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frans r.e. blom

Pennen
in beweging
de verboden
vrucht
reizen in de Nederlandse literatuur

*
drieëntwintigste
Bert van Selmlezing

*

De drieëntwintigste Bert van Selm-lezing is op 2 september 2014 te Leiden uitgesproken
door Frans R.E. Blom. De Bert van Selm-lezing is een jaarlijks terugkerende lezing ter
nagedachtenis van de boekhistoricus Bert van Selm († 17 april 1991). De lezing is een
initiatief van de opleiding Nederlandse taal en cultuur van de Universiteit Leiden. De
Bert van Selm-commissie, tevens redactie van de reeks, wordt gevormd door Wim van
Anrooij, Rick Honings en Simone Callaert (studentlid). De reeks wordt gesponsord door
de Nederlandse Boekhistorische Vereniging (Leiden), G.J. Post van der Molen (Ruurlo),
de Dr. P.A. Tiele-Stichting (Den Haag) en Drukkerij Mostert & Van Onderen! (Leiden).
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Afbeelding hiernaast: A. den Doolaard in zijn schrijvershuisje in Hoenderloo.

een van de meest gelezen auteurs uit de nederlandse literatuur
verhief het reizen tot een noodzaak om te kunnen scheppen. Zijn
pseudoniem zegt eigenlijk genoeg; hij koos al bij de start van zijn
schrijverscarrière voor de naam A. den Doolaard (1901-1994).
Hij was een compromisloze kunstenaar die zich nergens aan
bond, die vond dat hem de taak was gesteld om de waarheid,
de werkelijkheid en het leven te gaan ervaren, en daarvan als
journalist en schrijver verslag te doen aan de lezers thuis. Het
reizende bestaan kwam in het gedrang toen Den Doolaard en
zijn geliefde Erie vader en moeder werden van twee mooie
dochters. De grote zwerver die altijd op pad was, nam toen het
besluit om toch ergens neer te strijken en een huisje te zoeken in
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Nederland. Zijn stek werd Hoenderloo, maar zijn woning werd
een huurhuisje. Want Den Doolaard wilde en kon zich niet echt
vastleggen. Je wist maar nooit. Dat huisje in Hoenderloo is het
mooiste huisje van Nederland, een Veluws huisje met rieten dak,
uitkijkend over een zacht aflopende heuvel en omringd door
helemaal niets. On-Nederlands mooi.
Maar zelfs in dat huurhuisje in de bossen van Hoenderloo, ver
weg van de rest van Nederland, was Den Doolaard niet thuis te
vinden. Een stuk dieper het bos in stond zijn typemachine. Daar,
nog verder weg van Nederland, had hij een zelfgebouwd hutje van
hout, zijn schrijvershuisje. En dat stond niet stil. Het kon reizen.
Dat huisje bewoog nu en dan van de ene plek in het Veluwse
woud naar de andere om toch steeds maar weer een nieuwe
omgeving te scheppen. Je kon het uit elkaar halen, verslepen en
elders weer opzetten, als een nomadentent. Toen Den Doolaard
later in zijn leven moeite kreeg met zijn gezichtsvermogen en
telkens wat meer inleverde van de scherpe blik waarmee hij
de wereld inkeek, werd ook de actieradius van het reizende
schrijvershuisje beperkter. Het bewoog zich langzaam maar zeker
steeds meer in de richting van het woonhuis op de heuvel, zo
dicht dat het er op een gegeven moment zelfs naast en tegenaan
stond. En toen nog ging de bejaarde schrijver niet bij de haard
neerzitten. Op de tast liep hij erheen.
Het schrijvershuisje was voor A. den Doolaard zijn grote
vrijheid, fysiek gescheiden van het gewone leven, maar vooral
natuurlijk in geestelijke zin. Als hij daar achter zijn typemachine
kroop, was hij samen met zijn herinneringen, en bereisde het grote
universum van de wereld die hij als geen ander ook echt bereisd
had. Niet op vakantie, maar ervaren, doorzocht en bestudeerd.
Alle landen van Europa heeft hij gezien, de Balkan natuurlijk,
maar ook Frankrijk en Spanje, de woeste Alpen beklom hij tot
bovenop de Mont Blanc, Amerika ging hij door van oost naar

west, en op zijn zestigste trok hij nog naar India om een tentje
op te slaan in de Himalaya. Die herinneringen, versterkt door
een keur aan studieboeken, bereisde hij opnieuw, met zijn pijp
en typemachine, in zijn schrijvershuisje in Hoenderloo.
In het schrijven bleven de afgelegen streken, de wonderlijke
natuur, de bijzondere figuren, mooie en lelijke, goede en kwade,
maar tot leven komen. Dat is de winst van verre reizen: dat je
het oog en oor van velen bent, en telkens weer op reis bent voor
de lezers aan wie je je avontuur navertelt. Het reizen maakte
zijn leven al intenser dan normaal, maar de herinnering en
navertelling ervan versterkte die intensiteit exponentieel. Den
Doolaard is in 1994 overleden op zeer hoge leeftijd; hij werd
drieënnegentig. Zo zie je hoe goed reizen is. Maar dat ene lange
mensenleven vermenigvuldigde hij vaak in zijn herinneringen.
En dat is de allergrootste winst van reizen en erover schrijven.
Niet eens zozeer dat de beweging je jong houdt, maar dat het je
een leven schenkt in tweevoud of vaker nog. De herinneringen
aan het reizen staan centraal in deze Bert van Selm-lezing.
bestudering van reisteksten
Op de grafsteen van Den Doolaard staat een citaat van de reizende
schrijver: ‘Wij hebben tussen wonderen geleefd, maar wij hebben
het niet begrepen.’ Het woord ‘wonderen’ of ‘verwondering’ is
een belangrijk gegeven bij het reizen en het schrijven over reizen.
De confrontatie met het nieuwe en onbekende leidt in de woorden
van bijvoorbeeld de cultuurhistoricus Stephen Greenblatt tot een
verhoogde staat van bewustzijn voor het leven en waarneming
van de wereld zonder nog echt te kunnen duiden: ‘an instinctive
recognition of difference, the sign of heightened attention’.1 De
verwondering mee te beleven is een feest voor de lezer. Het
verklaart veel van de populariteit van reisliteratuur, van de
Odyssee (niet toevallig het startschot van de westerse literatuur),

1

6

Greenblatt 1991, p. 19.

7

van de queestes in de middeleeuwse literatuur, van de geweldige
hoeveelheid reisboeken uit de Gouden Eeuw en later, en van de
veelgelezen reizende schrijvers uit de twintigste eeuw, zoals Den
Doolaard. Iets van die verwondering en de literaire verwoording
ervan zal aan bod komen in de eerste casus, over Constantijn
Huygens’ eerste kennismaking met Italië.
Met de verwondering als vertrekpunt in een tekstgerichte
benadering, biedt de schrijvende reiziger perspectieven voor
breder, multidisciplinair onderzoek. De verwondering over
de vreemde cultuur kan via de reiziger impact krijgen op
de cultuur van het land van herkomst. Wat gebeurt er als de
verwondering over het vreemde gaat huizen in de vertrouwde
omgeving van het thuisfront? Mijn eigen tante raakte door de
verwondering van Den Doolaard geboeid in de nog goeddeels
onbekende Balkan. Ze was zo gegrepen dat ze intekende op een
busreis naar Macedonië, ze ging Balkanrelikwieën verzamelen,
en thuis aan de koffietafel liet ze koffiedik op haar schoteltje
uitdruipen om haar toekomst te lezen. Via Den Doolaard kwam
de Balkan tot leven in Nederland: zijn boeken ontvonkten
wat je een cultural transfer kunt noemen. De reizende schrijver
veroorzaakt een verrijkende import in de thuiscultuur. Niet
voor koffiedik kijken, maar wel voor het Paleis op de Dam en de
introductie van Vitruvius in Nederland, zal zometeen, in casus
twee, Constantijn Huygens verantwoordelijk gesteld worden.
Tussen de verwondering en de impact op de cultuur in staat
niet alleen de auteur, maar ook het medium waarin het verhaal
van de verwondering vormgegeven wordt. In veel gevallen is
dat het boek, maar evengoed worden reizen naverteld in visuele
beelden. Nieuwe informatie uit, bijvoorbeeld, ontdekkingsreizen
krijgt door toedoen van de creatieve industrie verschillende
vormen in verschillende media. Het brede interessegebied van
de representaties onderzoekt de veelvormige beeldconstructie

van het verre in de thuiswereld. Hoe de eerste diplomatieke reis
naar Rusland een schat aan nieuwe informatie en kennis oplevert
die in een creatief proces in uiteenlopende media zichtbaar is
gemaakt in Nederland, wordt behandeld in mijn derde casus.
De vierde en laatste casus van Pennen in beweging richt zich
op de beweging binnen die representaties. Beelden van verre
oorden en vreemde mensen veranderen ook zonder dat er nieuwe
informatie uit reizen is aangeleverd. De primaire verwondering
in den vreemde wordt in de thuiscultuur een bewegende
herinnering, te vergelijken met erfgoed. In die benadering krijgt
het onderzoek naar schrijvende reizigers iets van een Nachlebenonderzoek, zoals in de erfgoed- en herinneringstudies. Hoe en
onder invloed van welke factoren de herinnering aan een reis van
vorm verandert, is een avontuur op zich, dat veel contextuele
kennis genereert. Dat wordt gedemonstreerd aan de hand van
beschrijvingen van Nieuw Nederlant in Amerika.
nog een huisje
Leven in tweevoud en vaker nog: die typering van de schrijvende
reiziger leen ik van een andere grote reiziger uit de literatuur,
Constantijn Huygens (1596-1687).2 Huygens moest en zou
diplomaat in het buitenland worden. Een schitterende ambitie
in elk tijdsgewricht, maar zeker ten tijde van de jonge Republiek
aan het begin van de zeventiende eeuw. Met name tijdens de
Bestandsjaren – toen Huygens in Leiden de studie Rechten
deed – was Nederland onwaarschijnlijk actief in de buitenlandse
diplomatie. Op het Binnenhof in Huygens’ geboorteplaats
Den Haag kwamen gezanten uit de hele wereld op bezoek.
Venetianen, Turken, Zweden, Russen: Den Haag was de meest
internationale plek van Nederland. Andersom verschenen tijdens
het Bestand overal in de wereld Nederlandse diplomaten. De
Staten-Generaal stuurde haar vertegenwoordigers uit naar de
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Oost, de Middellandse Zee, de Oostzee, Engeland, Frankrijk,
Duitsland, in een diplomatiek offensief dat als doel had om
de internationale positie van de jonge staat en de negotie te
versterken. Buitenlandse politiek en handel gaan samen, kijk
naar onze tijd.
Constantijn Huygens is na de studie constant uitlandig, van
zijn twintigste tot zijn dertigste, de jaren die tellen. Het begon
voorzichtig met een rondreisje in Engeland, naar Londen, Oxford
en Cambridge. Boeiend en leerzaam, want in het kader van
het diplomatieke perspectief logeerde hij bij de Nederlandse
ambassadeur aldaar. Daarna begint het echte werk. Huygens
gaat als leerling-diplomaat mee op een missie naar Duitsland,
Zwitserland en Italië. Tijdens de reis laat hij zich van zijn beste
kant zien – hij spreekt en schrijft vreemde talen als geen ander
– en werkt zich op tot secretaris van het gezantschap in dienst
van de Nederlandse gezant, een soort hulpje dus van de minister
van Buitenlandse Zaken. Die lijn zet hij voort, want na Italië is
hij driemaal achtereen de secretaris van langdurige diplomatieke
gezantschappen naar Engeland.
Huygens heeft amper tijd voor het thuisfront. Zijn moeder
smeekt hem in brieven om thuis te komen, zijn liefdesleven op
afstand werkt niet en de gesprekken daarover in brieven lopen
uit op een fiasco. Zelfs bij de dood van zijn vader heeft hij amper
tijd om stil te staan, omdat er weer een nieuw gezantschap afreist.
Het toont de internationale ambitie van Huygens. Wat was hij
graag diplomaat geworden, een Nederlandse gezant, zoals hij
daarvan aan het einde van deze reizende periode een portret
schrijft in zijn Zede-printen. Het allerliefst was hij ambassadeur
geworden, en als permanent vertegenwoordiger van de StatenGeneraal gestationeerd geweest in Londen.
Maar die hoofdprijs ging zijn neus voorbij. Hij had wel
de capaciteiten, maar niet de goede geboortepapieren. Voor

diplomaat en vertegenwoordiger van de Staten-Generaal was
zijn afkomst niet hoog genoeg. In Den Haag moest Huygens
genoegen nemen met de post van secretaris van stadhouder
Frederik Hendrik. Pennenlikker in de papierwinkel van de prins.
Wat een avontuur. Den Doolaard maakte ooit korte metten met
zijn eerste vaste baan en liet een taxi voorrijden om de deur van
de Bataafse Petroleum Maatschappij met een breed gebaar achter
zich dicht te gooien. Hij ging de wereld in. Maar Huygens niet.
Hij was geen compromisloze kunstenaar, en ik vraag me af of je
die kunt vinden in de vroegmoderne tijd. Huygens zegde zijn
reizende bestaan op zijn dertigste vaarwel en klonk zijn leven,
naar eigen zeggen, in gulden boeien vast. Frederik Hendrik werd
zijn poolster en kort daarop Sterre, Suzanna van Baerle, zijn
grote liefde. De hemel stond vast boven Den Haag. Er kwamen
kinderen en er verrezen huizen. Geen verplaatsbare nomadische
schrijvershuisjes, maar stevige bouwwerken van steen.
Maar anders dan je zou verwachten, betekenen deze heipalen
in de geboortegrond van Den Haag toch niet het einde van
Huygens’ zucht naar verre landen en zijn leven in de wijde
wereld. Het interessante is, dat het bouwen voor Huygens
eigenlijk een soort reizen is. De Heer van Hofwijck nam maar
al te graag de wijk van het Binnenhof en het hof van Frederik
Hendrik. Hij trok zich dan terug in Voorburg. Daar, op tien
kilometer afstand van het Hof, lag zijn wijkplaats en hield hij
zich schuil in zijn zelfgebouwde retraite. Over het buitenhuis is
de dichter nogal bescheiden; soms noemt hij het een hut, soms
een Cluys en ergens beweert hij dat het zo groot is als het kleinste
huisje, een toilet.3 Van Den Doolaards schrijvershuisje zou je dat
misschien nog met recht hebben kunnen beweren. Toch valt er
wel wat te zeggen voor de buitenplaats Hofwijck als het huisje
in de tuin waar je je even terugtrekt. Want wie herkent het niet?
Het verlossende idee om je af te zonderen in het kleinste kamertje
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dat weliswaar helemaal dicht is, maar toegang biedt tot een
geestelijke kosmos die reikt zover je gedachten maar willen gaan.
de italiaanse verwondering
De brug die toegang bood tot het buitenhuis noemde Huygens
de Ponte di Rialto. Het is een aanwijzing voor de geestelijke
wereld van Hofwijck. In deze buitenplaats kwam het beste uit
Italië samen. Het was tuinarchitectuur die Huygens gezien en
ervaren had tijdens zijn Italiaanse reis. Stel je voor hoe zinnelijk
die confrontatie is geweest. Hij reisde per trekschuit en in koetsen
tot diep in Duitsland, en dan op een morgen aanschouwt hij in de
verte de toppen van de Alpen, nog wit besneeuwd want het is mei.
Huygens heeft nog nooit van zijn leven bergen gezien en weet
dan ook niet goed te duiden wat hij ziet. Zijn die witte vlekken
aan de horizon soms van die hoge Hollandse voorjaarswolken?
Een week later weet hij wel beter. Na dagen klimmen langs
kolkende en stortende bergstromen staat hij bovenop de Alpen.
Om zich heen niets dan woeste ledigheid, wind en witte sneeuw.
Het is er levensbedreigend. Met lange peilstokken zoeken de
lokale gidsen een weg door de verraderlijke sneeuw. Een van
de bagagepaarden is al in het ravijn gestort. Huygens volgt
met moeite, in de ijle lucht happend naar adem. Hoe komt hij
hier ooit beneden? Ik citeer het avontuur, zoals verteld in zijn
autobiografie:
Vanaf de bergrug liep de afdaling zo recht en steil de diepte in,
dat het ijs – want de sneeuw was er door de nachtvorst hard als
kristal bevroren – geen enkele mogelijkheid bood om rechtop
te blijven stilstaan. Nu was dit toch de kortste weg naar het dal
en het alternatief zou een lange omweg vergen. Aangemoedigd
door Van Aerssen en de plaatselijke boeren met wier hulp hij zelf
stap voor stap veilig vanaf de top naar beneden was gekomen,
ging ik in zithouding achter mijn reisgenoot Van Linden aan,

Afb. 2 Detail van de prent bij het gedicht ‘Hofwijck’ opgenomen in
Huygens’ Korenbloemen (1672).
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een stoere jongen die normaal niet gauw de stuipen kreeg bij een
beetje opwinding, maar nu over zijn hele lijf schudde en schokte
van ongekende angst. Dat besefte ik alleen niet, omdat ik na hem
kwam en van achteren de verbijstering in zijn gezicht niet kon
zien. Het volgende moment voelde het alsof ik door een tornado
werd meegesleurd en als een bliksemschicht omlaagschoot. Mijn
laarssporen konden de vaart niet remmen net zo min als mijn
degen waarmee ik stekend houvast zocht. Ik dacht dat ik vanuit
een kanon werd afgevuurd. Niet de vlucht van Icarus leek het,
maar de val van die arme jongen die te dicht bij de zon kwam.
Het werd me zwart voor de ogen, nauwelijks kon ik nog kijken,
de berg leek rondjes te draaien en hoewel amper nog bij zinnen,
zag ik tot mijn schrik allemaal rotsen op me afkomen die ik moest
zien te ontwijken. Tot mijn geluk heb ik ze ontweken en kwam
ik dankzij ambassadeur Van Aerssen in volle vaart terecht in het
groepje boeren dat me met wijd open armen lachend opving.
Heel wat minder uitbundig lachte ik terug en zei dat ik hoopte
dat andermans gevaren hier een waarschuwing mochten zijn
en dat zij in zo’n hachelijke situatie niet moesten smullen van
zure grappen.4

De afdaling naar Italië gaat door ‘langs een pad dat zeker
zo steil was als de neergang in de Hades’. Maar niets kon de
groep reizigers nog stoppen, nu ze op het punt stonden Italië
te betreden, ‘eindelijk Italië binnen te gaan. Hoe raakten we
verkwikt van die zomerse aanblik van Italië, wij die zojuist nog
stonden te kleumen in de winterkou!’.
Zo beland je in de zeventiende eeuw dus in Italië. Niet
binnen een halfuur door de Gotthardtunnel met de autotv’tjes op de achterbank aan, en ook niet met een ruime boog
om de Alpen heen zoals sommige fietsende schrijvers al
filosoferend over heuvels hebben gedaan uit angst voor hoge
bergen, maar dagenlang ploeterend door een onbarmhartig en
levensbedreigend berglandschap dat doet denken aan Nova
4

Zembla. De krachtmeting in de Alpen maakte de confrontatie
met Italië tot een des te groter feest voor Huygens’ zintuigen:
de zomerse aanblik van het voorjaar, de vruchtbare weiden
van Lombardije, de eerste echt Italiaanse stadjes Bergamo en
Brescia, en dan de grandeur van Verona. De fysieke barrière is
een rituele passage. Die doorstaan te hebben, schept een intens
momentum van verwondering over het onbekende. In Verona
is het met name de Italiaanse tuinarchitectuur waar Huygens
door betoverd wordt.
Komend vanuit de Alpen, zie je in Verona ook voor het eerst
de zo kenmerkende Italiaanse vegetatie: cypressen. Die staan er
niet lukraak als hoge pluimen aan de einder, maar zijn met smaak
gepoot als zuilengalerijen. Cipressen vormen de basis van het
Italiaanse spel van gecultiveerde natuur en tuinaanleg. In Verona
doorziet Huygens dat raffinement voor het eerst, en hij zal het
spel van de gecultiveerde natuur in Hofwijck bestempelen als
getemde wildernis. In zo’n tuin staan bomen niet in een wild bos,
maar geordend in de harmonie van antieke zuilengalerijen. Hier
bestaat geen toeval of hotsenklotsende Alpenwildernis, maar
heerst met instrumentele zichtlijnen, rechte hoeken, symmetrie
en proportie het regime van de ratio over natuur. Ik denk dat
als er aan de linkerzijde van de tuin een blad valt, datzelfde op
rechts gebeurt.
Vanuit deze verwondering, opgedaan op drieëntwintigjarige
leeftijd, bouwde Huygens twintig jaar later zijn Hofwijck als een
zoete herinnering aan Italië. Wie de tuin van bovenaf beziet in het
vogelvluchtperspectief, snapt direct het Palladiaans-Vitruviaanse
schoonheidsideaal van bouwen naar het proportioneel model van
de mens. Hofwijck aan de Vliet was als een Italiaans universum
in Nederland, waar Huygens keer op keer en naar believen
herhaald zijn gedachten kon laten teruggaan naar de Italiaanse
verwondering. En waar hij iedere gast en elke bezoeker dat

Huygens 2003, dl 1, vs. 607-635.
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verhaal vertelde. Leven in tweevoud en vaker. Het verhaal is
nu nog te horen, in Huygens’ gedicht Hofwijck. Dat dichtwerk
is de zoveelste vermenigvuldiging van de verwondering. Als
leerling-diplomaat onderging hij Italië, vervolgens herbouwde
hij Italië in zijn buitenplaats, en daarna schiep hij het als dichter
nog een keer op papier.
een huis in den haag
Hofwijck is wel het bekendste geval van ‘leven in tweevoud
en vaker nog’, dat Huygens als de winst benoemt van zijn vele
reizen en de herinnering ervan. Maar waar hij zijn Italiaanse
avontuur ook een blijvende herinnering gaf, was in het hart
van Den Haag, aan het Plein. Op de hoek van de Lange Poten
en het Plein stond ooit het allereerste classicistische palazzo of
stadspaleis van Nederland. Toen Den Haag onder Frederik
Hendrik een architectonische vernieuwing onderging en er aan
de oostzijde van het Binnenhof een nieuw aristocratisch kwartier
werd aangelegd rondom het classicistische Plein, was Huygens
nauw betrokken bij de plannen van zijn Prins. Die schonk hem
een stuk grond met de opdracht de nieuwe aristocratische
bouwstijl uit Italië in Den Haag te realiseren. Daar bouwde
Huygens het eerste Hollands-classicistische stadspaleis naar
het voorbeeld van de vele Italiaanse palazzi die hij op diezelfde
reis had gezien in diezelfde prachtige streek waar ook Verona
ligt, Veneto. In bijvoorbeeld het Teatro Olympico van Vicenza
had hij het werk van de Italiaanse architect Andrea Palladio met
stomheid aanschouwd.
‘Het is toch te gek voor woorden’ schrijft Huygens over de
stand van de architectuur, ‘dat we in Nederland excelleren in
alle kunsten en wetenschappen, terwijl we op het gebied van de

Afb. 3 Giardini Giusti in Verona.
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bouwkunst niets dan pure onwetendheid aan de dag leggen’.5
Dat het Huygenshuis zijn functie als voorbeeld van moderne
architectuur niet heeft gemist, mag wel blijken uit de golf van
stadsvernieuwing in Den Haag. Een van de bekendste panden is
het Mauritshuis, gebouwd rond 1640, kort na het Huygenshuis.
Iets verderop aan dezelfde straat, het nieuwe Doelenhuis, nu
het Haags Historisch Museum. Wandelde je van daaruit het
Voorhout op, dan zag je nieuwe classicistische stadsbeplanting.
Bomen geordend in het patroon van de vijf op een dobbelsteen,
de quincunx. Het patroon is een voorschrift uit Vitruvius, en is
vanuit Italië bij Huygens in de reisbagage meegekomen naar
Den Haag. Loop je het Voorhout af richting het Noordeinde,
dan zie je daar paleis Noordeinde, ook herbouwd in de nieuwe
stijl van het Huygenshuis. En ga je naar het Paard van Troje, aan
de Prinsengracht, dan herken je in die terzelfde tijd aangelegde
wijk het schaakbordpatroon van een Italiaans renaissancestadje
als Pienza.
Kortom, zoals Andrea Palladio de Noord-Italiaanse wedergeboorte was van de antieke bouwmeester Vitruvius, was
Huygens de Haagse renaissance van Palladio en Vitruvius. Als
een persoonlijke herinnering aan Italië was zijn stadspaleis een
voorbeeld voor de nieuwe architectuur waarin de voorspoed van
de Nederlandse Gouden Eeuw gevierd werd. Buiten toedoen
van Huygens verspreidden de navolgingen zich over het hele
land. Denk aan het Amsterdamse Stadhuis op de Dam, twintig
jaar later gebouwd. Huygens prees dat bouwwerk als het
Achtste Wereldwonder. Die lof is meer dan een hommage aan de
burgemeesters. Het is ook een complimentje aan hemzelf. Want
het nieuwe Amsterdamse Stadhuis, een wonder in Nederland,
is een verre nakomeling van zijn eigen Italiaanse verwondering.

*

5

Blom, Bruin en Ottenheym 1999, p. 80.
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stemmen van den haag
Net als in het bekendere geval van Hofwijck, was ook bij
Huygens’ stadspaleis het bouwwerk in steen niet het eindpunt
van de herinnering: er werd andermaal een literair bouwwerk
bij opgetrokken. Dat is de dichtreeks Stemmen van Den Haag,
gecomponeerd ten tijde van al die classicistische bouwactiviteit
in Huygens’ woonplaats. Het thema van deze poëzie is de
stadsvernieuwing van Den Haag: steeds weer vertellen de
gedichten in de reeks hoe uit woest, lelijk en krom, door
mensenhand en wijs beleid de metamorfose tot stand is gekomen
tot de nieuwe schoonheid. Hoe Alpen, zogezegd, veranderen
in Italië. Luister maar eens hoe in de Stemmen van Den Haag het
nieuwe Mauritshuis spreekt. Het nieuwe pand is trots op zijn
schoonheid en bewijst dat het schoonheidsideaal van de oudheid
is gerealiseerd aan de Hofvijver van Den Haag:
Mijn schoonheid straalt en ik doceer
Een les die ik zelfs de dichters lees:
Het is sinds mij geen mythe meer
Dat Venus uit de zee verrees.6

De Vitruviaans-Palladiaanse stadsvernieuwing in Den Haag
betrof ook de afbraak van vieze achterbuurten en de doorbraak
van doodlopende steegjes. De Casuariestraat, bijvoorbeeld.
Vroeger was het zijstraatje bij het Plein een onooglijk steegje
waar niets deugde. Je liep er letterlijk dood in de duisternis
van een bordeel. De stem van de Casuariestraat vertelt dat
de stadsvernieuwing ook hier vooruitgang heeft gebracht. Je
kunt hier nu veilig je gang gaan. Alleen in naam doet de straat
misschien nog denken aan het beruchte bordeel waar volgens
Huygens op het uithangbord een Casuaris-vogel stond afgebeeld.
Het woord is aan de Casuariestraat, de stem wordt vertolkt door

6

Huygens 2013, p. 111.
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Ilja Leonard Pfeijffer met wie ik de Stemmen van Den Haag uitgaf:
Mijn naam is aan een vreemde tweevoeter ontleend,
Of aan een minder vreemde tweevoeter die vreemd
Slechts gaat. Mijn straat is na de beste beurt in tijden
In staat om ook fatsoenlijk volk nu te verleiden.
Kom, neem me maar gerust van achter en van voren.
Kom, pak me openlijk en bloot. Ga door, ga door en
Niet stoppen nu. Je kunt me zoals alle heren
Van achter en van voor volledig penetreren.
Vrees niet voor schipbreuk door te prijzige Sirenen:
Je kunt mijn straat nu tegenwoordig eerbaar nemen
En gratis bovendien. Het is te gek voor woorden.
Ik ben met Venus’ vlucht verleidelijk geworden.
Ik ben een vreemde casus. Er wordt vaak gedacht
Dat Venus schoonheid in de wereld heeft gebracht.
Ik daarentegen werd door lelijkheid geplaagd
Totdat men Venus en haar schoonheid had verjaagd.
Waar vroeger vreemde vogels van divers pluimage
Mijn eerbaarheid te grabbel gooiden voor een gage,
Gaan nu met veren op hun hoed de heren rond
En neem ik slechts hun loftuitingen in de mond.7

representaties in de creatieve industrie
Herinneringen bewegen. Net als reizen zelf, moeten herinneringen
bewegen, ze reizen door de tijd, ze reizen van de ene drager
naar de andere drager, ze reizen nu eens in het ene medium
dan weer in het andere. En zoals een goede reiziger tijdens zijn
reis veranderingen ondergaat, zo evolueren ook herinneringen
in de nieuwe omgevingen. Het lijkt een beetje op het oud-

Afb. 4 Mauritshuis, in het verschiet het Huygenshuis.
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Huygens 2013, p. 33. Wie de Stemmen van Den Haag niet alleen wil lezen,
maar ook ter plekke wil horen kan met een iPhone de stadswandeling door
het oude centrum van Den Haag maken. Download de gratis app Huygens
21
uit de App-store en wandel. En schrik niet als de telefoon gaat: Huygens aan
de lijn, met de Stem van een historische plek als het Mauritshuis, de Casuariestraat, de Ridderzaal of de Gevangenpoort.
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Hollandse doorfluisterspelletje aan de eettafel. Het bij voorkeur
zo wonderlijk mogelijke beginwoord reist een rondje langs de
tafel en bij ieder opeenvolgend oor waar het binnengaat vervormt
het een beetje, en bij iedere mond die het doorgeeft vervormt het
weer, zodat er op het laatste iets heel anders uitkomt, vaak nog
wonderlijker dan het beginwoord. Zo reist vanaf het moment
van de thuiskomst ook de herinnering aan een verre reis: ze
verliest voor een deel de oorspronkelijke observaties uit het oog
en adapteert voor een deel nieuwe elementen uit die omgeving
waarin ze zich nestelt.
Neem nu het verhaal van Nova Zembla. Het is in essentie
een totaal mislukt avontuur om de Noord dat eind zestiende
eeuw voor het eerst in boekvorm verscheen en de moeder werd
van de geweldige hoeveelheid reisverhalen die in de Gouden
Eeuw in druk zijn gebracht. De expeditie die nooit de route naar
China vond, maar voor de eeuwigheid de naam draagt van het
eiland waar men strandde, Nova Zembla, heeft in Nederland
de weg gebaand voor het grenzeloos populaire genre van het
heroïsche reisverhaal. Het is in oorsprong en essentie een treurig
echec daar in de ijskoude poolnacht, maar wie heeft niet ooit,
lekker warm bij de kachel, liggen wegdromen bij het iconische
plaatje van de ijswoestijn van Nova Zembla met die kleine
mensen op de voorgrond die daar oog in oog staan met een
levensgevaarlijke ijsbeer? Tollens maakte het in zijn negentiendeeeuwse navertelling allemaal nog kouder, met nog meer ijsberen.
Niet voor niets werd deze klassieker de basis voor de eerste
Nederlandse bioscoopfilm in 3D met ijskoude panoramashots
van de arctische leegte: Nova Zembla (2011), geregisseerd door
Reinout Oerlemans. Het verhaal van Bontekoe is nog zo’n
schitterend voorbeeld van een totale mislukking. Een schip dat
explodeert op de Indische Oceaan en mensen die aan hutspot
geslagen worden, omdat er al te onvoorzichtig met vuur en

alcohol wordt omgegaan. De creatieve industrie lustte er wel pap
van: de tekst werd zodanig publieksgericht klaargemaakt, en er
werden zulke pakkende gravures toegevoegd, dat de herinnering
in de reisliteratuur een groot succes werd.
Oorspronkelijke observaties om te zetten en te vervormen
tot pakkende beelden, dat is de kunst van reisverhalen. Dat is al
zo bij de eerste versies van die verhalen. Je komt geen reisboek
uit de Gouden Eeuw tegen of er zitten wel enkele geweldige
gravures in. ‘Versierd met enige koperplaten’ staat er dan
uitnodigend op de titelpagina, of ‘Met een nauwkeurige kaart
van het gebied’. Nederland heeft in de markt voor reisverhalen
een bijzonder grote rol gespeeld. De handelsnetwerken die vanuit
de hele wereld met ons land verknoopt waren, transporteerden
niet alleen handelswaar maar ook wat je nu intelligence of soft
merchandise zou noemen. Vooral de havenstad Amsterdam
was het grote receptakel en distributiepunt van al die nieuwe
informatie, de information hub. Daar begon het doorfluisterspel
pas echt. Een krachtige creatieve industrie ter plekke schiep
uit binnengekomen kennis en informatie, kaarten, tekeningen,
brieven, beschrijvingen, scheepslogboeken en wat al niet meer,
nieuwe papieren werelden in woord en beeld.
Observaties in woord en tekeningen komen in handen van de
creatieve industrie, waar uitgevers de meegebrachte herinnering
omvormen tot nieuwe marktgerichte voorstellingen. Neem nu de
ontdekking van Rusland. In de vroege zeventiende eeuw bestaat
er in Nederland amper kennis van het immense Moscovische
Rijk. (Je kunt je trouwens afvragen of dat inmiddels wel zo is.)
De Nederlandse handel op de Oostzee is zeer intensief, maar
aan de Baltische en Russische zijde komt men minder geregeld.
De moedernegotie snuffelt eigenlijk hoofdzakelijk langs het
kustgebied in havensteden als Reval (het huidige Tallinn) en
Narva. Maar dieper in de Finse Golf, waar naderhand Sint
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Petersburg is gebouwd, ligt een blinde vlek. Zeker het meer
landinwaarts gelegen gebied richting Moskou is terra incognita.
Hoe dat land geografisch in elkaar steekt, hoe de gezindte van
de mensen is, hoe zij in hun levensonderhoud voorzien of welke
natuurlijke grondstoffen er te halen zijn: dat zijn allemaal urgente
vragen in Nederland, omdat handel met de Russen een groot
perspectief biedt als hier een poort naar Moskou kan ontstaan.
Dan verschijnt het Journael van een reis naar Zweden en
Rusland van Anthonis Goeteeris. Het boek is uitgegeven door de
Haagse uitgever Aert Meurs, in het formaat van een reisdagboek,
alsof het zo uit de zak van de reiziger komt. Het bevat unieke
ooggetuigebeschrijvingen van Rusland, het Russische volk en de
Russische gewoonten. Maar de belangrijkste reden waarom dit
boekje zo begeerlijk was – en is, want de meest recente vraagprijs
bedroeg 12.500 euro – is dat het ooggetuigeverslag is verrijkt met
vierentwintig ‘copere figueren’. Het staat expliciet vermeld op de
titelpagina dat deze platen zijn gemaakt naar de tekeningen die
Goeteeris ter plekke heeft gemaakt. Anthonis Goeteeris was dus
een van de eerste reizende schrijvers én tekenaars in Rusland.
De vierentwintig tekeningen die hij in situ maakte, zijn na
terugkomst door de meestergraveur Simon Frisius tot prenten
verwerkt voor de uitgeverij van Meurs in Den Haag. Zo komen
de eerste gedrukte beelden van Rusland in Nederland in omloop.
In alle gevallen gaat het om panoramische beelden van het
landschap of de dorpjes en steden waarlangs de Nederlandse
reiziger op weg was. Unieke eerste beelden die heel marktgericht
werden gepubliceerd, want juist in deze periode, de periode van
het Bestand, begon er in Nederland steeds meer belangstelling
te ontstaan voor Rusland. De impact van de nieuwe Ruslandinformatie in het Journael was dan ook aanzienlijk. Een aantal
van de exemplaren die nu nog in collecties bewaard worden,
heeft gebruikssporen.8 Die sporen betreffen de onderstreping

Afb. 5 Anthonis Goeteeris’ Journael van de reis naar Zweden en Rusland (1619).

Een mooi voorbeeld is het door Google Books gedigitaliseerde exemplaar
uit de Universiteitsbibliotheek Gent.

24

25

8

van plaatsnamen en de markeringen van eigenschappen
van de bevolking. Ook staan er in de marge geografische
afstandsberekeningen die bepalen hoe ver de ene plek van de
andere vandaan ligt. Zulke gebruikssporen zijn een eerste bewijs
dat lezers in Nederland zich op basis van Goeteeris’ informatie
een nieuw beeld van Rusland aan het vormen zijn.
Dat wordt bevestigd in de cartografie. De reis van Goeteeris is
via het gedrukte Journael een leven gaan leiden in de geografische
atlassen. Enkele decennia na het Journael brengt de cartograaf
Claes Visscher in Amsterdam een nieuwe kaart van Rusland
op de markt. Het leidt geen twijfel dat Goeteeris’ reisverhaal
op de tekentafel van Claes Visscher heeft gelegen toen deze in
Amsterdam het ontwerp maakte. Wat opvalt is de markante
detaillering in Ingria en de regio waar Goeteeris heeft gereisd:
de kaart toont precies alle plaatsjes, dorpjes en kampementen
die Goeteeris in zijn journaal heeft opgetekend.
Maar niet alleen Goeteeris’ tekst zorgt voor nieuwe representaties. Ook zijn tekeningen worden beeldbepalend. Een van de
prenten in het Journael toont de typisch Russische manier van
huisverwarming, door middel van ‘stoven’ zonder schoorsteen.
Zoals daarbij beschreven wordt en ook goed tot uitdrukking
wordt gebracht in de illustratie, waren die haarden geen
onverdeeld succes, want ze gaven zoveel rook dat adem en zicht
je vergingen. Eigenlijk overleefde je het alleen door heel laag bij
de grond te blijven. Goeteeris’ inventie om dat te tonen, is dat hij
de buitenmuur van het huis deels wegliet, zodat de beschouwer
een doorkijk heeft op de benauwde situatie binnenshuis. Exact
dat wonderlijke tafereel krijgt iconische status en groeit uit tot
een van de kenmerkende beelden van Rusland. Op de nieuwe
Amsterdamse kaart van Rusland is het gepromoveerd tot een
randcartouche.

Afb. 6 Details van de nieuwe kaart van Rusland door Claes Visscher,
gemaakt op basis van het Journael van Anthonis Goeteeris.
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de wonderbaarlijke verandering van verwondering
De honger naar kennis over Rusland kwam voornamelijk voort
uit de nieuwe kansen die zich begin zeventiende eeuw voordeden
om er handel te drijven. Voor de West ligt dat anders. De Nieuwe
Wereld is niet alleen een terra incognita waarmee gehandeld kan
worden: in het grote ‘lege’ continent lagen ook kansen om een
nieuw bestaan op te bouwen. Amerika, met name Nieuw Nederlant
bij Manhattan, is in de jaren vijftig van de zeventiende eeuw een
serieuze optie om naartoe te emigreren. Omdat dientengevolge
de behoefte aan kennis anders gestuurd is, staat de beeldvorming
van Amerika onder invloed van die sociale urgentie.
Welk beeld kon een zeventiende-eeuwer zich vormen van de
verre wereld aan de andere kant van de oceaan? In 1655 komt
in Amsterdam de Beschijvinge van Nieuw Nederlant uit. Dat is het
eerste boek waarin specifiek het verhaal wordt verteld van de
Nederlandse kolonie aan de oostkust van Amerika. Het eerste
zelfstandige boek, in feite, gewijd aan Nieuw Nederlant. Het
verhaal wordt verteld door Adriaen van der Donck, een kolonist
die na negen jaar is teruggekeerd in Nederland om zijn nieuwe
vaderland over het voetlicht te brengen. Van der Donck bevindt
zich in de comfortabele positie dat hij honderduit kan vertellen
over het leven aan de andere kant van de oceaan – er is grote
nieuwsgierigheid en honger naar kennis, sommigen overwegen
inderdaad om te emigreren.
Het boek is een hit, want na verschijning in 1655 volgt al
een jaar later de tweede druk, die zoals het vaak gaat, verrijkt
is met koperplaten en een kaartje van het grondgebied van
Nieuw Nederlant. Onderaan de kaart zie je ook een afbeelding
van Nieuw-Amsterdam op Manhattan. Deze plaat is zo’n beetje
het allereerste beeld van Nieuw Nederlant in omloop in oudNederland, en bood de mensen meteen al het iconische aanzicht
van de zuidpunt van Manhattan, gezien vanuit Breukelen op

Afb. 7 Goeteeris’ Journael, illustratie van de Russische stoven (detail).
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het Lange Eiland. In niets lijkt het natuurlijk nog op de skyline
van modern New York, eerder heeft de zeventiende-eeuwse
aanblik wat weg van West-Terschelling, voor wie nu met de boot
vanuit Harlingen vertrekt. Maar hoe fris oogt dat Nederlandse,
ordentelijke stadje, met welgebouwde Hollandse huizen, een
statige kerk, een met wiskundige precisie aangelegde vesting Fort
Amsterdam en een fiere molen. Kano’s met locale bewoners op de
voorgrond versterken de indruk van een florerende handelspost
in vreedzame coëxistentie met de grote nieuwe wereld.
Deze voorstelling is gemaakt naar een unieke tekening die in
situ was gemaakt en vanuit Nieuw Nederlant naar patria was
meegebracht. Alleen bestaat er een levensgroot verschil tussen
die tekening en de gravure in Beschrijvinge van Nieuw Nederlant.
De oorspronkelijke tekening toont een en al misère. De fortificatie
is in verval geraakt en nog amper te verdedigen. Huisjes zijn
ingestort, de kerk is tweemaal zo laag en een beetje scheef, de
stenen muren zijn niet meer dan een uitgezakte aarden wal, en
het molentje blijkt op de tekening een wiek te missen.
De oorspronkelijke tekening functioneerde in een protestcampagne van de bewoners aan het adres van de StatenGeneraal, om aan te tonen dat de WIC-vestiging aan haar lot
was overgelaten. De gravure in Beschrijvinge van Nieuw Nederlant
functioneerde daarentegen in een propagandacampagne om
emigranten naar de overkant te lokken. De creatieve industrie
deinsde er niet voor terug haar eigen werelden te scheppen.
Beelden werden overgenomen en aangepast in de nieuwe
leefomgeving. Ze veranderden door toedoen van de nieuwe
zender. Voor de emigranten die geen geld hadden of niet konden
lezen, maakte uitgever Nieuwenhoff ook een losse kaart buiten
het boek, te koop voor drie stuivers. Tegelijk verschenen er in kort
tijdsbestek verschillende pamfletjes waarin het thema migratie
wordt bediscussieerd en waarin de verstarde patriot die thuis wil

Afb. 8 Beschrijvinge van Nieuw Nederlant. Tweede druk.
Amsterdam: Evert Nieuwenhoff, 1656.
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blijven altijd het onderspit delft, terwijl het pleit glorieus wordt
gewonnen door de schipper die in Nieuw Nederlant is geweest.
En ook het stadsbestuur van Amsterdam draagt zijn steentje bij
en stelt speciale gunstige voorwaarden of Conditien op waaronder
kolonisten een nieuw leven kunnen beginnen. Zij gebruiken
zelfs het nieuwe medium van krantenadvertenties om volk te
mobiliseren. In de krant van oktober 1661 staat bijvoorbeeld een
oproep aan de gewone boer en ambachtsman om zich voor te
bereiden op vertrek naar Nieuw Nederlant:
aen alle Landt-Bouwers, Huysluyden en andere, die hun met de
Culture der Landen souden willen bemoeyen en erneren, ende
dewelcke dienvolghens hare Namen reedts hebben laten aenteeckenen, ofte oock als noch souden willen laten aen-teeckenen,
datse hun teghens ’t laetst van October 1661 ten uytersten tot
Amsterdam, by Commissarisen en Directeurs voornoemt, sullen
laten vinden volkomen ghereet ende veerdigh, omme de reyse
aen te nemen, alsoo het Schip, dat daer toe is aen-leggende, om
soodanighe Luyden naer de Colonie over te voeren, als dan zijn
reyse derwaerts aennemen sal.9

Van der Doncks verleidelijke verhaal over Nieuw Nederlant en
de Amsterdamse emigratiecampagne spiegelden de gewone
man beelden van Amerika voor als van een Land van Melk en
Honing en de Tweede Amazone, van een veilig en vreedzaam
bestaan, van een nieuw begin, van vrijheid en rijkdom. Mede
daardoor is Nieuw Nederlant tijdens deze campagne, in het
laatste decennium van zijn bestaan, aanzienlijk gegroeid in
bevolkingsaantal. In 1664 was het aantal Europese inwoners
in Nieuw Nederlant opgelopen tot ongeveer tienduizend.
Sommigen van hen waren boerenfamilies uit de Leidse regio.
Hendrik Vromans, bijvoorbeeld, vestigde zich in Schenectady,
in hedendaags Mohawk Valley aan de Hudson River, om daar

Afb. 9 Detail van de tekening van Nieuw-Amsterdam in situ gemaakt.
Overgenomen uit M. Gosselink, Land in zicht. Vingboons tekent de wereld
van de 17de eeuw. Zwolle 2007.
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Ordinarise Middelweeckse Courante no. 41, 11 oktober 1661.
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de handen uit de mouwen te steken. Hij bracht zijn familie op
de hoogte met een aangrijpend briefje dat vanuit Amerika per
schip naar Nederland werd gestuurd, om in Leiden bezorgd
te worden bij Jacob en Maartje Vromans, die woonden op de
Breestraat in het Witte Hart, nabij de Hogewoerdse Brug. Als
je Vromans observaties vergelijkt met die van Huygens bij zijn
eerste confrontatie met Italië, herken je het grotere kader van de
emigratiecampagne. Er is weliswaar verwondering, maar die
gaat niet uit naar het andere, het vreemde. De taal is die van een
boer die juist zijn thuissituatie herkent, alleen beter en groter:
Looft Godt booven al aen fort oranjen
Op den 20 oktober 1664
ick laet ul noch al weeten, dat ick met mijn kinder noch tegen
woordich gesont ben soolan als Godt belieft. Ende het heeft daer
een Goede soomer gewest. Daer is heel schoon kooren gewassen
ende een schonen kooren bou geweest ende het lant stat mijn daer
noch wel aen op Snechtendeel [Schenectady]. Is soo schonen lant
als ick mijn leeven noch in hollant [niet] gesien hebbe ende het
heeft daer tot noch toe soo warm geweest als het in de soomer
in hollant is.10

Het is precies dezelfde taal die ook in de emigratiecampagne
gevoerd wordt. Verwondering voor het vreemde heeft daar
geen plaats, en zou zelfs averechts werken. De nadruk ligt
nu op het eigene in het verre land. Zoals Nieuw-Amsterdam
in het beeld van Van der Donck en Nieuwenhoff oogt als een
Nederlands stadje als West-Terschelling, zo is volgens Vromans’
kolonistenobservatie het land en het weer in Amerika prima,
beter nog dan in Nederland.
Hoe juichend zij ook is, de brief van Vromans luidt tegelijk
de Nederlandse, zeventiende-eeuwse migratie naar Nieuw
Nederlant uit. De datering is oktober 1664. De kolonie is dan

Afb. 10 Krantenadvertentie voor Nieuw Nederlant.

10
De brief is opgenomen in het elektronische corpus Brieven als buit (red.
Marijke van der Wal), zie http://www.brievenalsbuit.nl.
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al gevallen. De brief vertelt dat ook: Engelse schepen zijn voor
Nieuw-Amsterdam gekomen en gouverneur Peter Stuyvesant
heeft zich zonder slag of stoot overgegeven. Vanwege de
onzekere toekomst geeft Vromans aan de familieleden in Leiden
een negatief reisadvies. Hij raadt hun (voorlopig) af om hem
achterna te reizen. Het voorlopige momentum is een definitieve
stop geworden. Vanaf nu vertrekken er geen Nederlanders meer
naar Nieuw Nederlant. Tegelijk verstomt ook het Amsterdamse
geraas van de emigratiecampagne. Na 1664 verschijnt er geen
pamflet meer, geen advertentie of ander overtuigingsmiddel.
Nieuw Nederlant verdwijnt met de val van de kolonie echter
niet van de radar. Er blijven nog steeds boeken over de streek
aan de overzijde van de oceaan verschijnen. Alleen de behoefte
aan kennis en de sociale urgentie veranderen. En daarmee de
insteek van de creatieve industrie die de publicaties op de markt
brengt. Zodoende veranderen de beschrijvingen en beelden
van Nieuw Nederlant die na 1664 gepubliceerd worden van
aard. Zij vervolgen hun bestaan in een nieuwe lezersomgeving.
Nieuw Nederlant is nu geen optie meer voor de gewone
man die emigratie overweegt, maar een exoticum. De nieuwe
beschrijvingen geven het wonderlijke alle ruimte. Dat valt te
zien in het America-boek van Meurs uit 1670, opnieuw versierd
met de gravure van Nieuw-Amsterdam. Herkenbaar is zeker
nog wel de oorspronkelijke observatie zoals die twintig jaar
eerder was vastgelegd in de tekening en daarna positief bewerkt
is in Van der Doncks Beschrijvinge van Nieuw Nederlant. Meurs’
publicatie over Nieuw Nederlant zet de volgende stap. Zijn
uitgeverij is gespecialiseerd in chique boeken die de verre wereld
in betoverend exotische taferelen voor ogen stellen. Niet voor
gewone mensen en berooide drommels die een betere toekomst
willen, maar voor comfortabele Amsterdamse armchair-travellers.
In zijn versie van Nieuw Nederlant verschijnt een eenhoorn,
en als je goed kijkt wuiven er palmbomen boven de skyline van
Nieuw-Amsterdam.
Afb. 11 Nieuw-Amsterdam met palmbomen in Meurs’ America (1670).
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besluit
Toen Justus Lipsius van een van zijn studenten te horen kreeg
dat die op reis ging naar Italië, schreef hij hem een brief met
instructies. ‘Ik hoor dat je naar Italië wilt’, opent de brief, ‘en dat
hoor ik graag. Beweging is goed voor je, want welbeschouwd
beweegt alles, en reizen is iets wat de hele kosmos doet’.11 Lipsius
kon het weten, was zelf in Italië geweest en reisde wat af in
zijn leven. Hij veranderde zelfs vaker van omgeving dan zijn
omgeving zou willen. De hoogleraar vertrok even gemakkelijk uit
Leiden als hij gekomen was. Maar toch, dit advies kan iedereen
beamen: bewegen is goed, en gelukkig hebben studenten van nu
met reisbeurzen alle kans om naar het buitenland te gaan. Dus
dat moet de eerste les van onze reizende schrijvers zijn. Laten
wij zorgen dat we reizen, en wel in de ware zin van het woord.
Er is een groot verschil tussen het ware reizen, en gereisd worden
door een reisbureau, zoals Den Doolaard zei.12
Een andere instructie van Lipsius, en een tweede les die we
kunnen leren van de schrijvende reizigers is dat we onze pen
niet moeten vergeten. Generaties echte reizigers namen een
oblongformaatje mee om hun verwondering en observaties vast
te leggen in een journaal, als in een dagboek. Sommigen die de
kunst onder de knie hadden, zoals Anthonis Goeteeris, maakten
er ook nog tekeningen bij. Dat kunnen wij ook, en beter. Met
de iPhone. De medialisering van de reis in woord en beeld, is
de manier om de intense ervaringen nog verder te intensiveren
in herinneringen. Herinneringen die je steeds maar weer kunt
en wilt ophalen, en op verzoek naar believen herhaalt: leven in
tweevoud of vaker nog.
Het leidende thema van het onderzoek naar reisteksten is
voor mij de herinnering aan het reizen, en hopelijk heeft de
rijkdom aan materialen mijn voornaamste punt bewezen, dat die
herinnering zelf ook weer een reis begint. Een reis door teksten

Brief aan Philippe de Lannoy, opgenomen in Justus Lipsius Epistulae, vol. 1
(1564-1583). Vertaald onder de titel ‘Romereis’ door Jan Papy. In: Justus
Lipsius 2006.

en boeken, tekeningen en gravures, in stenen bouwwerken of
muziek, kaarten en cartouches. In sommige gevallen is de reiziger
zelf nog actief betrokken bij de opbouw van de herinnering,
maar even gemakkelijk gaat de herinnering haar eigen weg.
Daarbij gedraagt ze zich als een echte reiziger: when in Rome,
do as the Romans. De herinnering voegt zich naar de plek waar
ze op dat moment verblijft. Een sprongetje van een herinnering
in een journael naar een kaart is een overzichtelijk klein reisje.
Dat een Italiëjournaal zich omzet in een buitenhuis aan de Vliet
en een Paleis op de Dam, is spectaculair. Dat er palmbomen
wuiven boven de skyline van Nieuw-Amsterdam, neigt naar het
onmogelijke, maar wat is onmogelijk in de wonderlijke reis van
de herinnering?
De Nederlandse taal, literatuur en cultuur bieden een universum van teksten, tekeningen, gravures, schilderijen, en
oogstrelende multimediale reisverhalen. Het is rijk materiaal en
een prachtig object voor analytische studie naar cultural transfer,
representatie en manipulatie, processen van herinnering en
creatieve strategieën om de honger naar kennis te stillen.
Bert van Selm was een van de leermeesters die me op het spoor
heeft gezet van zulke brede, multimediale en interdisciplinaire
studies in ons erfgoed. Ik vind het een eer om in zijn nagedachtenis
hier te hebben mogen spreken en herhaal met hem in gedachten
het belangrijkste punt van mijn lezing: het mooiste deel van de
reis begint na thuiskomst, in de herinnering.
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Den Doolaards woorden werden geciteerd in de openingsrede bij de tentoonstelling in CODA, Apeldoorn.
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colofon
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verzorgd door boekbinderij Van Waarden b.v. te Zaandam.
De Ammoniet verzorgde de vormgeving van deze uitgave.
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