagenoeg geheel ontbreekt, is die vraag in eerste instantie 

niet opportuun; zo spelen Tollens’ woonplaats Rotterdam en zijn beroep als verfhandelaar nagenoeg 

geen rol in zijn dichtwerk, maar zijn er wel indirecte verbanden: zijn lidmaatschap van Rotterdamse 

genootschappen is de opmaat voor zijn landelijke bekendheid en via zijn collega verfhandelaar 

Willem Suringar leert hij diens broer, de uitgever Gerard kennen, die een beslissende rol krijgt in de 

uitgave van Tollens’ latere bundels.  

                                                           
5
 De verworpen dichtbundels zijn Proeve van sentimenteele geschriften en gedichten (1799), Proeve van 

minnezangen en idyllen (1800, 1802, 1805), Dichtlievende mengelingen (1802), Tuiltje van geurige 
dichtbloemen (1803) en Minnedichtjes (1809), zelf al een keuze uit deze eerdere bundels. 



 

504 

Waar wel een dergelijk verband aanwezig is, kunnen we eveneens de vraag naar het belang ervan 

stellen. Lezen we Op den eersten tand van mijn jongstgeboren zoontje ánders als we weten welk van 

zijn zes zoontjes Tollens bedoelt? Krijgt Bij het lijkje van een kind meer diepgang, emotie, waardering 

als we er zeker van zijn dat hij hier één van zijn jonggestorven dochtertjes betreurt? Moeten we bij 

het lezen van Avondmijmering weten dat de jonge Tollens ooit hogere dichterlijke ambities 

koesterde en dat hij zijn kostschoolverblijf in Elten vormend voor zijn waarneming beschouwde? Wie 

zich in de herinneringscultuur rond een dichter verdiept, zal het werk centraal stellen en hoogstens 

vanuit dat werk zoeken naar dergelijke biografische achtergronden om deze ten nutte maken voor de 

poëtische nagedachtenis. 

Van dezelfde orde, maar met weer een ander belang voor de herinneringscultuur aan een dichter, 

zijn de afbeeldingen. Lezen we een gedicht of een roman anders, als we weten hoe de auteur eruit 

ziet? Busken Huet nam vanuit zijn positivistische visie mede het uiterlijk van Tollens als criterium 

voor zijn waardeoordeel over diens dichterschap. Tegenwoordig hebben zij niet meer dan een 

toelichtende functie: je kunt een vers lezen zonder dat je het uiterlijk van de maker kent, maar 

omgekeerd kan een afbeelding, zeker als het een bekende is, je verwijzen naar het dichterschap. Dat 

was uiteindelijk ook de doelstelling van borst-, stand- en grafbeelden. Het zijn zeker dragers en ze 

vervullen een mediale, verwijzende functie tussen dat uiterlijk (of: in het geval van een 

grafmonument, het momentane aspect) en het inhoudelijke dichter- of schrijverschap, dat van het 

moment en de tijdelijkheid los is. 

 

Opslagplaats 

Het begrip ‘opslagplaats’ moeten we ruim opvatten: het bevat niet alleen de letterlijke plaats waar 

een literair kunstwerk te vinden is, maar ook de bereikbaarheid ervan, die immers een voorwaarde is 

bij de impuls het boek van de plank te halen. Boeken kunnen thuis in de kast staan en dat biedt nog 

geen garantie dat ze ook ge- of herlezen worden, maar als de impuls tot pakken en openslaan zich 

voordoet, zijn ze gemakkelijk te bereiken. Tussen de werelden van de bibliomaan en de voorstander 

van een wegwerpcultuur bestaat een groot verschil. In Tollens’ tijd mag zijn werk dan in menig 

huishouden aanwezig zijn geweest, de tijd heeft echter ruimte gemaakt voor andere literatuur. Naar 

mate zijn populariteit afneemt, zullen het slechts de echte liefhebbers en de verzamelaars zijn, die 

zijn oeuvre in ere houden, met dien verstande dat de afzonderlijke bundels in hun oorspronkelijke 

wijze van binden in de tijd zeer kwetsbaar zijn gebleken. Niet voor niets lieten velen hun boeken 

opnieuw en fraai inbinden, al dan niet gebundeld. 

Tot de tweede graad van bereikbaarheid behoren de leeszaal en de bibliotheek. Er zijn dan letterlijk 

stappen extra voor nodig om een werk te raadplegen, maar de afstand is nog steeds klein. Het is dan 

ook te loven, dat inmiddels vele catalogi digitaal zijn gekoppeld en een belangstellende via 

www.worldcat.org met enkele muisklikken kan zien waar zijn gewenste uitgave te leen en ter inzage 

is. Zelfs bijna onvindbare boeken zijn zo op te sporen – denk aan Youngs vertaling van De 

Overwintering waarvan volgens deze site nog één exemplaar ter wereld via een openbare bibliotheek 

te raadplegen is. Wanneer deze toestaat dat het werk het pand verlaat, is een wereldwijde 

uitwisseling een manier om een boek uit het verre elders toch ter hand te kunnen nemen. Voor 

archieven en bijzondere collecties zijn eveneens vaak speciale stappen noodzakelijk, maar ze kunnen 

worden gezet. De toenemende digitalisering van teksten maakt de toegankelijkheid nog 

eenvoudiger: de geïnteresseerde lezer is ook hier niet meer afhankelijk van een bewarende instelling 

http://www.worldcat.org/


 

505 

en behoeft zich niet te conformeren aan een opgelegde tijd of het gewenste moment om zijn keuze 

te kunnen lezen. 

Ik acht deze ontwikkelingen én de wetenschap dat de originele teksten ergens worden 

geconserveerd van groot belang voor de herinneringscultuur, zeker rond schrijvers en dichters die uit 

het dagelijkse curriculum zijn verdwenen. De boekenwereld is uiteraard ook een economische markt: 

schrijvers voor wie geen interesse meer bestaat, worden niet herdrukt, en als hun boeken niet meer 

te koop zijn, versterkt dat de gang waarmee zij in de vergetelheid raken, althans in de functie waarin 

hun werk nog een positieve bijdrage aan de literaire cultuur levert. Dat zij nog gebloemleesd worden, 

is productief, maar we realiseren ons dat zij dan met een enkele tekst schuilen tussen vele andere(n). 

Bovendien beogen bloemlezingen niet de herinnering aan individuele schrijvers en dichters aan te 

wakkeren. Als iemand bij Komrij een gedicht aantreft dat hem of haar aanspreekt, is dat eerder 

toeval dan een bewuste doelstelling. Het onderwijs speelt hier ook een cruciale rol door de vraag of 

het bereid is het opgeslagen werk aan studenten en leerlingen aan te reiken. 

Tijd 

Naar mate de tijd verstrijkt, veranderen de omstandigheden van de herinnering aan een schrijver of 

dichter. Zijn of haar werk ‘veroudert’: de taal en de stijl zijn anders, de onderwerpen zijn niet meer 

actueel, de wijze van literair formuleren ontwikkelt zich. De lezer van later zal zich moeite moeten 

getroosten de esthetiek of de moraal van een ouder literair werk te doorgronden en navenant te 

waarderen. Daarbij kunnen uiteraard hulpmiddelen als annotaties of verklarende inleidingen en 

toelichtingen het verschil in perceptie overbruggen, want het werk is immers geschreven voor lezers 

van andere tijden en andere omstandigheden. 

De vraag is dan of de latere generaties tijd en energie willen aanwenden om een dergelijk ouder 

werk in het (literair-)historische perspectief te plaatsen en/of nog verbindingen met de actualiteit 

aan te wijzen. Hier ligt een taak voor een tekstbezorger zoals Huygens met De Overwintering, voor de 

handboekschrijvers en in hun kielzog de schoolboekenauteurs. Dat vereist een bepaalde instelling, 

maar ook kennis van zowel de omstandigheden van de tijd waarin het werk is geschreven, als van de 

herinneringscultuur rond lang verleden dichters, dat niet alleen hun werk aanwezig en toegankelijk 

is, maar ook dat er een actieve en steeds actuele hoeveelheid toelichtende informatie beschikbaar is 

die bruggen slaat tot dat verleden en de actualiteit en die niet de oude schrijvers afrekent met 

nieuwe normen. Lotte Jensen verzorgde recent een dergelijke uitgave van De Hollandsche natie van 

Helmers en haar verklaring van de onbereikbaarheid van dit dichtstuk geldt ook voor Tollens: 

De negatieve beeldvorming schrikt potentiële lezers bij voorbaat al af. En wie wel over de 

drempel stapt, moet inderdaad wennen aan de hoogdravende, bombastische toon, en, vooral, 

de nationalistische betoogtrant.6 

Ik vind het wenselijk het werk van Tollens op vergelijkbare wijze en dus goed toegelicht weer 

nationale bekendheid te geven, zodat het een nieuwe kans geeft aan de herinneringscultuur. 

De negatieve beeldvorming geldt immers ook voor Tollens’ werk: samen met Helmers is hij voor het 

einde van de negentiende eeuw bijgezet in het verleden en alleen De Overwintering en het Volkslied 

verwezen nog naar zijn naam. Maar uiteindelijk is negatieve beeldvorming óók een vorm van 

                                                           
6
 Jensen (2009), 10; De Hollandsche natie is tot 1883 minstens dertien maal gedrukt, daarna raakte het stuk tot 

2009 inhoudelijk in de vergetelheid. Evenals De Overwintering waren fragmenten verplichte leesstof op 
scholen. 
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herinneringscultuur, die echter snel om bewijzen vraagt, en waarbij bloemlezers gedichten als Op 

den eersten tand… en Winteravondliedje als bewijsteksten citeren en opnemen: negatieve 

herinneringen dus, die geen impulsen opleveren om het werk van Tollens nieuw en fris te benaderen. 

Impulsen 

In het inleidende hoofdstuk 2.1 verwees ik naar de actieve houding die een belangstellende 

aanneemt als hij een gearchiveerde entiteit wil laten functioneren in het heden.7 Dit geldt evenzeer 

voor het actualiseren van een schrijver- of dichterschap uit het verleden,  maar de ‘natuurlijke drang’ 

tot het lezen van historische teksten is doorgaans aan enkelen voorbehouden en in het hoger en 

voortgezet onderwijs is (was) er sprake van de dwang van het leerplan. Soms zijn er vingerwijzingen 

die incidenteel of structureel de aandacht op de herinnerde auteur vestigen. Dergelijke impulsen zijn 

voor de latere generaties doorgaans noodzakelijk om een oude dichter eens uit de kast te halen. 

Aan de eerste categorie ga ik hier voorbij: Simon Vestdijk heeft nog steeds zijn kring, Godfried 

Bomans zijn genootschap en beide zijn toch instituten geworden die nog weinig zeggen over de 

individuele belangstelling buiten dergelijke gezelschappen. Een Tollenskring is er nooit geweest.  

Ook de behandeling op de universiteit of de middelbare school levert niet automatisch een 

liefhebber op, maar kan wel de kiem voor nieuwsgierigheid leggen die later uitgroeit tot een zekere 

belangstelling. Maar als deze instellingen en hun leerboeken een schrijver negeren of uit de lesstof 

schrappen, zal die kiem toch elders vrucht moeten zien te dragen. 

Dan kán in een goede biografie zijn. Huygens’ boek heeft in 1972 geen literair-historische 

grenzen verlegd – en dat was ook niet zijn opzet – maar heeft samen met zijn Overwintering-uitgaven 

wel voor nieuwe aandacht gezorgd en als zodanig bijgedragen aan de herinneringscultuur van de 

mens Tollens en daardoor ook voor de dichter. Dat kort erna de belangstelling voor de negentiende 

eeuw en daarmee voor Tollens opbloeide, heeft geen oorzakelijk verband. 

Ook de literatuurgeschiedenis kan immers aanjager zijn voor nieuwe belangstelling. De 

onderzoeksresultaten van wetenschappers als Willem van den Berg, Peter van Zonneveld en Marita 

Mathijsen die de gehele negentiende eeuw omvatten, en van hun collega’s van de volgende 

generatie als Ellen Krol en Lotte Jensen, die aan Tollens gelieerde onderwerpen onderzoeken, 

nodigen belangstellenden uit om voorzien van nieuwe kennis en inzichten het werk van Tollens te 

lezen, voor alsnog - het is al gezegd – uit oude uitgaven. Hun inspanningen hebben nog niet geleid tot 

een algemene, nationale interesse voor de voormalige volksdichter. 

De naamgevingen aan genootschappen, straten, schepen et cetera hebben naast de 

herinneringsfunctie vooral een praktisch en pragmatisch doel en refereren niet aan het literaire werk 

van degene naar wie zij verwijzen. De impuls om vanuit deze dragers de herinnering te zoeken, zal 

gering en incidenteel zijn. Het feit dat zij bestaan geeft in elk geval aan dat de vernoemde niet 

vergeten is, maar biedt hoogstens een miniem opstapje naar verdere belangstelling. Een actief fonds-

op-naam vormt hierop een uitzondering als het daadwerkelijk verwijst naar de naamdrager zelf. Het 

bestuur van het Tollens-fonds toont zich de laatste jaren actief bij de herinnerende activiteiten rond 

uitreikingen van de Tollens-prijs en presenteert zich daarmee als actieve herinneringsdrager.  

Daarom kan de vraag kan gesteld worden van wie, naast de genoemde actoren, de impulsen uitgaan. 

Niet actief van een marmeren standbeeld of een afbeelding op een postzegel.8 Wie eraan 

                                                           
7
 Radstone & Schwarz (2010), 9 en Winter (2010b), 314 

8
 Tollens is niet op een postzegel afgebeeld. Van zijn tijdgenoten is in 1939 een Nederlandse zegel met het 

portret van Nicolaas Beets uitgegeven. 
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voorbijloopt, of zijn verzameling aanvult, zal zelf gemotiveerd moeten zijn de vraag naar de 

afgebeelde schrijver of dichter te stellen.  

Van een nationaal aanwakkeren van de herinnering aan Tollens is geen sprake. In dezen kunnen de 

letterlijke plaatsen van herinnering wel een functie vervullen door hun trots uit te spreken over hun 

bewoner of inwoner en zijn of haar nagedachtenis door een verzameling, door tentoonstellingen of 

door exploitatie in ere houden. Abbotsford, het woonhuis annex museum van Scott is als lieu de 

mémoire van een schrijver/dichter. Een dorp of stad kan de herinnering levend houden door haar 

dichter een centrale plaats in haar geschiedenis te geven en deze op verschillende manieren en bij 

verschillende gelegenheden te benadrukken. Het zal echter niet eenvoudig zijn een lokale held in een 

nationaal perspectief te plaatsen, daarvoor zijn impulsen van andere herinneringsdragers 

noodzakelijk: zijn plaats in het vigerende literaire debat en de keuze van het onderwijs hem aan de 

kennis van een nieuwe generatie over te dragen.  

Verschillende herinneringsdragers 

In deze studie is een groot aantal dragers van der herinnering aan de dichter Tollens aan de orde 

gekomen. Wij herinneren ons de indeling die Aleida Assmann maakt: naast schriftelijke media 

onderscheidt zij de beeldende, de fysieke en de plaatsgebonden dragers. De eerste categorie is bij 

uitstek het gepaste medium voor een schrijver of dichter: ze kan gevuld worden met zijn werk, zijn 

plaats in de literatuurgeschiedenis, de levensbeschrijvingen en de naslagwerken, zijn rol in de 

leerstof, de muziekpartituren. Wie zich in een literair oeuvre en zijn schepper verdiept, neemt in 

eerste instantie een vorm van geschreven bronnen ter hand, het werk en de reflecties komen hem of 

haar onder ogen, vanouds letterlijk en in de moderne tijd ook digitaal, en exploreert op deze wijze 

wat hem of haar uit de herinnering tevoorschijn komt.  

Eenzelfde duidelijkheid bieden de beeldende dragers: zij verwijzen aanvankelijk naar de mens en 

doorgaans niet direct naar het werk, maar de ontwikkeling van een medium als de film kan dit 

verband wel gemakkelijk leggen. Dat hierbij dan een integratie van beeldend en tekstueel materiaal 

kan ontstaan, versterkt alleen maar de herinneringsfunctie. 

De fysieke herinneringsdragers vormen als derde soort een complexer geheel: in de eerste plaats 

denken we aan voor de hand liggende voorwerpen die ons aan een schrijver of dichter herinneren en 

dat leidt ons dan naar musea en archieven die deze bewaren en exposanten die deze bij tijd en wijle 

voor het publiek tentoonstellen. Maar ook hier is de grens transparant: een borstbeeld bezit zowel 

een beeldende als een fysieke component, je kunt het immers aanraken en soms optillen en 

verplaatsen en een bundel met eigen aantekeningen van een dichter is niet alleen een boek, maar 

ook een bezield voorwerp.9 Maar er is meer: ik zou deze categorie willen uitbreiden met fysieke 

reacties: een tekst kan een lezer ontroeren, verbazen, boos maken, kortom appelleren aan de 

emotie, die – en hier begeef me als leek op glad ijs – een fysiek proces is. Dit kan opzet van de dichter 

zijn: de lezer moet mee-lijden, moet in actie komen, en het kan ook zijns ondanks gebeuren. Ter 

toelichting enkele voorbeelden uit het werk van Tollens. 

Met zijn rigoureuze opvatting van de verhouding tussen de goede arme en de slechte rijke verleidde 

hij Beets tot diens oordeel over de oppervlakkigheid van zijn (Tollens’) maatschappijvisie en ergerde 

hij Busken Huet vanwege een compromisloze hokjesgeest. Beiden gebruiken hun uitleg als element 

in de degradatie van Tollens’ dichterschap, luiden hiermee een lange periode van minachting in en 

                                                           
9
 In mijn bezit is een correctie-exemplaar van Laatste Gedichten met verbeteringen door Tollens zelf. 
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bepalen voor een eeuw de herinnering aan de dichter. Verder is het kruipende rupsje uit Bij het lijkje 

van een kind een beeld dat terugkeert in overlijdensberichten van kinderen. 

En als laatste voorbeeld Ramsey Nasr, die zich door het oude Volkslied liet inspireren tot een bijtend 

vers over zijn nieuwe vaderland. Op zijn wijze acht hij de tekst met de vreemde smetten een bron 

van inspiratie voor zijn eigen emoties over de ‘vrijheid’ waarvan hij in zijn eigen dagen de ondergang 

vreest. Fysieke emotie is op deze wijze een impuls voor herinnering. 

Assmanns vierde categorie zijn de plaatsen, de letterlijke lieux de mémoire. Aan schrijvers en dichters 

zijn soms geboorte- en woonhuizen, standbeelden, musea en andere begaanbare herinneringen 

verbonden. Ik beschouw ook de naamgeving van straten en andere instellingen en voorwerpen als 

zodanig, inclusief een levend wezen als een paard, dat uiteraard ook tot de fysieke 

herinneringsdragers behoort. Maar waar hij als paard verschijnt, neemt hij de naam van zijn 

naamgever mee. Een herinneringsplaats kan op zichzelf weer uitgroeien tot een proeftuin voor 

andere activiteiten, zoals Abbotsford in Schotland en in geringer mate het Museum Rijswijk als 

‘Tollenshuis’. 

Naast deze vier door Assmann voorgestelde categorieën zou ik voor schrijvers en dichters nog een 

vijfde willen noemen, met verwijzing naar het werk van Ann Rigney, namelijk de overdracht aan 

andere kunsten, de remediatie. In The Afterlives of Walter Scott heeft zij immers aangetoond dat een 

schrijver- of dichterschap vruchtbaar kan zijn voor andere disciplines van de kunst en dat al dan niet 

nadrukkelijk in een afgeleid kunstwerk de naam van de oorspronkelijke schepper zal doorklinken. 

Naast Scott kunnen we hierbij denken aan menig klassiek literair werk, aan Dante, aan Shakespeare, 

aan Cervantes en voor de moderne tijd aan Kafka en Anne Frank. Allen hebben navolging gekregen in 

de vorm van illustraties, herschrijving, muziekgenres, dramatisering, film, of gevleugelde 

uitdrukkingen als ‘tegen windmolens vechten’ en ‘kafkaësk’. Hoe sterker en omvangrijker de 

herscheppingen, hoe meer het originele werk en zijn maker in de herinnering van de lezers en 

toeschouwers zal worden opgeroepen. Voorwaarden hierbij zijn wel dat zij over het referentiekader 

beschikken dat dit verband duidelijk maakt en/of dat de geïnspireerde kunstenaar dat expliciet 

vermeldt en uitlegt. Wie echter de herinneringscultuur rond een schrijver of dichter onderzoekt, 

ontkomt niet aan de vraag naar deze invloed. Voor Tollens acht ik deze remediatie gering: de 

illustraties bij zijn werk, de toonzettingen en de voorstellingen hebben geen iconische waarde 

verworven. De portret- en beeldhouwkunst heeft nog het meeste van zijn dichterschap geprofiteerd. 

 

Samengevat: de kern van de herinneringscultuur rond een schrijver of dichter is zijn literaire werk in 

zoverre dat algemeen verspreid is. Wil er sprake zijn van een nationale herinnering, een herinnering 

in een afgerond taalgebied, dan is de beschikbaarheid van het werk een voorwaarde en zijn 

voertuigen naar dat erfgoed noodzakelijk. Als de auteur onderwerp is, wordt of blijft van de literaire 

en literair-historische discussie, is de uitdaging van de letterkundige wereld aanwezig zich verder in 

hem of haar te verdiepen en de herinneringscultuur op deze wijze levend te houden. Waar deze 

uitdooft of uitblijft, is de kans op vergetelheid groot. Hetzelfde geldt voor de plaats die hij in het 

onderwijs krijgt toegemeten: in eerste instantie in de wetenschap en in tweede in het algemeen 

vormend onderwijs waarmee jaarlijks een nieuwe generatie met de schrijver of dichter kan worden 

geconfronteerd.  

De andere herinneringsdragers – en dat kunnen er vele en diverse zijn - hebben een dienende, en 

mogelijk een verwijzende of aanjagende functie: het bekend laten blijven van de naam als opstap 

naar de mens en auteur erachter in de hoop dat er belangstelling is om inderdaad de volgende stap 

te zetten.
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Vergood, verguisd en niet helemaal vergeten, dat is de slotsom van de herinneringscultuur rond de 

dichter Hendrik Tollens. Hoe hij ook door de latere generaties behandeld moge zijn, ruim 150 jaar na 

zijn dood leeft zijn naam nationaal nog een beetje en evolueert de negatieve beoordeling langzaam 

weer naar een positievere benadering. Maar de referenten zijn met weinigen en we kunnen het hen 

niet kwalijk nemen: Tollens’ werk is nauwelijks bereikbaar en op school leren we al jaren bijna of 

helemaal niets over hem. Van een natuurlijk doorgeven van kennis en wijsheid rond de voormalige 

volksdichter is al lang geen sprake meer en des te meer moet een beroep worden gedaan op 

herinneringsdragers die hem in het collectieve geheugen moeten bewaren. In de voorgaande studie 

heb ik getracht de macht van die dragers te beschrijven en de slotsom geeft aan dat het deze vaak 

aan de wil en de macht ontbrak. 

Hendrik Tollens ontbreekt in de ‘Canon van Nederland’.1 Het Venster van zijn tijd is gericht op koning 

Willem I en zijn economische en Belgische ondernemingen. Er zijn in ieder geval weinig vensters op 

de Nederlandse literatuur: alleen Hebban olla uogala, Anne Frank en Annie M.G. Schmidt. Tollens 

bevindt zich wat dat betreft in goed gezelschap: geen Vondel, geen Cats, geen Bilderdijk, geen Beets. 

Moet Tollens in de canon? Zeker als we een canon van nationale sentimenten zouden opstellen. Ik 

heb zijn dood wel eens vergeleken met die van André Hazes in 2004: populair bij het volk, 

gewantrouwd door de Kunst (met grote K), nationaal betreurd en een opvallende uitvaart. Ik 

herinner me een man op tv die in onvervalst Amsterdams uitsprak, wat tijdgenoten over Tollens 

konden zeggen: ‘Hâh kon sjegge wat wâh niet ââht onse sjtrot kenne krâhge’. 

En de literaire canon dan? De leden van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde stelden in 

2002 door stemming een ‘canon van de Nederlandse literatuur’ op.2 Van de 108 ‘meest klassieke 

auteurs’ neemt Tollens plaats 91 in: na Beets/Hildebrand (13), Bilderdijk (45), Van Lennep (52). Da 

Costa en alle anderen uit de eerste helft van de negentiende eeuw ontbreken. In de reeks van 125 

‘meest klassieke werken’ staat De Overwintering op plaats 95. Toch niet gek voor een werk dat in 

2002 nauwelijks beschikbaar is. De Hollandsche natie van Helmers ontbreekt, maar de stemming was 

dan ook vóór de heruitgave door Lotte Jensen. In Van Spiegels tot vensters bespreekt een aantal 

auteurs de totstandkoming, of beter: de ontwikkeling van de literaire canon. De samenstelsters gaan 

immers uit van een ‘debat’: 

De canon wordt steeds weer gebruikt om te reflecteren op de vraag wie ‘wij’ zijn, wat onze 

gemeenschappelijke kenmerken zijn – of waarom het juist zo ontbreek aan 

gemeenschappelijke kenmerken. Bovendien raak de canon onmiddellijk aan de moeilijke vraag 

waar wij als samenleving of cultuur in de toekomst naar toe willen.3 

De literaire canon is inderdaad een vlottend begrip: Tollens zou in 1850 er zeker bij horen, in 1885 en 

1932 zeker niet, in 1964 verschijnt hij met De Overwintering toch bij de ‘Klassieken’ en in 2002 staat 

hij op de lijst – laag geklasseerd, maar toch. Duyvendak en Pieterse halen J.J.A. Mooij aan, die in zijn 

definitie van de literaire canon erop wijst dat de samenleving canonieke boeken als waardevol 

erkent, die referentiepunten zijn in de literaire kritiek en in het onderwijs.4 Wie deze omschrijving 

hanteert, ziet waar het bij Tollens aan hapert: het stilvallen van discussie tussen 1880 en 1980 en het 

                                                           
1
 Te raadplegen op www.entoen.nu 

2
 Opgesteld door René van Stipriaan, zie 

http://www.dbnl.org/letterkunde/enquete/enquete_dbnlmnl_21062002.htm 
3
 Duyvendak & Pieterse (2009), 9 

4
 Verwijzing naar J.J.A. Mooij, Noodzaak en mogelijkheden van canonvorming, in: Spektator 15 (1985), 23-31 

http://www.entoen.nu/
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ontbreken van aandacht, in elk geval positieve aandacht in zowel het wetenschappelijk onderwijs 

(tot het handboek van Van den Berg en Couttenier in 2009), als het voortgezet onderwijs (tot 

www.literatuurgeschiedenis.nl). Dan wekt het geen verbazing dat Tollens geen hoge dichtersrang 

krijgt en verrast het ons wellicht dat hij nog in dergelijke lijsten voorkomt. 

Illustratief voor de teloorgang van de nationale herinnering aan Tollens is het feit dat hij wél 

voorkomt in lokale canons van zijn lieux de mémoire Rotterdam en Rijswijk. In de laatste is hij 

prominent aanwezig in een eigen venster. Lizette de Koning stelde in 2007 de Rijswijkse canon vast in 

Verhalen van Rijswijk. Tollens krijgt van haar het venster 15 van de 20 onderwerpen. In vlot bestek 

bespreekt zij allerlei elementen van zijn leven en werk, met uiteraard wat aandacht voor zijn 

Rijswijkse tijd. ‘De braafheid droop van de gedichten af, maar ze gingen als warme broodjes over de 

toonbank.’5 Zou deze zin Bakker Piet ertoe hebben gebracht Tollens als kruidkoek over de toonbank 

te brengen? 

Ook in de Rotterdamse uitvoering, Geschiedenis van Rotterdam. De canon van het Rotterdams 

verleden (2011) van Els van den Bent c.s. wordt hij genoemd, maar dan in een kader bij het venster 

Muzen.6 Zijn bladzijde is gevuld met een kleurengravure van de onthulling van het standbeeld en een 

korte bespreking van zijn leven en werk. De tekst, die ook verwijst naar de herdenking en 

prijsuitreiking van 2010, eindigt optimistisch over de herinneringscultuur: 

Tegenwoordig denkt men veel positiever over Tollens, althans, hij wordt meer begrepen en 

gewaardeerd in het licht van zijn tijd. Om een goed beeld te krijgen van Nederland in de 

negentiende eeuw moet ook het werk van Tollens in ogenschouw worden genomen.7 

En zo is het. De herinneringscultuur mag dan regelmatig deuken in de nagedachtenis van Tollens 

hebben geslagen, cultuur- en literatuurhistorici kunnen niet om hem en zijn werk heen. Ik wil dan 

ook ervoor pleiten de dragers van de cultuur, vooral de tekstuitgaven, de literaire studies en de 

literatuurgeschiedenis, te reactiveren en het recente werk dat Marita Mathijsen, Ellen Krol en Lotte 

Jensen voort te zetten en via Tollens de zo lang onbegrepen periode van onze cultuurhistorie en haar 

nawerkingen nader te belichten. 

Een voorwaarde daarbij is de beschikbaarheid van Tollens’ werk: ik bepleit een nieuwe, goed 

geëditeerde en toegelichte versie van De Overwintering en een zorgvuldige bloemlezing uit zijn 

kortere dichtwerken, waarbij de samenhang met de tijd van hun ontstaan centraal staat.8  

Er kunnen rond Tollens nieuwe literair-historische vragen worden gesteld. In de eerste plaats naar de 

receptie van zijn werk in de periode waarin hij zijn volksdichterschap opbouwt. In recensies en 

refertes wijst men op de geheel eigen, oorspronkelijke toon in zijn gedichten: wat is het dat dat werk 

zo speciaal maakt, waardoor het bij de lezers dat van dichters als Spandaw, de gebroeders Klijn, 

Loots en vele anderen overtreft en overleeft? In de tweede plaats zou een studie naar de 

schatplichtigheid van jongere dichters van de domineesgeneratie aan Tollens licht kunnen werpen op 

de doorwerking van zijn dichterschap op een volgend geslacht – in de wetenschap dat allen samen 

op het hakblok van Busken Huet en de Tachtigers zullen worden gelegd. In de derde plaats zou men 

‘populaire dichtkunst’ door de eeuwen heen als onderwerp van onderzoek kunnen kiezen. Zijn er 

                                                           
5
 De Koning (2007), 123 

6
 Naast dit fraai uitgegeven boek is door Roel Tanja een eenvoudiger uitgave uitgebracht: De Rotterdamse 

canon, Amersfoort, BBNC Uitgevers, 2011; in dit boekje wordt Tollens niet genoemd. 
7
 Van den Bent e.a. (2011), 112 

8
 Ik acht hiervoor de tweedehands ruim voorhanden zijnde editie van De Vooys niet bruikbaar omdat zij alleen 

de tekst biedt; de keuze die Mathijsen maakte in Mathijsen & Poortier (2006) verdient ruimere bekendheid. 

http://www.literatuurgeschiedenis.nl/
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immers geen parallellen tussen Tollens als veelgelezen, maar niet steeds serieus genomen dichter 

enerzijds, en veelgelezen, maar niet tot de Kunst behorende dichters als Nel Benschop en Toon 

Hermans anderzijds? Opnieuw dringt de vergelijking met Hazes zich bij mij op. Dichten, althans 

rijmen, is immers populair gebleven, ook buiten Sinterklaas om. Ondanks Tollens, dankzij Tollens? 

Ik hoop met mijn onderzoek te hebben aangegeven waar dragers van herinnering aan Tollens, aan 

een schrijver of dichter, gezocht moeten worden, wat hun waarde is (was) en in hoeverre zij het 

beeld dat zich aan ons opdringt, bepalen (bepaalden). Herinneringscultuur kan geboren worden – we 

herinneren ons Withuys op de dag van Tollens’ dood -, in feite kan zij niet overlijden zolang de 

nagedachtenis ergens nog in de Speicher, dat willen zeggen: op de plank, in de boeken, in the cloud 

mag rusten. Als iemand de waarde van de voorraad herkent en ermee aan het werk gaat, komt wat 

slapend of zelfs zelf schijndood leek, opnieuw tot leven. 

 

 

 
 

Gedicht van Tollens, Fundatie Van Kuyl, Rotterdam 
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BIJLAGEN 

Bijlage 1 Hendrik Tollens (1780-1856), verfhandelaar en volksdichter 

Deze beknopte biografie dient niet alleen om de levensloop van de dichter in herinnering te brengen, 

maar ook als referentiekader voor verwijzingen in het vervolg van deze studie. Ik beroep mij 

voornamelijk op de biografie Tollens, dichter van de burgerij door dr. G.W. Huygens uit 1972 en op 

enkele latere publicaties. 

Hendrik Tollens, doopnamen Henricus Franciscus, wordt op 24 september 1780 geboren in het 

schoutambacht Cool, even buiten de stadsgrens van Rotterdam, op de plaats waar nu de 

Schiedamsesingel ligt, als één van de vijf overlevende kinderen van penseelmaker en verfhandelaar 

Carolus Tollens en diens vrouw Petronella van der Hacht. De familie Tollens stamt uit Vlaanderen en 

is niet adellijk, zoals eerder door zijn biograaf Schotel na mededeling van Prudens van Duyse werd 

aangenomen en naverteld door diverse naslagwerken.1 De dichter noemt zich ‘Hendrik Tollens’, in 

zijn overlijdensakte staat hij aldus vermeld. Hij tekent later steeds met het patroniem ‘Cz.’, maar dat 

maakt geen deel uit van zijn naam. 

Als kleuter groeit hij op bij een kinderloze oom in Amsterdam, met wie hij op rijm converseert. In 

1793 wordt hij leerling van een kostschool in Elten, waar hij een opleiding volgt die hem voorbereidt 

op het zakenleven. Het ‘buitenleven’ daar maakt op de jongeling een onuitwisbare indruk. 

Eenmaal terug in Rotterdam maakt Tollens in 1795 de Bataafse omwenteling mee en weldra treedt 

hij niet alleen als patriottistisch activist op, maar ook als geëngageerd dichter. Dit politieke elan dooft 

blijkbaar snel, want na 1799 komen we zijn naam in bestuurlijke kringen niet meer tegen. Andere 

gebieden eisen zijn aandacht: uit 1796 dateren zijn eerste teksten die later gepubliceerd zullen 

worden, in 1797 wordt hij firmant in de zaak van zijn vader en in 1798 ontmoet hij de 

toneelspelersdochter Gerbranda Cornelia Rivier, die zijn muze, zijn geliefde en in 1800 zijn 

echtgenote wordt. De aanloop naar het huwelijk vindt geen genade bij zijn ouders: acteurs hebben 

geen hoge status en de familie Rivier is nog protestant ook. Het echtpaar trouwt daarom buiten 

medeweten van Tollens’ ouders in Oost-Souburg en jokt daar dat ze uit Amsterdam komen. Bij de 

geboorte van het eerste kind, ook een Carolus, zijn de familieverhoudingen hersteld. Na Karel 

worden nog elf kinderen geboren: vijf dochters – van wie er twee als kind overlijden –, nog vijf zoons 

– van wie de vader er twee overleeft - en ten slotte nog een doodgeboren kind.2 

Hendrik assisteert aanvankelijk zijn vader in de verfhandel, neemt deze samen met twee broers over, 

koopt deze vervolgens uit en weet de handel tot een bloeiend bedrijf uit te bouwen met loodwit als 

specialiteit. Zo behoort hij tot de betere middenstand van Rotterdam. Hij woont met zijn gezin 

aanvankelijk in de Wijnstraat en later aan de Wijnhaven. In 1846 volgt zijn schoonzoon Cornelis 

Laurentius Kolff hem in de zaak op.3 Tollens huurt de buitenplaats Ottoburg in Rijswijk en woont daar 

                                                           
1
 Schotel (1860) 1, 371, 389v en in navolging de eerste drukken van de Winkler Prins Encyclopedie, zie 

deelhoofdstuk 3.3.2. Tollens zelf zette al grote vraagtekens bij de genealogie die volgens Prudens van Duyse 
zijn adellijke afkomt moest bewijzen. 
2
 Schotel (1860) 391-392, Beudeker (1995)  

3 Voor de geschiedenis van de verffabriek Tollens & Co. N.V. zie het gelijknamige boek, Tollens & Co. (1955). De 

familie Kolff verkocht de aandelen Tollens & Co N.V. te Rotterdam in 1968 aan een Engelse verfgroep, die het 
doorverkocht aan de Franse importeur van Tollens: Societé des Peintures et d’Outillages,’S.E.P.O.’ te Parijs. In 
verband met ruimtegebrek in Rotterdam werden in 1983 alle activiteiten verplaatst naar Breda; deze 
onderneming werd in 1998 door de volgende eigenaar - de Franse bouwgroep Lafarge – gesloten. Het 250-jarig 
bestaan als Nederlands bedrijf heeft Tollens net niet kunnen halen. 
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de laatste tien jaren van zijn leven samen met zijn ongetrouwde dochters Louise en Leentje.4 Na haar 

moeders vroege dood komt kleindochter Henriëtte Tollens ook op Ottoburg wonen. Tollens overlijdt 

in zijn huis op 21 oktober 1856.5 

Jeugdwerk 

Gedurende zijn werkzame leven combineert Tollens de zorg voor de zaak en voor zijn gezin met 

schrijven, dat hij als vrijetijdswerk beschouwt. Werk en dichtkunst zijn gescheiden, ook financieel. De 

baten van zijn dichtwerk beschouwt hij als extraatjes voor zijn gezin. Zeker in de eerste jaren van zijn 

schrijverschap legt hij naast zijn vader- en koopmanschap een enorme schrijflust aan de dag.  

De eerste fase van dat schrijverschap (tot 1808) kenmerkt zich door drie genres: toneelwerk, 

sentimentele en erotische poëzie en enig proza. Hij vertaalt dramatisch werk uit het Frans en schrijft 

ook originele stukken. Hieronder een overzicht van de toneelspelen (voor een volledige beschrijving, 

zie de opgave van de literatuur): 

Originele spelen:       Uitgever: 
1799 De bruiloft (blijspel)    A Uylenbroek, Amsterdam 
1800 Het huwelijk naar de mode (blijspel)  A id. 
1800 Konstantyn (treurspel, al geschreven in 1796)  Hendriksen, Rotterdam 
1801 Blinval en Emilia (toneelspel)   B Mars, Amsterdam 
1801 Gierigheid en praatzucht (blijspel)   A Uylenbroek, Amsterdam 
1805 Lukretia of De Verlossing van Rome (treurspel) D id. 
1806 De Hoekschen en de Kabeljaauwschen (treurspel)  id. 
    
Vertaald werk: 
1800 Iets van Kotzebue (Duits)    A In Holland, z.p. 
1800 De Schoenmaker van Damaskus (Frans, Pigault le Brun) Uylenbroek, Amsterdam 
1801 Verleiding en vergoeding (id.)    Hendriksen, Rotterdam 
1801 Manlius Torquatus (Frans, Christian)  B Uylenbroek, Amsterdam 
1801 De dood van Cesar (Frans, Voltaire)  B id.  
1801 Kato te Utika (Frans, Saint-Marcel)   C Hofhout en Zn., Rotterdam 
1802 Katalina (Frans, Voltaire)    D Uylenbroek, Amsterdam 
1802 Abufar (Frans, Ducis)    C id. 
1802 Andromache (Frans, Racine)   C Hofhout, Rotterdam

6
 

1804 De Guebers (Frans, Voltaire)   D Uylenbroek, Amsterdam 
 
Het toneelwerk werd door Uylenbroek tussen 1801 en 1805 gebundeld uitgebracht in: 
 A Toneelstukjes in proza 
 B-D Toneelpoëzy I, II en III 

                                                                                                                                                                                     
Als Franse onderneming ging de bloei snel verder nu de volledige productie en ontwikkeling plaats vond in 
verschillende Franse vestigingen. Lafarge verkocht in 2009 haar verfbelangen aan de eveneens Franse groep 
‘Materis’. De Tollens-Groupe die hier nu deel van uit maakt, heeft o.a. twee grote ontwikkelings- en productie 
vestigingen in Duinkerken en LeMans met een capaciteit van resp. 40.000 en 15.000 ton verf. Qua omzet bezet 
zij thans (2013) de derde plaats in Europa. ‘Tollens –Benelux’ in Temse bij Antwerpen is een belangrijk 
distributiecentrum en was mede sponsor van ‘Het Tollensjaar 2010’, toen het 150-jarig bestaan van het 
Tollens-standbeeld in Het Park te Rotterdam werd herdacht. 
4
 Huygens (1972) 244 laat de dichter het huis kopen. Hij huurt het echter van de eigenaar, J.W. Hachmeester 

Eekhout. Tollens zelf gaf wellicht aanleiding tot het misverstand, doordat hij in een brief aan Willem Suringar 
schreef dat hij het huis had ‘aangeschaft’, zie Valckenier (1923), 121 
5
 De sterfdatum wordt in de Winkler Prins tot en met de zesde druk hardnekkig op 31 oktober gesteld; ook op 

het monument in Rotterdam is de datum verkeerd overgenomen. 
6
 Samen met Dichtlievende mengelingen. 
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Uitgever Pieter Johannes Uylenbroek (1748-1808) is Tollens´ mentor, maar het lijkt erop dat de 

toneelschrijver ook zijn Rotterdamse stadgenoten enkele uitgaven gunt. Het destijds 

toonaangevende tijdschrift Algemeene Vaderlandsche Letteroefeningen heeft voor het werk weinig 

goede woorden over en het aantal opvoeringen is gering.7 Aan de ene kant stelt het gebrek aan 

respons Tollens teleur, aangezien hij in zijn jonge jaren het drama als hoogste vorm van literatuur 

beschouwt; aan de andere kant is zijn toneelwerk een dappere en gewaardeerde poging het 

Nederlandse toneel los te weken van Duitse en Franse invloeden en op een hoger peil te brengen. Na 

1806 schrijft hij geen drama meer en geen van zijn stukken zal hij in een latere uitgave opnemen. 

Dat geldt ook voor het proza. In 1801 verschijnen de Nieuwe Verhalen, het adjectief ‘nieuw’ 

onderscheidt deze blijkbaar van ‘oude’ verhalen: het proza in de Proeve van Sentimenteele 

Geschriften en Gedichten uit 1799. Maar ook het nieuwe werk draagt een sentimenteel stempel. Van 

de vier opgenomen verhalen valt Bodyn in zoverre op, dat het als een verbeelding van de problemen 

rond zijn aanstaand huwelijk beschouwd kan worden.  

En ook zijn jeugdig dichtwerk wenst hij grotendeels als afgesloten te beschouwen. Bij publicatie van 

zijn eerste bundel Proeve van Sentimenteele Geschriften en Gedichten is hij nog geen 19 jaar oud. Het 

sentimentalisme is dan volgens eigen zeggen over zijn hoogtepunt heen.8 Zijn volgende bundel 

verschijnt in drie delen en bevat niet alleen classicistische herdersgedichten, maar ook ronduit 

erotisch werk, waarbij Gerbranda hem waarschijnlijk als muze diende. Net als Justus de Harduwyn en 

Joan Luyken verwerpt Rijpe Tollens deze jeugdige minnezangen.9 De bundel Minnedichtjes is de 

afsluiting van Tollens’ eerste periode en ook van deze uitgave gunt de dichter de meeste geen plaats 

in zijn Gezamenlijke Dichtwerken. In het voorwoord tot Minnedichtjes schrijft hij al: 

Na de uitgave van het eerste dele mijner Gedichten, waarmede ik gaarne alle die gene mijner 

vroegere kunstproeven wensch vergeten te hebben, die niet vervolgens of in mijn Gedichten 

zullen worden opgenomen, of daaraan, op nieuw, afzonderlijk, zullen worden toegevoegd, (…). 

Waarom dan toch nog zo’n bundel? ‘Sommige mijner vrienden’ drongen aan op herdruk van ‘enkele 

bloempjes’ en ‘Niet ongaarne schikte zich mijne eigenliefde naar hun verlangen, (…)’.10 In de 

Gezamenlijke Dichtwerken zijn de Gedichten (drie delen, 1808, 1813, 1815) inderdaad het ‘eerste’ 

deel van zijn oeuvre, al komt in de Verstrooide Gedichten uit 1840 nog heel wat jeugdwerk voor. 

Zijn jeugdgedichten worden op Dichtlievende Mengelingen (Hofhout & Zn., Rotterdam) na 

uitgegeven door Uylenbroek. De uitgever is een belangrijk persoon in Tollens’ jonge dichtersleven: hij 

bezit een schat aan ervaring in het begeleiden van dichters: Willem Bilderdijk, Jan Fredrik Helmers, 

Cornelis Loots en Hajo Spandaw publiceren onder zijn toezicht. Tollens leert hem in 1798 kennen en 

Huygens schrijft hierover: 

Hier was het dus dat hij te horen kreeg dat er jamben bestonden en alexandrijnen, regels voor 

de taal en andere schone zaken. De resultaten bleven niet uit (…).11 

                                                           
7
 Zie een overzichtsartikel van J. Hartog in De Gids van 1879, m.n. 44v 

8
 Een hardnekkig misverstand in latere verwijzingen is het jaartal van publicatie. Men schrijft klakkeloos 1800 

over, maar de bundel verscheen in 1799, misschien verward met de andere Proeve, die der minnezangen 
9
 In 1980 gaf Huygens alsnog een bloemlezing Minnezangen en idyllen uit. 

10
 Wie zijn die vrienden? Uitgever Immerzeel zal de uitgave zeker hebben gestimuleerd, zie Huygens (1972), 

136 en Dongelmans (1992), 191-194 
11

 Huygens (1972), 35 
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In 1798 maakt Tollens namelijk zijn officiële debuut in één van Uylenbroeks tijdschriften en vanaf dat 

moment is hij dichter. Het volgende jaar al verschijnt van de nog 18-jarige de eerste bundel, die 

gevolgd wordt door ander jeugdig dichtwerk: 

1799 Proeve van Sentimenteele Geschriften en Gedichten 
1800 Proeve van Minnezangen en Idyllen I 
1801 Proeve van Minnezangen en Idyllen II 
1802 Dichtlievende Mengelingen 
1803 Tuiltje van Geurige Dichtbloemen, op Franschen bodem geplukt (vertalingen) 
1805 Proeve van Minnezangen en Idyllen III 
1809 Minnedichtjes 

Bij de publicatie van het eerste deel van Gedichten in 1808 is Tollens 28 jaar, met op zijn naam dan 

zes dichtbundels, zeventien toneelstukken, een verhalenbundel en nog was losse uitgaven. 

Stijgende roem, verzetspoëet 

Hendrik Tollens figureert aanvankelijk in de Rotterdamse kamer van de ‘Bataafsche (na 1806 

Hollandsche) Maatschappij voor Taal- en Letterkunde’. Hij schrijft, draagt voor, bestuurt – en doet dit 

kort erna ook op landelijk niveau. In 1804 krijgt hij de zilveren erepenning voor een lofzang op Hugo 

de Groot, twee jaar later is het goud voor een gedicht op de dood van Egmond en Horne. In deze 

zangen put hij uit het nationaal verleden. Willem de Zwijger, Jan van Schaffelaar, Albrecht Beyling, 

Kenau Simons Hasselaar, Herman de Ruiter, de Vierdaagse Zeeslag, de slag bij Nieuwpoort en het 

turfschip van Breda geven hem inspiratie, alle gedichten in de tijd dat de nationale identiteit te lijden 

heeft van eerst de Franse invloed en later de inlijving bij Napoleons keizerrijk. Niettemin heerst er 

optimisme: Helmers, auteur van De Hollandsche Natie beschouwt in een brief aan Tollens de 

dichtkunst van die dagen ‘thans op een hoogte, waarop zij nog immer is geweest. Onze naburen 

overtreffen wij op dit oogenblik zeker’.12 

De historische gedichten zijn niet alleen vertellingen: zij dragen bij aan de vorming van die nationale 

identiteit in de aanloop naar, en de eerste jaren van het verenigde Koninkrijk der Nederlanden. 

Nederland lijdt onder de Franse bezetting. De idealen van de Franse en Bataafse revolutie hebben 

uiteindelijk het despotische bewind van Napoleon opgeleverd. Tollens verbeeldt dit in gedichten als 

Courantadvertentie – niet in een bundel gepubliceerd –, Aan *** op de vrage: waarom ik geen 

Fransche verzen leerde maken en Het mierennest – beide uiteindelijk opgenomen in Verstrooide 

Gedichten. Lotte Jensen wijdt enkele artikelen aan dit aspect van de latere volksdichter en geeft 

daarin een herinterpretatie van het beruchte vers Op den eersten tand van mijn jongste zoontje als 

verzetsgedicht.13 Daarnaast put hij voor zijn lierzangen en romances uit de vaderlandse geschiedenis 

en het is voor de tijdgenoot niet moeilijk bij de Nederlandse heldendaden van Willem van Oranje, 

Kenau Simons Hasselaar en prins Maurits achter de boze bezettingsmacht van Spanje de eigentijdse 

usurpator Frankrijk te zien. Dergelijke dichtstukken geven impliciet de boodschap: wat toen kon in 

naam der vrijheid, kan nu ook. Met werken als De Hoekschen en Kabeljaauwschen en Jan van 

Schaffelaar bepleit hij de verzoening van tegenstellingen, een pleidooi dat de voormalige patriotten 

en prinsgezinden de strijdbijl moet doen begraven in het vooruitzicht van een nieuw, vrij en 

eensgezind vaderland. Het zijn dergelijke boodschappen die Tollens in het nieuwe koninkrijk van 

1815 al een ridderorde opleveren. 

                                                           
12

 Citaat in Schotel (1860), 31 
13

 Jensen & Kuitert (2009), 74-85, Jensen (2013), 76-86 
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Gevestigd dichter 

Het eerste deel Gedichten bevat naast historieliederen ook andere genres die voor Tollens 

kenmerkend zullen worden: huiselijke en moralistische poëzie.14 Zo is Aan een gevallen meisje 

opgenomen. Zijn biograaf Huygens schrijft, met een verwijzing naar het Levensbericht door Bogaers: 

De verschillende hooggestemde lierzangen uit de bundel der Maatschappij maakten tezamen 

niet zo’n indruk als dit eenvoudige gedicht, dat de maker op slag beroemd maakte, meer dan 

de voorgaande bekroningen dit hadden kunnen doen.15 

Hij draagt zelf zijn verzen voor op voorlezingen en op vergaderingen van de Maatschappij. 

Het zijn gloriejaren voor Tollens: in 1815 wordt hij naast Ridder ook lid van de ‘Maatschappij der 

Nederlandsche Letterkunde’ 16, in 1816 wordt zijn tekst Wien Neêrlandsch Bloed gekozen tot 

volkslied 17, in 1819 wint hij een prijsvraag met Tafereel van de Overwintering der Hollanders op Nova 

Zembla, een tekst die vele malen herdrukt zal worden en tot het nationaal bezit gaat behoren, in 

1822 besluit uitgever Immerzeel de vierde druk van Gedichten in klein-octavo in een ongekend hoge 

oplage van 10.000 exemplaren te laten drukken. ‘Reeds bij de intekening bleek de belangstelling alle 

verwachtingen te hebben overtroffen’.18 Inderdaad, in 1831 blijkt een vijfde druk noodzakelijk. Met 

zijn vaderlandslievende poëzie geeft hij mede vorm aan het jonge Verenigde Koninkrijk der 

Nederlanden, met zijn huiselijke en gezinspoëzie en met zijn natuurgedichten spreekt hij ieder aan. 

Eenvoudige onderwerpen in eenvoudige taal.  

Het zijn ook de jaren van overpeinzing: in het gedicht Avondmijmering uit 1823 relativeert hij zijn 

roem: van zijn jeugddromen een groot toneelschrijver te worden, is niets terecht gekomen en tussen 

de natuur van Elten en zijn werktafel in Rotterdam gaapt méér dan een tijdskloof. ‘Geen groot poëet 

was hij geworden, maar een bescheiden dichtertje voor de burgerij’.19 Aan het eind van het 

decennium zetten kleine kritische tijdschriften vraag- en uitroeptekens bij zijn dichtwerk.20 Het leidt 

tot een voor Tollens weinig verheffend conflict met collega en stadgenoot Adriaan van der Hoop. 

Maar de burgerij voor wie hij schrijft, blijft hem op handen dragen. De Belgische Opstand van 1830 

wekt bij de dichter nieuwe geestdrift op. Tollens voelt zich persoonlijk bij de troebelen betrokken 

doordat de Belgen zijn geliefde vorst Willem I verwerpen én doordat zijn oudste zoon als Leidsche 

Jager naar het front trekt. De zanger Willem de Chavonnes Vrugt maakt met zijn optredens in deze 

emotionele tijd eindelijk zijn volkslied populair en Tollens krijgt aubades en ovaties waar hij 

verschijnt. Geëngageerde gedichten als ’s Konings Verjaardag (1831), De Algemeene Bededag in 

Nederland (1832), De val der citadel van Antwerpen en Aan Chassé en zijne krijgsmakkers (1833) 

worden afzonderlijk uitgegeven en vertaald. Naast eigen werk verzorgt hij vertalingen – lees: 

bewerkingen – van buitenlandse dichters, die verschijnen als Liedjes van Matthias Claudius en 

Dichtbloemen bij de naburen geplukt.  

                                                           
14

 Verschillende beschouwende gedichten liet hij in herdrukken achterwege. 
15

 Huygens (1972), 129 met verwijzing naar Bogaers (1857), 107. 
16

 Tollens en Loots zijn de eerste dichters die deze orde ontvangen 
17

 Hij deelt deze bekroning met J. Brand van Cabauw, maar diens Wij leven vrij… heeft geen officiële status 
 gekregen, zie hst. 2.5 
18

 Huygens (1972), 174 
19

 Huygens (1972), 189 
20

 zie Hoofdstuk 2.1 
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Na Verstrooide Gedichten, waarin hij jeugdpoëzie, gelegenheidswerk en ‘stukjes tot den afval van 

België betrekkelijk’ publiceert, begint zijn dichtader weer sneller te stromen. Als hij in 1846 de 

verfhandel verlaat en zich als ambteloos burger in Rijswijk vestigt, heeft hij daar weer tijd voor, al 

klaagt hij over de vele verplichtingen die hem daar overkomen, die hij zich overigens laat 

welgevallen. De Laatste Gedichten blijken een tweede deel nodig te hebben en daarna volgt nog 

Nalezing.  

In 1855 komt het eerste van de twaalf delen van de Gezamenlijke Dichtwerken uit, toentertijd uniek 

voor een levend dichter. Tollens sterft op 21 oktober 1856, letterlijk met de pen in de hand tijdens 

correctie van deel 10. Een overzicht van de Gezamenlijke Dichtwerken (1855-1857): 

1808 Gedichten I 
1813 Gedichten II 
1815 Gedichten III 
1818 Romancen, balladen en legenden I 
1819 Romancen, balladen en legenden II 
1821 Nieuwe Gedichten I 
1828 Nieuwe Gedichten II 
1832 Liedjes van Matthias Claudius 
1839 Dichtbloemen bij de naburen geplukt 
1840 Verstrooide Gedichten 
1848 Laatste Gedichten I 
1853 Laatste Gedichten II 
1855 Nalezing 
 

Buiten de Gezamenlijke Dichtwerken: 
1856? Onuitgegeven Gedichten

21
 

 

Tollens heeft voor zijn bundels drie ‘vaste’ uitgevers gehad: Uylenbroek in Amsterdam (1799-1804), J. 

Immerzeel jr. in Den Haag, Amsterdam en Rotterdam (1808-1828) en G.T.N. (Gerard) Suringar in 

Leeuwarden (na 1832)22, van de Overwintering geeft Du Mortier en Zn. in Leiden een aantal drukken 

voor schoolgebruik uit. Naast Tollens’ bundels verschijnen echter bij zijn leven ook losse uitgaven van 

gelegenheid of liefdadigheidsgedichten bij verschillende uitgevers. Bij de eerste is het actuele 

moment van belang: als de emoties rond België hoog oplopen, moet zo’n gedicht onmiddellijk 

gelezen en gehoord kunnen worden. In het tweede geval worden de gedichten verkocht ten bate van 

het goede doel; ze brengen veel geld op. De meeste gedichten worden later alsnog in een bundel 

opgenomen, want de bestendigheid van de blaadjes of dunne en slecht gebonden boekjes is maar 

gering. Een selectie van gelegenheids- en liefdadigheidsuitgaven die bij zijn leven worden 

uitgebracht: 

1813 De Rotterdamsche weezen aan de burgerij dier stad 
1816 Feestzang bij het huwelijk van Zijne Koninklijke Hoogheid den Prins van Oranje en Hare 
 Keizerlijke Hoogheid Anna Paulowna, Grootvorstin van Rusland (etc.) 
1831-33 De genoemde gedichten tijdens de Belgische opstand 
1848 De bedelbrief in den winter 
1850 Goeden nacht van de armen aan de rijken 
1852 De pleegzuster 
1856 Kinderlijke Dichtstukjes  

                                                           
21

 In deze ongepagineerde uitgave bundelde uitgever Suringar losse, al gedrukte gedichten, waarvan de meeste  
niet in een bundel waren gepubliceerd. Onuitgegeven Gedichten was niet voor de handel bestemd. 
22

 De Dichtlievende Mengelingen verschijnen als enige bundel bij J. Hofhout en Zn. te Rotterdam. 
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‘Dichter des vaderlands’ avant la lettre 

Tollens wordt in zijn tijd niet alleen door het volk als ‘dichter des vaderlands’ beschouwd, in 1849 

vraagt de nieuwe koning Willem III hem persoonlijk een gedicht op de dood van diens vader te 

schrijven. Al eerder heeft hij geschreven bij aangelegenheden van het koningshuis en hij onderhoudt 

met koning en prinsen goede contacten. 23 Bij de onthulling van het beeld in Rotterdam zijn de 

koning, diens oom prins Frederik en de kroonprins aanwezig. Anderzijds is zijn relatie tot historische 

gebeurtenissen wel beperkt omdat hij niet alle landelijke hoogtepunten van gedichten voorziet. Na 

1833 schrijft hij geen patriottisch vers of loflied op Willem I meer. Wellicht raakt hij met vele 

landgenoten toch teleurgesteld in zijn oude held? De volgende koningen krijgen geen lofzang en de 

geboorten van de jongere prinsen worden niet meer door een vers van Tollens begeleid. Ook 

historische zaken buiten het koningshuis inspireren hem blijkbaar niet: niet de eerste spoorlijn en de 

definitieve opgave van België (beide 1839), niet de troonswisseling in 1840, niet de democratische 

omwenteling (1848), niet het herstel van de katholieke hiërarchie (1853). Helemaal te vergelijken 

met de Dichter des Vaderlands als poëtisch commentator op de eigen tijd is hij dus niet. 

Ouderdom en dood 

Tollens’ zeventigste verjaardag wordt een nationale gebeurtenis. De koning bevordert hem tot 

Commandeur in de Orde van de Nederlandsche Leeuw en de minister komt hem de onderscheiding 

omhangen. Het ‘nationale’ geschenk is een fonds-op-naam, dat bestemd is voor financiële hulp aan 

minvermogende dichters.24 Er is een gouden legpenning, een borstbeeld, een zilveren inktstel. Ook 

uit Vlaanderen, dat de dichter blijkbaar zijn opgewonden poëzie uit de opstandtijd heeft vergeven, 

komen huldeblijken.  

 ‘Vader Tollens is dood’. Zijn overlijden op 21 oktober 1856 en de daaropvolgende begrafenis worden 

in het gehele land en in Vlaanderen als gebeurtenissen van collectief belang ervaren en zijn 

aanleiding tot tal van gedichten en uitgaven. Meteen worden er acties gestart om voor de dichter 

een standbeeld op te richten, in die tijd uniek omdat buiten leden van het Oranjehuis nog nooit een 

tijdgenoot in een beeld vereeuwigd was.25 Mede daardoor wordt 1860 postuum nog een gloriejaar 

voor Tollens: de onthullingen van het beeld van Johann Stracké in Het Park in Rotterdam en het 

grafbeeld van Eugène Lacomblé op zijn graf in Rijswijk. Bovendien verschijnt Tollens en zijn tijd, de 

weinig kritische biografie door dr. G.D.J. Schotel. Dit alles vier jaar na zijn dood. 

Dan is er nog het papieren monument: uitgever Suringar brengt in 1857 het laatste deel van de 

Gezamenlijke Dichtwerken uit. Een tweede druk verschijnt in 1876, na de goedkope ‘volksuitgave’ 

van 1871. Suringar is uiterst zuinig op wat lang zijn goudmijn was: bloemlezers krijgen nul op het 

rekest als zij hem vroegen een gedicht af te staan, roofdrukkers worden gerechtelijk aangepakt. Wel 

bundelt hij Onuitgegeven Gedichten die tot zijn fonds behoren voor een uitgave die niet in de handel 

komt. Ook verzamelt hij vanaf 1859 in twee deeltjes Vaderlandsche Zangen, die nog in 1885 een 

vierde druk beleven en laat hij enkele gedichten afzonderlijk herdrukken. In 1868 maakt W. Bisschop 

een bloemlezing Tollens, keur uit zijn gedichten, die twee maal wordt herdrukt, de laatste keer in 

1883, in dezelfde tijd een tweede bloemlezing Uit Tollens Dichtwerken. De Overwintering blijft 

                                                           
23

 Bijvoorbeeld bij de troonsbestijging van Willem I, het huwelijk van de latere Willem II, de geboorte van de 
erfprins. 
24

 Het Tollens-fonds bestaat nog steeds, zie hoofdstuk 3.5 
25

 Er was sprake geweest van een beeld voor Bilderdijk, maar dit had niet tot uitvoering ervan geleid. 
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populair en beleeft nog enkele drukken, de 15e en de laatste genummerde, verschijnt omstreeks 

1915 bij uitgever D. Bolle in Rotterdam, die dan de rechten op deze werken in bezit had.26 

Latere uitgaven 

Het is diezelfde Overwintering die de ‘modernere’ uitgaven opent: in 1939 geeft de 

Wereldbibliotheek de tekst nog eens uit, ingeleid door prof.dr. C.G.N. de Vooys. Een volgende 

uitgave wordt in 1964 door dr. G.W. Huygens bezorgd, samen met Avondmijmering. Er volgen twee 

herdrukken in 1976 en 1981. De voorlopig laatste editie, met een inleiding door Marita Mathijsen, 

dateert van 1997. 

In 1970 wordt in Gorinchem ter gelegenheid van de gebeurtenissen op Loevestein in december 1570 

uitgegeven De Armonio Equite. een Latijnse vertaling van Herman de Ruiter door J.J. Rijkman. 

Ander werk van Tollens verschijnt in de vorm van een bloemlezing: in 1976 Al wat leeft en braaf is 

zingt, ingeleid door Hans Roest. De Minnezangen en Idyllen zijn hierboven al genoemd. In het 

‘Tollensjaar’ 1980 wordt de tentoonstelling in het museum ‘De Dubbelde Palmboom’ in Delfshaven 

begeleid door een eenvoudig uitgevoerde bloemlezing Tollens, verzorgd door het Historisch Museum 

Rotterdam. Het Museum Rijswijk neemt de vlag over. In een ander Tollensjaar, 2006, verschijnt H. 

Tollens Cz., met inleiding en bloemlezing door Marita Mathijsen en een artikel over Tollens’ Rijswijkse 

jaren van Ruud Poortier.  

Uitgeverij ‘De Uitvreter’ maakt bibliofiele drukken van gedichten: Aan Klytia (1990, uit 

Minnedichtjes), Twee brieven op rijm aan P.J. Uylenbroek (1990), Op den Eersten Tand van mijn 

jongstgeboren zoontje (1990, uit Gedichten III), Zes Minnedichten (2006, uit Proeve van Minnezangen 

en Idyllen) ter herdenking van zijn 150e sterfdag. Deze uitgaven tellen slechts enkele tientallen 

exemplaren. De laatste uitgave is Nieuwjaarsgroet voor 1809, als nieuwjaarsgroet voor 2007 gedrukt 

voor de Nederlandsche Vereeniging voor Druk- & Boekkunst. 

Ook de Stichting Rijswijkse Historische Projecten kiest voor hetzelfde doel en jaar een gedicht van 

Tollens: Aan de liefde. Bij het 150-jarig jubileum van het beeld in het Park in 2010 schrijven vijf 

Rotterdamse dichters ‘met eigen stem’ een eigen Tollens; deze gedichten zijn samen met vijf ‘echte’ 

Tollensen, uitgeleid door Arie van der Ent, uitgegeven in Met eigen stem. 

Ten slotte moet Huygens nog eens genoemd worden als auteur van de biografie Tollens, dichter van 

de burgerij, verschenen in 1972. 

De mens Tollens 

Tollens komt uit zijn voorberichten, brieven, de beide biografieën en mededelingen van anderen naar 

voren als een man met verschillende, soms tegengestelde eigenschappen. Een ‘brave Hendrik’ is hij 

niet: als jonge man ondeugend in de erotische poëzie en ondernemend als hij zichzelf en zijn bruid 

buiten het gezichtsveld van zijn ouders ontvoert. Een liefhebbend echtgenoot en vader; hij wordt ook 

grootvader, maar daarover lezen we niets. Een zakenman, die het verfbedrijf tot verdere bloei brengt 

en die daardoor gefortuneerd raakt. De opbrengst van zijn schrijfwerk besteedt hij aan extraatjes 

voor zijn gezin, maar zakelijk en dichterlijk werk houdt hij strikt gescheiden. 

Hij heeft een bescheiden opleiding genoten: in Elten is hij klaargestoomd voor de handel. Zijn kennis 

van Duits, Frans en Engels komt hem te stade bij zijn vertalingen, maar het ontbreken van een 

klassieke opleiding maakt de klassieke beschaving voor hem tot een indirecte inspiratiebron en in de 

omgang met geletterde relaties stelt hij zich altijd wat terughoudend op. 
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Aan de ene kant toont hij zich een bewogen mens, met zijn meedogende visie op een gevallen 

meisje, met oog voor armen en misdeelden voor wie hij graag een gedicht afstaat; aan de andere 

kant treedt hij soms hard op tegen opponenten, zoals tegen uitgever Immerzeel: zelf zakenman, 

neemt Tollens het zijn uitgever kwalijk als deze zich naar zijn zin te zakelijk opstelt. Immerzeel 

begrijpt er dan ook weinig van. Evenmin vleiend voor Tollens is de verhouding met zijn jongere 

stadgenoot Adriaan van der Hoop jr., die het waagt kritiek op het werk van de volksdichter te 

publiceren. Na diens vroege dood publiceert Tollens over hem het hekeldicht De tempel van de roem 

wat hem door de aanhangers van Van der Hoop niet in dank wordt afgenomen.27  

Een romanticus is hij niet: in leven en werk is hij de tegenpool van Bilderdijk. De ‘onvrede met het 

hier en nu’ is hem vreemd Hij leent weliswaar romantische begrippen als het verleden en de natuur, 

maar blijft in alles een rationeel en tevreden mens. In 1827 breekt hij met de rooms-katholieke kerk 

en wordt remonstrant, een geloofsrichting waarin hij de tolerantie tegenkomt die hij in de 

moederkerk miste en trouwens ook in de orthodoxe varianten van het protestantisme. Van 

behoudende gedrevenheid, zoals Da Costa deze tentoonspreidt, moet hij niets hebben.28 

We blijven in het ongewisse over zijn gave als voordrager van zijn eigen werk: in de Maatschappij 

oogsten alle berijmde toespraken lof, volgens zijn bewonderaar Schotel is Tollens’ voordracht een 

pijler onder zijn succes, Bogaers en Beets waarderen deze ook, maar Gerard Keller, alias Conviva, 

vindt dat het de dichter juist aan de gave van het voordragen ontbreekt.29  

Opvallend is ook zijn gespletenheid ten opzichte van zijn publicaties. In zijn eerste bundel vraagt hij al 

excuus voor zijn sentimentele verzen omdat het sentimentalisme al over zijn hoogtepunt is. Hij 

verwerpt zijn jeugdpoëzie, maar laat gedichten uit die tijd wel, al dan niet gewijzigd, herdrukken in 

Minnezangen en Verstrooide Gedichten en via de laatste bundel dus in de Gezamenlijke Dichtwerken. 

In een voorbericht van het tweede deel van de Laatste Gedichten, gedateerd september 1853, 

schrijft hij aan zijn vriend mr. A. Bogaers: 

zie hier nog alweder een elfden bundel bij het tiental vorigen, dat ik zoo gaarne tot een 

tweetal zou willen doen inkrimpen! Ik zie met verbazing op dien stapel neer, en voeg ik er in 

mijne verbeelding nog een dergelijken bij, die het slordig broddelwerk mijner onervaren jeugd 

bevat en waarvan ik opgekocht en vernietigd heb, wat ik er van magtig heb kunnen worden, 

dan sla ik de handen in elkaâr bij het aanschouwen van dien ballast, waarbij zij zoo luttel van 

blijvende waarde bevindt! Zoo heeft de eene stap den anderen na zich gesleept en hoe oud ik 

ook moge geworden zijn, ik werd nog niet wijzer! 

maar niettemin laat hij zich door zijn uitgevers, met name later door Suringar, vermurwen tóch weer 

de portefeuille te openen en te publiceren. Men vráágt om zijn werk en hij vervolgt tegen Bogaers: 

Alle de verdediging, die ik tegen mijne zelfbeschuldiging in te brengen weet, is de goedwillige 

inschikkelijkheid, die men mij heeft willen betoonen; de bemoedigende lof, die men aan mijne 

pogingen geschonken heeft, een de vleijende aansporing, waaraan nu ook weder deze 

verzameling hare verschijning heeft te danken.30 
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 Voor de ruzie met Immerzeel, zie Dongelmans (1992), 68, 194, voor Van der Hoop Huygens (1972) 217,236-
238 
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 P.M. Luykx, ‘Daar is nog poëzie, nog kleur, nog warmte’, katholieke bekeerlingen en moderniteit in Nederland 
1880-1960, Verloren, Hilversum, 2007, 388 laat Tollens meteen maar remonstrants dominee worden… 
29

 zie Conviva (1979), 29 
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 Tollens, Gezamenlijke Dichtwerken, deel XI, Laatste Gedichten II, v-vi 
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waarbij hij overigens tot het laatste aan zijn gedichten blijft schaven. Geheel zonder zelfkritiek is hij 

niet.  

De populariteit laat hij zich welgevallen, maar zijn vrouw moet hem aanvankelijk dwingen zijn lintje 

te dragen bij gelegenheden waar dat gewenst is. Hij is wars van commerciële exploitatie, wil zijn 

naam niet op het omslag van zijn boeken zien, ondertekent de voorwoorden met ‘T.’ en maakt zich 

bijzonder boos als zijn uitgevers reclame maken door intekenlijsten. Een ruzie met Suringar daarover 

kort voor Tollens’ dood wordt ternauwernood bezworen.  

Van Tollens zijn vele portretten bekend die door hem kritisch werden bekeken alvorens zij 

gepubliceerd mogen worden. Zijn gezin vindt het portret van Velijn naar Caspari (1820) goed 

gelijkend en hij is zelf erg tevreden over de gravure van Bentinck naar Kayser uit ±1838. Er zijn 

opnamen van een fotosessie van hem bewaard gebleven, zodat we een beeld hebben hoe hij er in 

zijn laatste jaren in werkelijkheid heeft uitgezien.31 Van het borstbeeld uit 1850 en het standbeeld in 

Het Park in Rotterdam is gezegd dat beide gelijkenis met de dichter in werkelijkheid vertonen.  

 

 

 

Deel van het standbeeld in Rotterdam, dat volgens tijdgenoten een goede gelijkenis met Tollens bij 

leven zou hebben.

                                                           
31

 Over de portretten, zie deelhoofdstuk 4.1.1 
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Bijlage 2 Uitvoeringen van beide volksliederen tijdens het regentschap, 1891-1898 

Volgens Kepper (1896-1898) 

Datum Plaats Activiteit Lied Gespeeld Gezongen 
1891, 26-29 mei Amsterdam Bezoek Wilhelmus Orgel (2x)  

1891, 30 mei Rotterdam Bezoek ?   

1891, 10 aug Oldebroek Militair bezoek Volkslied Mil. Kapel  

1892, mei Duitsland Bezoek keizer Wilhelmus Ja  

1892, 10 juni Utrecht Bezoek Wilhelmus Ja Koorzang 

1892, 17 juni Leeuwarden Harddraverij Wilhelmus (2x) 
Volkslied 

 Werkliedenkoor 
Kinderkoor 

1892, 17 juni Groningen Bezoek Wilhelmus en 
Volkslied 

 Spontaan 
aangeheven 

1892, 3 okt Weimar Familiebezoek Volkslied Muziekcorps  

1893, 21 april Den Haag Militair 
eeuwfeest 

Wilhelmus Mil. Kapel  

1893, 21 sep Den Haag Uitreiking 
vaandels 

Wilhelmus Mil. Kapel  

1893, 23 sep Bollenstreek Bezoek Wilhelmus en 
Volkslied 

 Spontaan 
aangeheven 

1894, 28 jun Bussum Harddraverij Wilhelmus  Gezongen 

1894, 25 sep Breda Bezoek Wilhelmus  Door kinderen 

1895, 18 mei Tilburg Bezoek Volkslied ‘honderden 
instrumenten’ 

 

1895, 19 mei Venlo Bezoek Wilhelmus  Door kinderen 

1895, 19 mei Maastricht Bezoek Wilhelmus Orgel  

1895, 6 juli Den Haag Hulde KNIL Wilhelmus Mil. Kapel  

1895, 3 sep Zwolle Bezoek Wilhelmus 
Volkslied (2x) 

 
Orkest 

cantate 
450 kinderen 

1895, 3 sep Kampen Bezoek Wilhelmus  Koor 

1895, 4 sep Enschede Bezoek Wilhelmus  1000 kinderen 

1895, 5 sep Meppel Bezoek Wilhelmus  Koor 

1897, 24 apr Gouda Bezoek Wilhelmus  Kinderen 
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Bijlage 3 Rederijkerskamers (etc.) met de naam ‘Tollens’ 
  
Oprichting Plaats Laatste vermelding Aantal jaren 

1853 Hoogezand-Sappemeer Heden 160 

1853 Oostzaan 1885 32 

1853 Rotterdam 1872 19 

1854 ’s-Hertogenbosch 1864 10 

1855 Alkmaar 1863 8 

1857 Amsterdam 1879 22 

1857 Harlingen I 1858 1 

1857 Leiden 1 1869 12 

1858 Dordrecht 1876 18 

1859 Den Burg (Texel) 1868 9 

1859 Schiedam 1859 <1 

1860 Barendrecht 1885 25 

1861 Emmen 1869 8 

1863 Eext 1863 <1 

1865 Sappemeer 2 1865 ? 

1867 Delft > 1887 3 20 

1871 Goes 1876 5 

1871 Goor 1878 7 

< 1873 Leeuwarden 4 1875 >2 

1874 Leiderdorp 1875 1 

1875 Rijswijk 1885 10 

1877 Harlingen II 1881 4 

1879 Olst >1966 5 > 85 

 
Van 1906-1910 is nog een Tollenskamer in Loppersum bij het Verbond aangesloten.6

                                                           
1
 Van de Leidse kamer is Tollens’ zoon Hein, die in Leiden rechter was, een aantal jaren beschermheer 

geweest. 
2
 Westers noemt deze kamer, maar het bestaan is onwaarschijnlijk: de latere koninklijke kamer bestond voor 

Hoogezand en Sappemeer en vergaderde beurtelings in een van de plaatsen. 
3
 Westers heeft in navolging van Van den Berg & De Bruijn jaartal 1885, maar in het Gemeentearchief Delft 

bezit onder nr. GAD 13071 het programma van de vierdaagse viering van het twintigjarig bestaan, november 
1887.  
4
 Deze kamer ontbreekt bij Westers; in de Leeuwarder Courant staan in 1873 en 1875 advertenties die een 

toneelopvoering door een ‘college Tollens’ aankondigen. 
5
 Westers heeft 1910, maar de kamer bestond nog in 1966 en is enkele jaren later opgeheven. 

6
 Haan (1992), 198 



Bijlagen 
 

524 

Bijlage 4 Teksten van Tollens op muziek 

Naast de genoemde teksten uit het jeugdwerk zijn te noemen: 

Aan Chassé 
Eén van de gedichten uit de tijd van de Belgische opstand, later opgenomen in de Verstrooide 
Gedichten, enkele malen op muziek gezet, door Jan Hendrik Paling (1796-1879), een Rotterdams 
componist en muziekuitgever, door Johannes Cornelis Dahmen (1801-1842), fluitist in Rotterdam en 
door Karl (Carl) Mühlenfeld (1797-1852), beide als partituur uitgegeven in 1833; van Mühlenfeld is een 
aantal uitgaven van dit lied bekend is: uit de jaren 1831-1834 en een later blad omstreeks 1860. In 1865 
verscheen Verzameling van Zangwijzen der bestaande oude en nieuwe volkszangen, waarin de 
bewerking voor piano is opgenomen. Mühlenfeld was een kosmopolitisch musicus, pianist en violist, 
geboren in Braunschweig, overleden in Londen. Van 1819-1840 woonde hij in Rotterdam, waar hij 

werkte als pianist en als koor- en orkestdirigent.
1
  

 

Aan de maan 

Tollens schreef twee gedichten onder deze titel, het lied is met enigszins gewijzigde de tekst uit Laatste 

Gedichten II.
2
 Met andere gedichten van zijn hand opgenomen in Vierstemmige Koren, met een melodie 

van Frans Coenen sr. (1826-1904) uit 1896. Coenen, geboren in Rotterdam, was één der oprichters van 
het conservatorium in Amsterdam en de vader van de gelijknamige schrijver. 
 

Aan de meisjes 

Tollens’ eigen catalogus vermeldt een toonzetting door ene ‘B.’ Meer is er mij niet over bekend. Gezien 
het initiaal is dit niet de melodie van de componist Jan Houben (1825-1905), die dit gedicht uit 
Verstrooide Gedichten, eerder door Tollens gepubliceerd in Proeve van minnezangen en idyllen en 
Minnedichtjes opnam in Zes Romancen. 
 

Aan Florida  

Een classicistisch liefdesgedicht uit Proeve van Minnezangen en Idyllen (derde deel, 1805), in 1871 op 
muziek gezet door Cornelis Christiaan August de Vliegh (1821-1911) dirigent van het Rotte’s 
Mannenkoor. Het behoort tot Tollens’ verworpen jeugdwerk.  
 

Achter Jezus [’t kruis te dragen] 

Deze tekst van Tollens is niet in één van de bundels gepubliceerd. Mogelijk is het een losse publicatie 

geweest, bijvoorbeeld in een incourante almanak.
3
 De componist is Marinus Egberts (1882-1967). Hij 

was koordirigent en componist/bewerker van geestelijke muziek en woonde in Rotterdam. Hoewel de 
partituur is uitgegeven door Johannes de Heer, destijds in Rotterdam, is het lied niet in diens bekende 
bundel terecht gekomen. Op hedendaagse sites wordt het lied in bevindelijke kringen nog wel genoemd 
als lied van lotsaanvaarding. 

Avondlied 

Een vertaald gedicht uit Liedjes van Matthias Claudius, getoonzet door Ernst Wettig-Weissenborn, 
zonder jaartal, het NMI plaatst het in de twintigste eeuw. De productieve componist leefde van 1868-
1946 en was las muziekleraar en dirigent werkzaam in Hengelo en omgeving. Hij werd als Eduard August 
Ernst Weissenborn in Weimar geboren en woonde sinds 1892 in Nederland, aanvankelijk in Stad Delden. 
In 1921 liet hij zich naturaliseren. 

 

 

 

                                                           
1
 Reeser (1986), 39 

2
 Het andere gedicht met deze titel staat in Nieuwe Gedichten I. 

3
 Schotel (1860) geeft in zijn Aanteekeningen op de pagina’s 381-383 een overzicht van publicaties in 

almanakken en jaarboekje. Hij pretendeert geen volledigheid. De tekst Achter Jezus staat er niet bij. 
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Bede 

Van dit gedicht uit Gedichten I zijn twee melodieën bekend. De Utrechtse componist Johannes E.G. van 
Boom (1783-1878) koos het omstreeks 1826 uit voor zijn bundel De Nederlandsche Muze zingende. Ook 
Frans Coenen (1826-1904) schreef een melodie, als partituur uitgegeven in 1893 en ook opgenomen in 
de Vierstemmige Koren. Coenen – niet te verwarren met zijn gelijknamige zoon, de schrijver – stond als 

componist destijds zeer in aanzien.
4
 Hij was geboren Rotterdammer, maar belandde na omzwervingen 

over de wereld in Amsterdam, waar hij kamermuziekspeler en  directeur van het Conservatorium was. 
 

Bede om hooger hulp  

De tekst is uit Nalezing. Richard Hol (1825-1904) nam het lied op in Nederland, verzameling van een- en 
meerstemmige zangen uitgegeven omstreeks 1899. Hol was in zijn tijd een gevierd componist en een 
bekende dirigent. Reeser noemt hem ‘tijdens zijn leven zonder twijfel zeer overschat’. Hij genoot vooral 
door zijn volksliederen grote populariteit bij de ‘gemiddelde Nederlander’, maar heeft volgens hem 

weinig interessante liedmuziek geschreven.
5
  

 

De algemeene bededag 

Bekend gedicht uit de Belgische opstand, in 1832 als partituur uitgegeven met muziek van Mühlenfeld. 
De tekst is afzonderlijk uitgegeven en verscheen ook in Verstrooide Gedichten. Tollens’ eigen catalogus 
noemt nog toonzettingen van Paling en van Max Erlangen. 
 

De biddende 

Tollens schreef twee gedichten met deze titel, het lied is uit Dichtbloemen bij de naburen geplukt.
6
 Jan 

Conradus Boers (1812-1896) toonzette de tekst en nam deze in 1837 op in Souvenir Musical dédiée aux 
dames, waarin ook liederen van Johannes Verhulst staan. Boers woonde in Delft, waar hij naast 
componist kapelmeester was. 
 

De kleine bedelaarster/Het bedelmeisje 

Van dit gedicht uit Dichtbloemen bij de naburen geplukt bestaan drie toonzettingen. Het staat in de 
bundel Liederen voor eene zangstem met als componist de Rotterdammer Alexander W.A. Heyblom 
(1832-1893). Heyblom schreef ook een mars voor de onthulling van Tollens’ standbeeld in Rotterdam, 
1860. Omstreeks 1853 publiceerde J.E. Schmitz (Johann Engelbert, 1800-1872), destijds dirigent van het 
Haarlems Mannenkoor, een melodie; de derde componist was Joannes Josephus Viotta (1814-1859). 
Beide werken verschenen als los blad. Viotta is bij het grote publiek bekend gebleven als componist van 
vaderlandse liederen. Hij toonzette veel teksten van Jan Pieter Heije, die tot het collectief geheugen van 

het Nederlandse volk gingen behoren.
7
 Tollens schrijft bij dit gedicht, een bewerking van Wordsworth: 

 
Men moest dit klein en kunstloos stukje niet slechts stil en voor zichzelven lezen; men moest het 
niet anders dan hooren zingen, mits door eene natuurlijke en ongemaakte stem, die de woorden 
niet in de muzijknoten doet wegzinken. De melodie voor den Hollandschen tekst is niet minder 
gevoelig en roerend dan voor den Engelschen. De stille lezing van deze eenvoudige regelen kan 
ons zeer koud laten, maar gezongen wordende, hebben zij mij meermalen de tranen uit de ogen 

geperst.
8
  

 
Blijkbaar kende Tollens een Engelse melodie en mogelijk heeft hij zijn bewerking hierop geschreven. Hij 
geeft in zijn aantekening duidelijk de meerwaarde van het zingen, en dus van de toonzetting aan. 
 

Bij het lijkje van een kind 

De componist is August de Boeck (Julianus Maria Augustinus, 1865-1937), zijn werk is als partituur 
bewaard gebleven. De Boeck was een productief componist, organist en werkte aan verschillende 

                                                           
4
 Reeser (1986), 115 

5
 Reeser (1986), 117 

6
 De andere tekst staat in Laatste Gedichten I. 

7
 Reeser (1986), 82 

8
 Tollens (1855-1857) deel VIII, Dichtbloemen bij de naburen geplukt, viii 
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conservatoria in België. Hij schreef ook opera’s en werk voor harmonie- en fanfareorkest. Tollens 
plaatste het vers in Gedichten I. 
 

De bloemen 
Bewaard is een driestemmige partituur van dit gedicht uit Laatste Gedichten II, met muziek van Arthur 
Van Oost (1870-1942), bekend als componist van zangspelen en operettes en werkzaam als dirigent in 
Brussel. 
 

Het bloempje van de hoop 

Het gedicht staat in Gedichten I. De gelauwerde Rotterdamse toonkunstenaar Adrianus Catharinus 
Gerardus Vermeulen (1798-1872) nam het op in zijn bundel Hollandsche Liederen uit 1834.  
 

Het geplukte bloempje 

Eveneens uit Gedichten I en eveneens uit de Hollandsche Liederen van Vermeulen, maar ook getoonzet 
voor de bundel De algemeene bededag uit 1833. Er zijn nog twee uitgaven van dit lied bekend, maar 
zonder namen van de componist: een losse partituur en een opname in Erato, een verzameling liederen. 
 

Cantate voor het tweede eeuwfeest van het seminarium der Remonstrantse Broederschap 

Deze maakte deel uit van de feestrede voor Tollens’ vriend Abraham des Amorie van der Hoeven op 28 
oktober 1834. ‘De algemeen geprezen muzijk daarvoor is vervaardigd door den Heer A. ten Cate J. Az.’ 
Andries ten Cate (1796-1858) was cellist en directeur van de zangschool van de Maatschappij tot Nut 

etc. in Amsterdam en Haarlem en componeerde onder andere enkele opera’s.
9
  

Goede reis aan mijn dochtertje 

Dit vroege gezinsgedicht uit Gedichten I is op muziek gezet door J.P.A. van Leent (Johannes Petrus 
Andreas, 1809-1846), stadsmuziekmeester, pianist en violist in Gouda. Een losbladige uitgave verscheen 
in 1832, het lied is ook opgenomen in Erato, eene verzameling liederen, in verschillende delen 
uitgegeven zonder jaartal, aanvankelijk in Brussel. 
 

Het groote Halleluja 

De tekst is een zangspel voor koor en stemmen naar Matthias Claudius en is opgenomen in Nalezing en 
Onuitgegeven Gedichten. De partituur staat op naam van de componist F.G. Beversluis (Franciscus 
Gijsbert, 1880-1949); hij schreef orgelmuziek, organist van de Boschpolderkerk in Rotterdam, genoemd 
als medewerker van De Harp 1923-1941, een christelijk muziektijdschrift.  
 

Herman de Ruiter 

De tekst staat in Gedichten II en is op muziek gezet door Leonard Hudig, een Rotterdamse componist. 
Hudig leefde van 1775-1817, zijn lied is dus een vroeg voorbeeld van een toonzetting van een tekst van 
Tollens. 
 

Jagerslied/Vaarwel der Vaderlandsche Studenten 
Vaarwel der Vaderlandsche Studenten behoort tot de Onuitgegeven Gedichten. Als melodie staat hier: 
Auf, auf, ihr Brüder, und seyd stark. Dit achttiende-eeuwse Duitse volkslied, waarvan Christian Friedrich 
Daniel Schubert de tekst en de muziek geschreven zou hebben, heeft Tollens blijkbaar tot inspiratie 
gediend. Niettemin zijn er verschillende nieuwe toonzettingen geschreven. Johannes van Boom schreef 
de melodie voor de Utrechtse studenten, die in 1831 als ‘jagers’ ten strijde trekken tegen de opstandige 
Belgen. De uitgave werd verkocht ‘ten voordeele der achtergelatene huisgezinnen van vrijwillig 
uittrekkende schutters’. Ook bestaat er een losse partituur met een melodie van Mühlenfeld zonder een 
verwijzing naar Utrecht of een stad. De tekst is gelijk aan die van Van Boom. In Utrecht bevindt zich nog 
een (piano?)bewerking van Alexander Müller en Tollens heeft zelf nog een toonzetting van J.W. van 
Sandheuvel in zijn bezit gehad. 
 

 

                                                           
9
 Over Ten Cate verscheen een in memoriam in het Algemeen Handelsblad van 16 augustus 1858. 
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Jurriaan’s reize om de wereld 

In 1908 werd dit lied van Jan Broeckx (1880-1966) opgenomen in deel 4 van Liederen voor ons volk. 
Tollens nam het gedicht op in Liedjes van Matthias Claudius, aan wie de tekst is ontleend. Broeckx 
werkte als componist, dirigent en muziekpedagoog in Antwerpen en schreef vooral kinderliederen. Van 
dit lied is een Engelse vertaling door Adrian Ross te vinden in Flemish Folk-songs, in 1915 in Londen 
uitgegeven. 

 
Kers(t)lied, Lofzang op de geboorte Onzes Heeren Jezus-Christus, Op Jezus’ geboorte  

Tollens schreef, in tegenstelling tot de dominee-dichters uit de volgende generatie, weinig poëzie die 
geschikt was voor geestelijke liedbundels. Een uitzondering is Kerslied [sic] uit Verstrooide Gedichten. 
Hoewel hij de tekst schreef voor de roomse eredienst, kreeg het bekendheid doordat het als gezang 230 
een plaats kreeg in de aanvulling op de protestantse Evangelische Gezangen, een gewijzigde tekst van 
drie coupletten maakte als gezang 29 deel uit van de Psalmen en Gezangen voor de Eeredienst der 
Nederlandsche Hervormde Kerk. Zo heeft Tollens van 1869-1973 een plaats gehad in het repertoire van 
genoemde kerk en is de tekst duizendvoudig verspreid onder de bezitters van zo’n liedboek. De melodie 
is van Peter Sohren (± 1630-± 1692), een muziekuitgever in Elbing, Polen. Mogelijk heeft Tollens diens 
melodie gekozen om er een tekst op te schrijven. In de liedbundel staat een beknopte 
levensbeschrijving van beiden. De tekst is heden ten dage op diverse sites te vinden, maar doorgaans 
zonder de naam van Tollens. 
Op de tekst zijn verschillende melodieën gemaakt: een oude toonzetting is van C. Willemse, van wie een 
partituur uit 1821 bestaat. Verder is er een losse partituur door Jozua Schravesande, ‘met toestemming 
van de eigenaar, Hugo Suringar’. Schravesande (1844-1911) was als componist van orgelmuziek in 
Rotterdam actief. Andere zangwijzen zijn gemaakt door Jan Frederik Tierie (1870-na 1930), componist 
en organist in Loenen aan de Vecht en van de Schiedamse componist en dirigent Bart Verhallen (1870-
1940). 
 

’s Konings verjaardag (De Koning leev’) 

Geschreven ter gelegenheid van de eerste verjaardag van Willem I nadat de vijandigheden met België 
begonnen en gepubliceerd in Verstrooide Gedichten. Op deze tekst zijn drie melodieën bekend, alle in 
1831 in losse partituur uitgegeven. De eerste is van H.C. Claterbos (1801-1874) (Haarlem), later auteur 
van een boekje over muziektheorie, de tweede van Johannes Serlé (1787-1859), destijds organist van de 
Haagse Kloosterkerk en muziekleraar. De derde toonzetting is van Mühlenfeld. 
 

Het lenteroosje 

Ook van dit lied uit Gedichten I zijn verschillende uitgaven: in Vermeulen, in Erato en een losse partituur 
uit 1832, geschreven door de Amsterdamse componist Wolf(f) Israel Berlijn (1792-1851). 
  

Lied om regen 

Dit gedicht uit Liedjes van Matthias Claudius is in twee uitgaven verschenen: in 1834 met een melodie 
van Vermeulen in diens Hollandsche Liedjes; een ander op een melodie van Florentius Cornelis Kist 
(1796-1863) als één van de Zes driestemmige Hollandsche Liederen. Kist woonde in Den Haag en Utrecht 

en was actief als dirigent, auteur en als stimulator van de muziekbeoefening.
10

 

 

Liedje van Goethe 

Van de toonzetting door de Belgische componist Jozef Huybrechts (Josephus Joannes Emmanuel, 1849-
1907) is een losse partituur bewaard gebleven en in diens Twee Albumliedjes uitgegeven. De tekst is 
gepubliceerd in Nalezing. 
 

De liefde op het ijs 

Dit is een ouder gedicht van Tollens, aanvankelijk geplaatst in Proeve van Minnezangen en Idyllen, 
opgenomen in Minnedichtjes en later herdrukt in Verstrooide Gedichten. Van Boom nam omstreeks 
1826 zijn melodie op in De Nederlandsche Muze zingende. Tollens had zelf een melodie van de Belgische 
componist J. Houben in zijn bezit. 

                                                           
10

 Reeser (1986), 64-65 
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In de meimaand 

Eén van de Liedjes naar Matthias Claudius, driemaal op muziek gezet: door een onbekende componist in 
Erato, door Geesje Poutsma (1849-1917) in Vier liederen voor sopraanstem en als losse partituur door 
Wettig-Weissenborn. De jaartallen zijn niet bekend, het NMI plaatst Erato omstreeks 1825 en de muziek 
van Weissenborn in de twintigste eeuw. Poutsma was zangeres, dirigente en zanglerares in Leeuwarden. 
 

Nieuwjaarszangen 

‘Uitgevoerd door de kinderen van het vondelings-weeshuis te Amsterdam’, 2 januari 1821, aldus de 
eigen mededeling van Tollen. Mij is geen componist en melodie bekend. 
 

Oene van Sneek 

Een vrije bewerking van Jock o’Hazeldean van Sir Walter Scott, eveneens uit de Dichtbloemen. De 
muziek is van de componist en arrangeur Frits Jakma sr. (Willem Frederik, 1886-1953). In 1910 
verscheen het lied als één van diens Drie Liederen, in 1928 gaf de ‘Maatschappij tot Nut etc.’ het lied uit 
in de bundel Nederlandsch Volksliederenboek. Wellicht dat een krant in 1931 daardoor spreekt van het 

‘schoone en veelgezongen vers’.
11

 Het lied is door de Zangeres zonder Naam (Mary Servaes-Bey) in 1977 

op de plaat gezet en heruitgebracht op CD 10 van De mooiste liedjes.
12

 

 

Raadgeving 

Een gedicht uit de Verstrooide Gedichten, maar dat eerder verscheen in Proeve van Minnezangen en 
Idyllen en in Minnedichtjes. Het is dus een vroeg gedicht van Tollens. Als losse partituur uitgegeven in 
1867 met een melodie van Richard Hol. 

De rots in zee 

Uit 1831 dateert een melodie van Ten Cate. Tollens verwijst ernaar in Onuitgegeven Gedichten, maar ik 
heb geen losse uitgave hiervan kunnen vinden. Het gedicht was al eerder verschenen in Nalezing, waar 
wel de toonzetting wordt genoemd, maar niet de naam van de componist. Wel bewaard is de tweede 
melodie, van Richard Hol; er verschenen bij verschillende uitgevers losse partituren, waaronder een 
uitgave uit 1868. 
 

Schoon is het blauw [Het hemelsblauw] 

Een melodie van Emile Wambach(1854-1924), kapelmeester en leraar in Antwerpen. De herkomst van 
de tekst is mij niet bekend. Het lied is in 1893 uitgevoerd op een concert van de afdeling Borgerhout van 

het ‘Davidsfonds’, dat ook de uitgever was.
13

 Lambrecht Lambrechts schrijft in 1910: ‘Een liever 

begeleiding dan die van ‘Schoon is het blauw’, door Wambach, werd maar zelden door een Belg 

geschreven: ze lijkt blauw als het blauw waarvan er spraak is’.
14

 Ook Benedikt Raes (1818-1901) heeft 

een melodie op deze tekst geschreven. Het Belgische Nationaal Biografisch Woordenboek noemt het 

Raes’ ‘beste koorwerk’.
15

 

 

De spinster 

Dit gedicht is op muziek gezet door Jan Blockx (Joannes Josephus, 1851-1912) en is tweemaal 
uitgegeven: het is als partituur bekend uit 1899 en is ook opgenomen in Blockx’ Drie liederen. Tollens’ 
tekst is een bewerking naar het Duits en verscheen in Dichtbloemen. Blockx was directeur van het 
conservatorium in Antwerpen. 
 

 

 

                                                           
11

 Nieuwsblad van het Noorden, 30 maart 1931 
12

 http://www.youtube.com/watch?v=c_gbYU8RsO8; het lied staat als B-kant bij Kersenbloemen in Yokohama, 
de bewerking in marstempo i.p.v. de oorspronkelijke 3/8-maat is van Johnny Hoes, de namen van Tollens en 
Jakma ontbreken. 
13

 Het Belfort, 8 (1893), 244 
14

 Neerlandia 14 (1910), 141 
15

 Nationaal Biografisch Woordenboek, deel 4, Brussel, Paleis der Academiën, 1970, 685  

http://www.youtube.com/watch?v=c_gbYU8RsO8
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De sterrezienster 

Dit gedicht is als Sterrennacht door Wettig-Weissenborn in Gemakkelijke koren a cappella op muziek 
gezet. De tekst, een bewerking van een origineel van Claudius, staat in Dichtbloemen. Een andere zetting 
is die van de Belg Constant De Ridder (1880-1957), wiens bewerking in 1927 in Het Vlaamse Lied, deel 
20, verscheen. Hij was componist-pianist en woonde in Oelegem. 
 

Studenten-tafellied  

Volgens eigen mededeling op verzoek van H.H. Studenten, en op de zangwijze van het volkslied door de 
heer Brand vervaardigd’ ter gelegenheid van de 250

e
 verjaardag van de Leidse universiteit (1824). De 

componist is dus Wilms.
16

 

 

Tevredenheid 

Tollens schreef twee gedichten met deze titel. De toonzetting Paling is op de tekst uit Gedichten III en 

verscheen in 1833 in De algemeene bededag.
17

 

 

De tranen 
Roelf Gerrit Rijkens (1795-1855) voegde dit tweestemmige lied in 1838 toe als bijlage bij het Tijdschrift 
voor Onderwijzers en ter bevordering der huiselijke opvoeding. Het lied bevindt zich niet in het NMI. De 
tekst staat in Gedichten III. Ter illustratie de eerste regels, die blijkbaar als ‘kinderlied’ gezongen konden 
worden: 

Loodzwaar weegt de rampspoed neer/op het krimpend harte, 
Angstig hijgt de ziel naar lucht/onder ’t wigt der smarte. 

Rijkens was redacteur van het blad en auteur van vele kinder- en jeugdverhalen en leerboeken voor de 

onderwijzersopleiding. Hij was hoofd van een lagere school in Groningen.
18

 

 

Mijn Vaderland 

Dit is de derde tekst Uit Dichtbloemen bij de naburen geplukt die zowel in Nederland als in België op 
muziek is gezet. Wambach schreef een melodie op Tollens’ tekst uit Dichtbloemen, een bewerking uit 

het Duits.
19

 Het lied is gepubliceerd in Nederlandsche zangstukken met klavierbegeleiding, deel 19. De 

dichter geeft bij de Inhoud aan dat de tekst ‘geheel verhollandscht’ is: het is geen nationalistisch lied, 
maar enkele malen wordt wel het ‘Hollands’ geloofd: in de tweede strofe de taal, in de derde de 

meisjes.
20

 Het Belfort meldt de publicatie van dit en van het volgende lied als los muziekstuk in 1892.
21

 

Het lied staat met de Nederlandse tekst ook in Receuil de chants patriotiques, uitgegeven omstreeks 
1906. 
Fetze Pijlman nam zijn compositie op als nr. 9 opgenomen in 14 vaderlandsche liederen. Ook het 
Volkslied staat in deze bundel. Pijlman richtte zich als componist vooral op religieuze muziek. Zijn actieve 
tijd is de periode 1910-1941. 
 

De verjaardag  

De componist van de melodie bij dit gedicht uit Gedichten I verschuilt zich achter de initialen `P.M.’. De 
partituur verscheen in 1829. Tollens bezat zelf een toonzetting van ‘V.W.’ 

 

De verjaardag van de Prins van Oranje 

Deze tekst behoort tot de liederen over de Belgische opstand die later een plaats kregen in Verstrooide 
Gedichten. Uit 1833 is een melodie van Mühlenfeld bekend en Tollens zelf bezat een muziekstuk van 
Paling op deze tekst. 

De waarde van ’t goud 

                                                           
16

 Het volkslied van Brand is Wij leven vrij, wij leven blij. 
17

 De andere tekst staat in Laatste Gedichten II. 
18

 Het lied staat tegenover pagina 192 in het Tijdschrift voor onderwijzers […], 1838, nr. 3 
19

 Over Wambach verscheen een uitgebreid Levensbericht bij de ‘Académie Royale’, (www.academieroyale.be). 
20

 Tollens (1855-1857) deel VIII, Dichtbloemen bij de naburen geplukt, 108-110 
21

 Het Belfort, 7 (1892), 424 

http://www.academieroyale.be/
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Een wijs op dit gedicht uit Nalezing verscheen van de hand van Hol in Asclepische gentianen, een 
liefdadigheidsuitgave uit 1889, verzameld door Jacoba Mossel. Tollens zelf schrijft bij het gedicht in 

Nalezing: ‘door Amstels Mannenkoor in den winter gezongen’ en ‘Op muziek gezet door Verhulst’.
22

 

Johannes J.H. Verhulst (1816-1891) was door zijn muzikale functies in de drie grote steden een man van 
grote invloed op het Nederlandse muziekleven.  
 

Wederzien 

Van dit gedicht uit Laatste Gedichten I verscheen in 1911 een toonzetting door G.H. Vijgeboom 
(Gijsbertus Hermanus, 1835-1921), samen met een ander lied dat niet van Tollens is. Vijgeboom was 
organist en dirigent in de Westerkerk en later in de Oosterkerk in Rotterdam. 
 

Zangen ter gelegenheid van de Algemeene Vergadering der Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen 

Mededeling van Tollens zelf: op de vergadering van 11 augustus 1835 werd het 50-jarig bestaan van de 
Maatschappij herdacht. De Zangen zijn door Wilms op muziek gezet. 
 

Zomeravondliedje 

De tekst staat in Nieuwe Gedichten II en is op muziek gezet door Wettig-Weissenborn. 

In een zomernacht 

Deze tekst uit Laatste Gedichten II is tweemaal getoonzet: van de bekende koordirigent Jacob Hamel 
(1883-1943) is een losse partituur voor mannenkoor bekend uit 1919. Bij Hamels 25-jarig jubileum als 
dirigent in 1927 werd het lied opgenomen in de aubade die zijn mannenkoren hem bij zijn huis in 

Amsterdam brachten.
23

 In 1920 was het lied op de melodie van Bernard Diamant (1872-1936) een 

verplichte bijdrage op een concours van Bond van is van Gemengde Zangvereenigingen. Diamant was 
dirigent in Rotterdam. 
  

Zomerochtendliedje 

Eveneens een melodie van Wettig-Weissenborn, de tekst is uit Nieuwe Gedichten I. 

Zonsondergang 

Eveneens een melodie van Wettig-Weissenborn, de tekst is uit Nalezing. 

                                                           
22

 Tollens (1855-1857) deel XII, Nalezing, 145-146 
23

 Utrechtsch Nieuwsblad, 25 januari 1972 
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Bijlage 5  Begunstigden van het Tollens-fonds 
 
Jaren  begunstigde    bedrag per jaar 
1874  weduwe S.J. van den Bergh (I)  300 
1874-1879 weduwe F.H. Greb   104 
1875-1877 dochter C. Loots   300   
1877-1891 weduwe S.J. van den Bergh (II)  200-300 
1879-1914 weduwe Aart Admiraal   100-200 gedurende 35 jaar 
1886-1901 mevr. Purvis-Tollens   125-200 kleindochter 
1887-1898 weduwe F.L.A. De Jagher  75-100  vertaler o.a. van Tollens 
1888-1889 weduwe Mark Pr. Lindo   100 
1889  dochter J.H. van Harderwijk  25 
1890-1892 J. van Krieken    25-50 
1891-1897 weduwe Sachse   50-150   
1894-1898 weduwe C. Busken Huet  100-250 
1900  gezin K. Alberdingk Thijm (I)  100 
1901  mevr. Büchel-Tollens   100  kleindochter 
1902  weduwe Jan ten Brink   250 
1903-1910 kinderen Emile Seipgens  100-200 
1909  wed. en dochter Willem Doorenbos (I) 100 
1910-1916 J.H. de Veer    200  zenuwziek 
1915-1919 K. Alberdingk Thijm (II)   250  schulden 
1920-1924 Nine van der Schaaf (I)   150-200 ook Jacobsonprijs 
1920  Emmanuel de Bom   Bfr 1000 
1920  dochter van C.W. Opzoomer  200  Adele van Antal-Opzoomer 
1921  J.K. Rensburg    100 
1921  mw. Suze la Chapelle-Roobol  200?   
1921  Richard de Cneudt   200? 
1921  weduwe F.L. Hemkes   200 
1922  dochter Willem Doorenbos (II)  100 
1922-1930 Frans Hulleman    200 
1922  Job Steynen    100 
1923  weduwe Frans Netscher  150 
1924-1925 Herman Heijermans (I)   200`  later zijn weduwe 
1924-1937 dochter Willem Doorenbos (III)  150-300 
1924  Anna van Gogh-Kaulbach  200  eerder afgewezen 
1924  Willem Kloos    200 
1925-1933 dochter Ed. Douwes Dekker  200-400 
1927-1929 Nine van der Schaaf (II)   100 
1929  mej. Reuling    50  ‘jong letterkundige’ 
1930-1943 nicht/verzorgster W.L. Penning  100-150 
1930-1936 weduwe J.A. Dèr Mouw   100 
1933-1947 weduwe G.H. Priem   50-150 
1934-1939 Judith (Eddy) Tollens   180  contact verbroken ‘40 
1936-1958 weduwe Frans Erens   100-125 eerder afgewezen 
1941-1944 weduwe Herman Heijermans (II) 100-125 
1941-1963 weduwe Gerard van Hulzen  150-175  
1941-1943 weduwe Eddy du Perron  150   

1946  weduwe Schmidt-da Vista  200  buiten categorie 
1948-1951 weduwe Frederik van Eeden  150 
1948  weduwe Niek Verhaagen  150 
1949-1963 weduwe Frans Bastiaanse  150-175 
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1949-1963 weduwe De Bruin-Ney (x)  100-175 
1949  dochter Van Nievelt   100 
1951-1957 Margo Scharten-Antink   150   
1952  weduwe H. Marsman   150-175 al eerder voorgedragen 
1955-1963 weduwe Constant v Wessem (x) 150-175 
1956   weduwe Van der Goes   100  verjaarsgift 
1959  mw. Irma Silzer    200?  vertaalster 
1961-1963 weduwe Kees van Bruggen (x)  175 
1963  weduwe Gerrit Achterberg (x)  175 
1963  weduwe Franke (x)   175 
1967-1969 allen met (x)    350-400 
Besluit de jaarlijkse donaties te stoppen 
1973  weduwe Ben van Eysselsteijn  1000 
1975, 1978 Elisabeth Zernike   1000  weigerde Bijstand 
 
Laureaten van de Tollensprijs 
1903 Gerard van Hulzen 
1908 Carel Scharten en Marga Scharten-Antink 
1913 Lodewijk van Deyssel en P.C. Boutens 
1918 Willem Kloos en Jacobus van Looy 
1923 Louis Couperus 
1928 Reinier van Genderen Stort 
1933 Arthur van Schendel 
1938 Herman de Man 
1943 J.W.F. Werumeus Buning 
1948 H.W.J.M. Keuls 
1953 Bertus Aafjes 
1958 Maria Dermoût 
1963 Ina Boudier-Bakker 
1968 F.C. Terborgh 
1973 Anton Koolhaas 
1978 Michel van der Plas 
1983 Belcampo 
1988 Koos Schuur 
1992 Marten Toonder 
2000 Drs. P. 
2005 Jules Deelder 
2010 Paulien Cornelisse 
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Bijlage 6 Tollensstraatnamen 

 Plaats Prov Soort Jaar Type Aantal 
woningen 

Info 
bord 

Bijzonderheden 

0 De Haan B Laan 1904/1930 villa 2/3 -  

1 ‘s-Gravenhage ZH Straat 1878 heren 59 +/- Ingekort 

2 Amsterdam NH Straat 1880 etage 345 - Tramremise, renovatie 

3 Rotterdam ZH Straat 1886 Heren 
/volks 

69 - Tollensschool, Café Tollens, 
renovatie 

4 Rijswijk  ZH Straat 1897 dorp 6 + Informeel: Tollensplein 
Sigarenwinkel ‘Tollens’ 

5 Haarlemmerliede NH Straat 1905 geen - ? Hernoemd 1911 

6 Aerdenhout NH Laan 1914 villa 16 +  

7 Dordrecht ZH straat (H.F.T.) ±1915 volks 104 +   

8 Amersfoort Ut Laan 1918 heren 12 -  

9 Eindhoven NB Laan 1920 heren 9 -  

10 Hengelo Ov Straat 1920 volks 42 + Hernoeming  
2e Emmawegdwarsstraat 

11 Vlaardingen ZH Straat 1920 etage 36   

12 Enschede Ov Straat 1921 volks 93 - Hernoeming Lasonderpad 
Vuurwerkramp, renovatie 

13 Heerlen Lb Straat 1922 1gez 41 -  

14 Nijmegen Gld Straat 1922 1gez 144 - Hernoeming Beltweg 

15* Kralingseveer ZH Gracht ±1923 volks   Hernoemd 1942 

16 Zandvoort NH Straat 1923 1gez 34 - 1962 verlengd  

17 Tilburg NB Straat 1923 1gez 32 -  

18 Leiden ZH Straat 1924 volks 27 -  

19 Zeist Ut Laan 1925 heren 39 - Hernoeming 
Schaerweydeweg 

20 Bilthoven Ut Laan 1926 villa 18(13) - Hernoeming Mauvelaan 

21 Gouda ZH Straat 1926 1gez 110 -  

22 Schiedam ZH Straat 1928 1gez 33 -  

23 Driehuis NH Laan 1929 1gez 18 - Voorstel bouwonderneming 

24 Voorburg ZH Kade 1929 1gez 46 + ‘kade’ bevestigd 1985 

25 Almelo Ov Straat 1930 1gez 38 -  

26 Arnhem Gld Straat 1930 1gez 16 -  

27 Utrecht Ut straat (H.T.) 1938 1gez 26 + Informeel ook veldje 

28 Venlo Lb Straat 1952 flats 44 + Zorgcentrum 

29 Zoetermeer ZH Straat 1956 1gez 49 -  

30 Hoogeveen Dr Weg 1957 bej./flat -  Vervallen 2005 

31 Hellevoetsluis ZH Hof 1958 1gez 30 -  

32 Spijkenisse ZH Straat 1958 1gez 30 -  

33 Putten 1 Gld Straat 1960 1gez 88 -  

34 Putten 2 Gld Pad 1960 1gez 12 -  

35 Capelle ad IJssel ZH Straat 1960 1gez 14 -  

36 Papendrecht ZH Straat 1960 1gez 25 -  

37 Son NB Straat 1960 1gez 8 -  

38 Hoogezand Gr Straat ±1960 1gez 18 +  

39 Maassluis ZH Straat ±1960 geen - -  

40 Doetinchem Gld Straat 1961 vrij 14 - Hernoeming De Wetstr 

41 Harderwijk Gld Straat 1961 1gez 20 -  

42 Barneveld Gld Straat 1962 1gez 16 -  

43 Nijverdal Ov Straat 1962 1gez 46 -  

44 Waddinxveen ZH Laan 1964 flat/1gez 108 -  

45 Delft ZH Straat (H.T.) 1964 flat 168 -  

46 Oosterhout NB Straat 1965 1gez 24 +-  

47 Zutphen Gld Straat 1965 1gez 18 -  

48 Zwijndrecht ZH Straat ±1965 geen 1 -  

49 Gendringen Gld Straat ±1965 villa 3 -  

50 Roosendaal NB Flat ±1965 flat 96 +  

51 Vlijmen NB Straat 1969 1gez 33 +  
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52 Ridderkerk ZH Straat 1970 1gez 52 -  

53 Bladel NB Laan 1970 villa 10 -  

54 Goor Ov Straat 1970 heren 16 -  

55 Hazerswoude ZH Plantsoen ±1970 1gez 10 -  

56 Oss NB Straat 1972 1gez 172 -  

57 Hillegom ZH Wende 1980 1gez 6 -  

58 Goirle NB dreef (H.T.) 1985 1gez 109 -  

59 ‘s-Gravenzande ZH Park 1987 1gez 22 - Ook naam park 

60 Gorinchem ZH Plantsoen(H.T.) 1991 2/1kap 42 -  

61 Haarlem NH Pad 2010? geen geen -  
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GERAADPLEEGDE ARCHIEVEN EN BIBLIOTHEKEN 

In de tekst van het proefschrift wordt verwezen naar de betreffende archief- en inventarisnummers. 

Artesis Hogeschool, Antwerpen  
   Partituren van Tollensliederen 
CODA, Apeldoorn 
   Stukken m.b.t. Van Kinsbergen 
Groninger Archief, Groningen 
   Archief Kon. Rederijkersvereniging ‘Tollens’, 
Informatiecentrum Den Nul, Olst 
   Archief Rederijkerskamer ‘Tollens’,  
Koninklijke Bibliotheek Den Haag (KB)   
   Bijzondere Collecties, o.a. de collectie-Bogaers  
   Stukken m.b.t. Tollens, 
Koninklijk Huisarchief, Den Haag 
   Stukken m.b.t. koningin Wilhelmina, 
Koninklijk Paleis Het Loo, Apeldoorn 
   Portret van Tollens (Kunstzaal), 
Meertens Instituut, Amsterdam  
   Collecties over straatnamen en volksliederen, 
Museum Rijswijk 
   Archief Museum Rijswijk/Het Tollenshuis 
   collectie-Tollens, 
Nationaal Archief Den Haag (NA) 
   Collectie-Van Kinsbergen 
   Handelingen van de Ministerraad i.c. corresponddentie over het Volkslied, 
Nederlands Muziek Instituut, Den Haag (NMI) 
   Partituren van Tollensliederen, 
Particuliere archivalia 
   Archief Tollens-ensemble,  
   Familiecollectie-Kolff 
Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie Den Haag (RKD) 
   Portretten van Tollens, 
Stadsarchief Amsterdam 
   Collectie-M.C. van Hall, i.c. correspondentie over het Volkslied, 
Stadsarchief Rotterdam (SAR)     
   Bijzondere Collecties, o.a. de collectie-Schotel  
Universiteitsbibliotheek Univ. van Amsterdam  
   Bijzondere Collecties, o.a. de brievencollectie-Suringar (BSu) 
   Archief Tollens-fonds, 
Universiteitsbibliotheek Leiden  
   Collectie-De Vries,  
   het dodenmasker, 
Universiteitsbibliotheken van Gent, Nijmegen en Utrecht 
   Bijzondere uitgaven 
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SUMMARY 

The central theme of this research is the memory culture surrounding the Dutch poet Hendrik Tollens 

(1780-1856). Tollens was the most widely read, most popular and most acclaimed poet of his time 

and the first of his contemporaries outside the royal family to be the subject of a national 

monument. He wrote the text of the first national anthem (Wien Neêrlands bloed ) and his epic poem 

Tafereel van de Overwintering op Nova Zembla was a compulsory subject for schools. He was 

especially popular for his domestic poetry and his patriotic poems. He also wrote nature poems and 

made his work available for charity projects. 

During the last years of his life there were already signs that he would not attain the prophesied 

immortality and thirty years after his death little remained of his fame, certainly as far as the literary 

canon was concerned. It took a century before any serious attention to his work and his place in 

literature began to revive, helped by the revaluation of the early nineteenth century around 1818, 

when the study of literature became a subject of research in the newly established kingdom. 

In this study I investigate the way in which the memory of the poet Hendrik Tollens has been 

transmitted and kept alive. I restrict myself to Tollens as a poet and leave aside his role in public life 

and as a paint dealer. Further I limit myself to The Netherlands and for the most part leave Flanders 

out of consideration. 

For my research I make use of the theory put forward by Aleida Assmann in her book 

Erinnerungsräume. She does not go specifically into the remembrance of writers and poets, but her 

concept can well be used to do so. Focused on literature this means that after the passage of several 

decennia the direct remembrance of a writer or poet becomes blurred as a result of the living 

transmitters becoming less active and dying out. The transmission of the recollections to a following 

generation no longer takes place directly, but through stored up, documented memory transmitters, 

which can be activated as the occasion arises and can then be assigned a new function. The question 

then arises as to which period and which impulses can bring about the 'reanimation' of such an 

oeuvre. A second reference point is Ann Rigney's study of the afterlife of Sir Walter Scott, which I 

shall use for comparison with the afterlife of knight Hendrik Tollens. 

In this context the memory transmitters play an essential role. As far as Tollens is concerned, this 

means that after 1885 his work, with the exception of the Volkslied and the Overwintering, is only 

available from antiquarian booksellers and in anthologies. Moreover, the negative judgment of the 

critic Conrad Busken Huet in 1874 has for decennia determined the image of Tollens as a simple 

versemonger, without a fundamental discussion of his work ever taking place. Neither university nor 

secondary education has made any difference to this situation: literary history has literally shelved 

his work and left it there to gather dust. The attention still paid to him, has not led to reappreciation. 

In the nineteenth and twentieth centuries there were, however, other memory transmitters, semi-

literary, non-literary, which preserved the name of Tollens. This study takes into consideration 

eponyms (drama societies, street names), biographies and reference works, musical settings, 

illustrations, commemorations and collections as well as some organizations which have kept his 

name alive, such as the Tollens Fund and the Tollens Ensemble. Attention is also paid to the literal 

lieux de mémoire, namely Tollen's two places of residence Rotterdam and Rijswijk. 
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In the concluding section I give a chronological summary of the developments in the separate 

memory transmitters and I make a suggestion for the application of the theory of Assmann to the 

memory culture of a writer or poet. This can be undertaken by means of a number of steps. 

In the first place a researcher will have to determine the corpus of texts which he counts as 

belonging to the memory. Here the important issue is the extent to which the relevant work has 

been generally disseminated. In the second place he will have to determine whether the biographical 

data, in which I also include the visual representations, have influenced the remembrance of the 

poet (thus as poet) and if so, to what degree. In this connection I refer to the fact that a portrayal of 

Tollen's outward appearance partly contributed to Busken Huet's authoritative, but damning 

judgment of Tollen's poetic qualities. Conclusions drawn on such grounds can thus be of fundamental 

importance for the way in which a poet is remembered. Assmann also distinguishes physical memory 

transmitters and I add to this the emotional-physical reactions which can be evoked by reading a 

literary work, such as pathos, anger or the urge to act. Her last category embraces the literal places 

of remembrance, which in the case of a writer or poet can be found, for example, in eponyms, 

collections and commemorative monuments. 

I expand her categorization with a fifth element, which I derive from the work of Rigney, namely 

remediation, the capacity to inspire other forms of art. 

The essence of the memory culture surrounding a writer or poet is, however, his literary work, in so 

far as it has been generally disseminated. If there is to be any question of national remembrance, 

remembrance in a linguistic region as a whole, then the availability of the work is a prerequisite, 

preferably in a complete edition and/or a reliable anthology. Moreover, there is the need for a 

guideline to the heritage, certainly where an author from a more distant past is concerned. Where 

the literary discussion dies out or fails to take place, then the chance of oblivion is highly likely. This 

also applies to the place he is accorded in education: in the first instance in scholarship and secondly 

in general education, where each year a new generation can come face to face with the writer or 

poet. 

The other memory transmitters - and they can be many and varied - have a contributory, and 

possibly referential or inspiring function: to keep the name remembered as a first step in reaching 

the person and the author behind him in the hope that there is sufficient interest to actually embark 

on the following step. 

(dank aan Rachel van der Wilden-Fall)  
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ZUSAMMENFASSUNG  

In dieser Forschungsarbeit steht die Erinnerungskultur um den niederländischen Dichter Hendrik 

Tollens (1780-1856) im Mittelpunkt. Tollens war zu seiner Zeit der am meisten gelesene, am meisten 

rezitierte, am meisten populäre und am meisten mit Lorbeeren gekrönte Dichter und der erste 

Zeitgenosse außerhalb der königlichen Familie, der ein Volksdenkmal bekam. Er verfasste den Text 

der ersten Nationalhymne (Wien Neêrlands bloed) und seine Dichtung Tafereel van de Overwintering 

der Hollanders op Nova Zembla wurde vorgeschriebener Lesestoff an den Schulen. Besonders seine 

häusliche Poesie und seine vaterländischen Gedichte machten ihn beliebt. Auch schrieb er 

Naturpoesie und stellte Werke zu Wohlfahrtszwecken zur Verfügung. 

Schon während seiner letzten Lebensjahre gab es Anzeichen dafür, dass er die ihm prophezeite 

Unsterblichkeit nicht erlangen sollte und dreißig Jahre nach seinem Tod ist, mit Sicherheit innerhalb 

der etablierten Literatur, von diesem Ruhm wenig mehr übrig. Es dauert ein Jahrhundert ehe wieder 

ernstzunehmendes Interesse für sein Schaffen und für seinen Platz in der Literatur heranwächst, 

mitbegründet durch die Aufwertung des frühen neunzehnten Jahrhunderts, in dem die Rolle der 

Literatur in dem neuen Königreich zum Forschungsthema wurde. 

In dieser Arbeit erforsche ich, welche Bedeutungsträger in den Niederlanden die Erinnerung an den 

Dichter Hendrik Tollens festgehalten haben. Ich beschränke mich auf Tollens den Dichter und lasse 

seine Rollen im öffentlichen Leben und als Farbenhändler außer Betracht. Weiter beschränke ich 

mich auf die Niederlande und lasse Flandern zum größten Teil außer Betracht. 

Ich verwende für meine Forschung die Theorie, die Aleida Assmann in ihrem Buch Erinnerungsräume 

dargelegt hat. Sie untersucht nicht speziell die Erinnerungen an Autoren und Dichter, aber ihr 

Konzept ist dafür durchaus anwendbar. Zugespitzt auf die Literatur bedeutet das, dass nach einigen 

Jahrzehten die direkte Erinnerung an einen Autor oder Dichter dadurch erlischt, dass die noch 

lebenden Träger weniger aktiv werden und aussterben. 

Die Übertragung der Erinnerung an eine nächste Generation erfolgt dann nicht mehr unmittelbar, 

sondern durch gespeicherte, weggeschlossene Erinnerungsträger, die bei Gelegenheit aktiviert 

werden können und denen dann eine neue Funktion zuerkannt werden kann. Es ist dann die Frage, 

zu welcher Zeit und durch welche Impulse eine solche Dichtung neu “beseelt” werden kann. Eine 

zweite Referenz ist die Studie Ann Rigney’s zu dem afterlife von Sir Walter Scott, die ich zum 

Vergleich mit dem Nachklang Hendrik Tollens’ gebrauchen werde. 

Die Rolle der Erinnerungsträger ist dabei wesentlich. Für Tollens gilt, dass sein Werk nach 1885, das 

Volkslied und De Overwintering ausgenommen, nur noch antiquarisch und durch Anthologien zu 

lesen ist und überdies, dass das negative Urteil des Kritikers Conrad Busken Huet aus dem Jahre 1874 

über Jahrzehnte das Bild von Tollens als einfältigen Verseschmied bestimmt hat, ohne dass sein Werk 

noch tiefgreifend diskutiert wurde. Weder der wissenschaftliche, noch der gymnasiale Unterricht hat 

daran etwas geändert: die Literaturgeschichte hat seine Bände buchstäblich ins Regal gestellt und da 

verstauben lassen. Die Aufmerksamkeit die ihm noch entgegengebracht worden ist, hat nicht zu 

einer Aufwertung geführt. 

 

Immerhin, noch aus dem neunzehten Jahrhundert haben auch andere Erinnerungsträger, semi-

literarische, nicht-literarische, Tollens’ Namen bewahrt. In dieser Forschungsarbeit werden 



Summary 
Zusammenfassung 

 

575 

Benennungen (Rhetorikervereine, Straßennamen), biographische Schriften und Nachschlagewerke, 

Kompositionen, Abbildungen, Gedenkfeiern und Sammlungen aufgeführt sowie einige Einrichtungen 

die seinen Namen bewahren, wie z. B. der Tollens-Fonds und das Tollens Ensemble. Dabei werden 

auch die buchstäblichen lieux de mémoire berücksichtigt, die sich in Tollens’ zwei Wohnorten 

Rotterdam und Rijswijk befinden. Im abschließenden Teil fasse ich die Entwicklungen der einzelnen 

Erinnerungsträger chronologisch zusammen und mache ich einen Vorschlag, die Theorie von 

Assmann anzuwenden auf die Kultur der Erinnerung an einen Schriftsteller oder Dichter. Das ist 

anhand von einigen Schritten möglich. 

Zunächst wird ein Forscher das Textcorpus, das er zu der Erinnerung zählt, feststellen müssen. Von 

Bedeutung dabei ist das Maß, in dem das Werk allgemein verbreitet war und ist. An zweiter Stelle 

wird er feststellen müssen, ob die biographischen Daten, zu denen ich auch die Abbildungen zähle, 

Einfluss auf die Erinnerung an den Dichter (als Dichter also) gehabt haben und wenn ja, in welchem 

Grad. Ich weise noch einmal darauf hin, dass eine Abbildung von Tollens’ Aussehen mit das 

maßgebende, jedoch vernichtende Urteil von Busken Huet über dessen Dichtertum genährt hat. 

Schlussfolgerungen aus dergleichen Gründen können also von wesentlichem Interesse sein für die 

Erinnerung an einen Dichter. Assmann unterscheidet auch physische Erinnerungsträger und ich füge 

denen hinzu die emotional-physischen Reaktionen, die die Lektüre eines literarischen Werkes 

hervorrufen kann, wie Rührung, Wut, oder Motivation zum Handeln. Ihre letzte Kategorie sind die 

buchstäblichen Erinnerungsorte, die, wenn es sich um einen Schriftsteller oder Dichter handelt, 

vorkommen können, zum Beispiel in Benennungen, Aufbewahrungsorten und Denkmälern. 

Ihrer Einteilung füge ich noch ein fünftes Element hinzu, das ich dem Werk Rigney’s entnehme: die 

Remediation, das Vermögen, andere Kunstformen zu inspirieren. 

Der Kern der Erinnerungskultur um einen Schriftsteller oder Dichter ist jedoch sein literarisches 

Schaffen, insofern es allgemein verbreitet ist. Soll von nationaler Erinnerung, Erinnerung innerhalb 

eines begrenzten Sprachgebietes die Rede sein, so ist die Verfügbarkeit eines Werkes eine 

Bedingung, am liebsten in einer direkten Ausgabe und/oder in einer vertretbaren Anthologie. 

Außerdem ist ein Leitfaden zu dem Erbgut notwendig, um so mehr wenn es sich um einen Autor aus 

einer ferneren Vergangenheit handelt. Wo die literarische Diskussion erlischt oder gar ausbleibt, ist 

das Risiko der Vergessenheit groß. Gleiches gilt für den Platz, den er im Unterricht zugemessen 

bekommt: zunächst in der Wissenschaft und zweitens im allgemeinbildenden weiterführenden 

Unterricht, wo alljährlich eine neue Generation mit dem Schriftsteller oder Dichter konfrontiert 

werden kann. 

Die anderen Erinnerungsträger – und das können viele und verschiedene sein – haben eine dienende, 

und möglicherweise eine hinweisende oder antreibende Funktion: den Namen bekannt 

bleibenzulassen, als Sprungbrett zu dem Menschen und Schriftsteller dahinter, in der Hoffnung, dass 

man daran interessiert werden kann, tatsächlich den nächsten Schritt zu tun. 

(Dank aan Barend Verkerk)
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