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V O O R V O O R D Bijna tienjaar geleden was ik samen met mijn vader in Damascus. Het was een zonnige meidag en we hadden al een uur in de schaduw van de zuilengalerij van de Grote Moskee gezeten. Rustig het oosterse leven aan ons voorbij
laten trekken, net zoals de hoofdrolspelers in deze studie een eeuw eerder ook
zo vaak deden. Daarna waren we naar binnen gegaan, onder andere om de schrijn
te bezichtigen waarin de schedel van Johannes de Doper wordt bewaard. Terwijl
ik keek hoe de moslims hun handen uitstrekten om door het hekwerk de schrijn
aan te raken, zag ik in mijn ooghoek mijn vader een kruis slaan. Het verbaasde me
en ik schrok er zelfs een beetje van, maar voor hem leek het heel normaal. Hij was
in gedachten bij een zieke jeugdvriend en als vanzelfsprekend had hij een kruisteken
gemaakt bij de relieken van hun beider naamgever: Johannes de Doper.
En zo vreemd was dat eigenlijk niet. Want als je ergens beseft hoezeer oost en
west met elkaar verbonden zijn, dan is het wel in Damascus. De Grote Moskee is
gebouwd op de plaats waar keizer Theodosius op het einde van de vierde eeuw een
imposante basiliek, gewijd aan Johannes de Doper, liet verrijzen. Deze christelijke
kerk verving op haar beurt weer een antieke Jupitertempel. Toen Kalief al-Walied
in 706 besloot hier een islamitische moskee te bouwen die alle andere gebedsplaatsen in schoonheid moest overtreffen, maakte hij dan ook dankbaar gebruik van het
luisterrijke verleden van deze plek. Hij gaf weliswaar bevel de basiliek te slopen,
maar profiteerde wel van de kostbare materialen die erin verwerkt waren. De prachtige marmeren zuilen en kapitelen uit de kerk kregen een nieuwe bestemming in
de moskee. Een deel van die zuilen en kapitelen was afkomstig uit de antieke
tempel en begon nu dus aan een derde leven. De kaliefvroeg de Byzantijnse keizer
in Constantinopel ambachtslieden te sturen om zijn moskee te voltooien. Onder
deze honderden christelijke arbeiders bevonden zich ook de mozaïekleggers die de
schitterende paradijstaferelen maakten die nu nog steeds te zien zijn in de voorhof.

Het verbaast dan ook niet dat menig hedendaagse toerist bij het betreden van
het complex twijfelt of hij met een islamitische moskee dan wel een Byzantijnse
kerk te maken heeft. Het interieur met de machtige zuilenarcaden roept aanvankelijk associaties op met een driebeukige basiliek. Pas in tweede instantie valt op dat
er geen altaar staat, maar een mihrab, en dat de oriëntatie niet west-oost is, maar
noord-zuid,richtingMekka. En midden in deze ruimte staat dus de schrijn met
de schedel van Johannes, die onder de naam Jahja ook door de moslims als een
groot profeet wordt vereerd. Aan de zuidoostzijde van de moskee verrijst, op de
basis van een antieke toren, een minaret die vernoemd is naar een andere belangrijke profeet uit de Koran: de minaret van Issa ofJezus. En dan heb ik het nog niet
eens over de directe omgeving van de moskee. Aan de oostzijde van het gebouw
staan enkele imposante Romeinse zuilen, overblijfselen van het antieke forum. Ze
gaan haast naadloos over in de hoofdstraat van de oosterse bazaar, die nog steeds
het oorspronkelijke antieke stratenplan volgt. Iets naar het zuiden loopt de Rechte
Straat, die reeds in de Bijbel wordt genoemd in een passage over Paulus, wiens
schuiladres nog steeds te bezichtigen is. Wie er nu naar toe wandelt, loopt haast
ongemerkt van het islamitische, naar het christelijke deel van de oude stad.

Vreemd en tegelijkertijd ook weer niet. Wie door het Oosten reist verbaast zich
telkens weer hoe anders deze wereld is, maar realiseert zich ook meteen hoe veel
gemeenschappelijks we delen. Voor mij is dat het meest fascinerende aan het Oosten. Daarin schuilt de reden waarom ik al die jaren geboeid ben gebleven door de
Nederlanders die in het verleden de Oriënt hebben bereisd. Want uit deze studie
zal blijken dat het niet gaat om een particuliere fascinatie. Ook de historische reizigers werden aangetrokken door die mengeling van het vreemde en het bekende.
In het zo prikkelende, andere Oosten, gingen ook zij op zoek naar een gedeeld
verleden. Of dat nu antiek, Bijbels of pre-ïndustrieel was. Zeker in het huidige tijdsgewricht, waarin het Oosten al te vaak als volstrekt anders dan het Westen wordt
gezien, kan het bepaald geen kwaad om ons vaker te realiseren hoeveel we ook
samen delen.
Een fascinatie is een mooi uitgangspunt voor een boek, maar met een fascinatie
alleen kom je er niet. Om het te voltooien is tijd - en in dit geval flink wat tijd nodig, en vooral veel steun van anderen. Die wil ik hier graag kort bedanken.
Allereerst mijn ouders. Zij hebben altijd achter mijn keuzes gestaan en hebben
me daarin met een bewonderenswaardige vanzelfsprekendheid gesteund. Ze
maakten het mogelijk dat ik studieverlof kon opnemen en, ook niet onbelangrijk,
ze waren altijd bereid op de kinderen te passen als ik moest schrijven.
Daarnaast zijn er velen die heel direct hebben geholpen met het voltooien van
het manuscript. Allereerst mijn beide promotoren. Peter Rietbergen heeft de meer
dagelijkse begeleiding op zich genomen. Ik ben hem zeer dankbaar voor al zijn
inhoudelijke kritieken, maar vooral voor zijn vriendschap en zijn vertrouwen dat
het boek, ondanks de vertraging, 'natuurlijk' af zou komen. De uitvoerige discussies, etentjes en reisjes met ons Oxfordclubje, gaven mij het prettige gevoel meer
te zijn dan alleen maar een van zijn promovendi. Mijn tweede promotor, Ronald
de Leeuw, was meteen enthousiast toen ik voor de eerste keer bij hem langskwam
in het Van Gogh Museum. Hij bood aan, ondanks zijn overvolle agenda, betrokken
te willen blijven bij dit proefschrift, ook toen hij nog geen Officiële' rol kon vervullen. Ik dank hem voor zijn enthousiasme en zijn stimulerende commentaren.
Jolanda Jansen, Hanco Jürgens en Vincent Loth hebben, als naaste collega's,
de academische jaren ploeteren aan het proefschrift ook zeer aangenaam gemaakt.
Ik betwijfel of onze bijeenkomsten wel altijd zo nuttig zijn geweest, maar ze waren
wel inspirerend en gezellig. Wel heel nuttig waren de correcties van Jolanda. Met
een bewonderenswaardige accuratesse heeft ze het hele manuscript doorgevlooid
op spelfouten en andere onvolkomenheden. Ik dank de directie van het Noordbrabants Museum omdat deze meteen heeft ingestemd met mijn verzoek voor
een verlof. Dankzij dat halfjaar heb ik het proefschrift ook daadwerkelijk af
kunnen ronden.
Verder gaat mijn dank nog uit naar de mensen die een deel van het manuscript
hebben becommentarieerd, onderzoeksgegevens ter beschikking hebben gesteld
of mij geholpen hebben met het achterhalen van de orientalistische kunstwerken:
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Gian Ackermans, Bert Treffers, Lieske Tibbe, Fred Hendriks jenny Reynaerts,
Gerdi Krebber, Joke van Pelt, Robert Jan te Rijdt en het Centrum voor Kunsthistorische Documentatie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Stef Verstraaten
heeft enkele prachtige foto's voor het boek gemaakt en heeft bovendien het drukklaar maken van alle afbeeldingen voor zijn rekening genomen.
En dan tenslotte de belangrijkste dankbetuiging: die aan mijn gezin. Mies, Jan,
en vooral Esther hebben onevenredig veel moeten investeren in mijn proefschrift.
Mies en Jan, jullie hebben me de laatste jaren duidelijk gemaakt - soms op wel heel
fysieke wijze - dat er belangrijker zaken zijn dan een dissertatie. 'Het boek' is af, dus
ik vrees dat ik nu geen excuus meer heb om mijn computer niet vaker afte staan
voor spelletjes of voor het opschrijven van de zeker zo interessante verhalen die
jullie mij dicteren. Esther, natuurlijk ben ik erg dankbaar datje heel veel tijd en
energie hebt gestoken in de fotoresearch voor dit boek. Maar dat valt uiteindelijk
in het niet bij al die jaren datje maar een 'half vriendje had, omdat ik ook 's avonds
en in de weekenden moest werken aan mijn proefschrift. En, veel irritanter, al die
tijd dat ik wel thuis was, maar met mijn gedachten elders verkeerde. Het is wellicht
een schrale troost, maar promoveren doe je maar één keer. En daarom, voor die ene
keer, draag ik dit boek op aan jou.
Den Bosch, 28 september 2007

il

Een rechtzinnige geograaf die het Heilige Land afspeurt naar aanwijzingen dat
het einde der tijden nabij is; een ex-premier die in Algiers politierapporten over
de lokale prostitutie aanvraagt om de zedelijke superioriteit van het christendom
aan te tonen; een edelman die in het Friese Beetsterzwaag een Oosters Museum
inricht met de meer dan 800 objecten die hij op zijn reizen heeft verzameld; een
schilder die naar een oasestad aan de rand van de Sahara trekt om het 'onbedorven'
Oosten vast te leggen; een aan lager wal geraakte journalist die een roman schrijft
over knapenliefde in Istanbul; een symbolistische dichter die zichzelf herkent in
de middeleeuwse soefipoëzie uit Perzië: het is een bont gezelschap dat de bladzijden van deze studie bevolkt. Eén ding hadden ze gemeen: allemaal koesterden ze
interesse in 'het Oosten'. Maar hun motieven om zich bezig te houden met deze
exotische wereld, de aard van hun belangstelling en hun beeldvorming liepen vaak
zeer uiteen. In deze studie naar de Nederlandse perceptie en representatie van het
Oosten in de negentiende en vroege twintigste eeuw, wil ik deze verschillen nader
onderzoeken en verklaren en tevens aandacht schenken aan mogelijke overeenkomsten en continuïteiten.

HET ORIËNTALISMEDEBAT

De westerse beeldvorming van het Oosten heeft de afgelopen decennia volop in
de wetenschappelijke belangstelling gestaan. Als de meest invloedrijke, maar ook
meest omstreden studie op dit gebied geldt nog steeds Edward Saids Orientalism
uit 1978. Voor Said verwees de term orientalisme niet alleen naar de academische
discipline die de Oriënt tot onderwerp had: de oriëntalistiek. Orientalisme was
voor hem ook een typisch westerse denkwijze, die gekenmerkt werd door de veronderstelling dat het Oosten wezenlijk en onoverbrugbaar anders was dan het Westen. Tussen oost en west liep een absolute scheidslijn en de verschillen tussen beide
werden gedefinieerd als onveranderlijke essenties: statisch/dynamisch; irrationeel/
rationeel; natuur/cultuur; onbeschaafd/beschaafd; sensueel/kuis; despotisch/
democratisch et cetera. Met behulp van dergelijke stereotypen, die volgens Said
teruggingen tot de klassieke oudheid, werd het Oosten tot de absolute 'ander'
van Europa gemaakt. Daarbij was het van essentieel belang zich te realiseren dat
dit 'Oosten' - net als het 'Westen' overigens - geen natuurlijk feit was, maar in
de eerste plaats een menselijke constructie. Een constructie die tot doel had de
superioriteit van het Westen aan te tonen. Verder stelde Said dat het orientalisme
in de negentiende en twintigste eeuw onlosmakelijk verbonden was met het westerse imperialisme. Deze recente vorm van orientalisme beschouwde hij als een
westerse methode om de Oriënt te controleren en te overheersen. Om deze relatie
tussen kennis en macht te kunnen analyseren, maakte Said gebruikt van Michel
Foucaults begrip 'discours' en Antonio Gramsci's notie van hegemoniale cultuur.1
Zo kwam hij tot zijn derde definitie van het orientalisme: een hegemoniaal discours
waardoor Europa na de verlichting in staat was geweest de Oriënt 'politiek, maat-

schappelijk, militair, ideologisch, wetenschappelijk en verbeeldend te beheersen en zelfs te produceren'2 Dit orientalisme was zo invloedrijk dat volgens Said niemand nog kon denken of handelen over of in de Onent zonder daarbij rekening
te houden met de beperkingen die het onentahstische vertoog aan dit denken en
handelen oplegde En dat gold dus niet alleen voor politici, maar ook voor wetenschappers, reizigers, schrijvers en kunstenaars
De invloed van Saids studie valt moeilijk te overschatten3 Onentahsm groeide
in de Verenigde Staten uit tot een van de kernteksten van nieuwe academische disciplines als cultural studies en meer in het bijzonder post-colonial studies en colonial
discourse analysts In het kielzog van de meester probeerde een nieuwe generatie
wetenschappers met behulp van (post-) moderne (literatuur)theoneen aan te
tonen hoe wezenlijk de onentahstische literatuur, reisverhalen en schilderkunst
doordrenkt waren van een imperialistische cultuur Enkele van deze studies leverden verrassende nieuwe inzichten op, maar na verloop van tijd werden ze steeds
meer tot invuloefeningen volgens vaste sjablonen 4
Maar Saids studie nep ook veel kntiek op De meeste academische oriëntalisten
reageerden zeer afwijzend Zij lazen Onentahsm, en niet geheel ten onrechte, als een
diskwalificatie van hun professie en sommigen voelden zich zelfs persoonlijk aangevallen Dat gold bijvoorbeeld voor Bernard Lewis, wiens werk in Saids boek naar
voren werd geschoven als een voorbeeld van modem onentahsme en werd geken
schetst als een abjecte verweving van wetenschap en imperialistische politiek Said
en Lewis voerden een uiterst venijnige polemiek in de New YorkRevtew of Books5
Niet alle oriëntalisten reageerden zo fel als Lewis en velen erkenden dat hun discipline niet vrij was van politieke beïnvloeding - welke tak van wetenschap is dat
wel' - maar ook onder hen was er een algemeen gevoelen dat Said individuele
wetenschappers rücksichtslos over één kam had geschoren en ten onrechte de
integnteit van een heel vakgebied in twijfel had getrokken door te stellen dat
de academische onentahstiek een verwrongen beeld schetste van het Oosten
en een handlanger was van het westerse impenahsme
Vanuit de historische wetenschappen klonk het verwijt dat Saids onentahsme
een veel te homogene en monolithische constructie was Deze cntici wierpen Said
voor de voeten dat zijn beeld van het Westen veel te eenzijdig en stereotiep was en
dat hij geen oog had voor de verschillen, nuances en tegengeluiden binnen de westerse cultuur Volgens hen had Said precies gedaan wat hij de westerse oriëntalisten
zo had verweten, namelijk een immens gebied met een zeer heterogene cultuur
- in dit geval het Westen en niet het Oosten - terugbrengen tot enkele onveranderlijke essenties De histonci nepen juist op om bij de analyse van het onentahsme
meer aandacht te schenken aan veranderingen door de tijd, de rol van individuele
personen, nationale verschillen en sociaal-politieke contexten John MacKenzie,
die met Onentahsm history, theory and the arts een van de meest scherpzinnige en
bruikbare kritieken op Said schreef, wees er bijvoorbeeld op dat de ontwikkeling
van het onentahsme in de kunsten helemaal niet gelijk opliep met die van het Europese imperialisme het artistieke onentahsme beleefde zijn hoogtepunt lang voor-
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dat het imperialisme rond 1880 goed op gang kwam Daarnaast verwierp MacKenzie Saids homogene visie op de imperialistische cultuur Deze was volgens
de koloniaal historicus helemaal niet statisch, maarjuist instabiel, heterogeen en
tegenstrijdig De westerse omgang met de Orient was dan ook veel complexer dan
Said had gesuggereerd7 Natuurlijk speelde het imperialisme daarbij een belangrijke rol, maar dat was met de enige factor Zo toonde MacKenzie aan dat in de onentahstische kunsten geen sprake was van een eenvoudig eenrichtingsverkeer Het
was juist een proces van wederzijdse beïnvloeding, waarbij westerse kunstenaars
zich diepgaand en oprecht heten inspireren door oosterse voorbeelden Bovendien
ging het bij het orientalisme uiteindelijk niet zozeer over de 'ander', maar veeleer
over het 'zelf Het kon daarom alleen begrepen worden tegen de achtergrond van
specifieke ontwikkelingen binnen de Europese cultuur Veel onentalistische kunst
getuigde van een zeer kritische kijk op de eigen beschaving Sommige kunstenaars
gebruikten het beeld van de 'onbedorven' Orient om de lelijkheid of de decadentie
van het industriële, kapitalistische Westen aan de kaak te stellen, terwijl andere
droomden over het sensuele Oosten als een alternatief voor de bekrompenheid
van het bourgeois Europa Ook 'interne' stilistische en iconografische motieven
speelden een rol, zoals het streven naar vernieuwing binnen de decoratieve kunsten,
het verlangen naar een ander kleurgebruik of de behoefte aan een feller en egaler
licht En natuurlijk was er ook nog het fenomeen mode Europa kende in de negentiende en vroegtwintigste eeuw verschillende oosterse revivals die ervoor zorgden
dat ontwerpers en kunstenaars massaal de steven oostwaarts wendden omdat het
'in' was en de markt er om vroeg
Ook genderstudies leverden enkele belangrijke bijdragen aan het onentalismedebat Terecht werd erop gewezen dat Saids orientalisme een discours was van uitsluitend blanke mannen, voor vrouwen was er geen aandacht Dit hiaat werd snel
verholpen inmiddels zijn er verschillende studies geschreven over vrouwelijke
reizigers naar de Orient, westerse representaties van het sensuele Oosten en het
beeld van de harem bij Europese mannen én vrouwen De auteurs van deze boeken
accepteerden grotendeels Saids premissen, maar kwamen wel tot de conclusie dat
het Onentbeeld van westerse vrouwen soms significant kon verschillen van dat van
westerse mannen Zo stelde Bilhe Melman dat er wel degelijk zoiets bestond als een
alternatief vrouwelijk discours Haar studie maakte duidelijk dat sommige westerse
vrouwen wisten te ontsnappen aan het dominante, hegemomale, mannelijke onentalistische vertoog en prima in staat waren persoonlijke contacten te leggen in het
Oosten, verschillen te accepteren en interessante vergelijkingen te trekken tussen
hun eigen leefomstandigheden en die van hun oriëntaalse seksegenoten Ook hier
leidden die vergelijkingen soms tot kritiek op de eigen cultuur en dan met name op
de plaats van vrouwen daarbinnen Maar daarnaast stelde Melman ook vast dat het
vrouwelijke discours gefragmentariseerd en meerstemmig was Gender bleek lang
niet altijd de doorslaggevende factor Nationale, sociale, religieuze en historische
contexten van de vrouwelijke reizigers waren zeker zo belangrijk voor hun beeldvormingvan het Oosten Kortom, ook Melmans studie leverde een veel complexer
beeld op

Als machtspolitieke factoren met de belangrijkste, of althans met de enige redenen
vormden voor de westerse interesse in het Oosten, blijft natuurlijk de vraag wat dan
wel de achterliggende motieven waren voor Europa's langdurige fascinatie voor en
betrekkingen met de Orient Volgens sommigen handelden veel Europeanen uit
een pure, apohtieke interesse Zo schetste Robert Irwin in zijn recente boek over
de geschiedenis van de westerse onentahstiek, met de veelzeggende titel For Lust
of Knowing (2006), een met altijd even overtuigend panorama van zonderlinge eenlingen die alles in dienst stelden van de wetenschap Dat er een direct en intensief
verband zou bestaan tussen wetenschap, cultuur en politiek wenste Irwin te betwijfelen Ook de historicus Peter Rietbergen was niet overtuigd van de verstrengeling
van onentalistische wetenschappen en cultuur met een imperialistische politiek
zoals Said die overal ontwaarde 9 Hij wilde allerminst ontkennen dat kennis cultureel bepaald was en is, maar meende dat Saids onentalismediscours slechts toepasbaar was op een beperkt aantal teksten en cultuurmamfestaties die evident in dienst
stonden van Europa's militaire en economische imperialisme Veel meer dan uit een
verlangen naar pohtiek-economische macht, zag Rietbergen Europa's bemoeienissen met de Orient als een manifestatie van zijn zoektocht naar het eigen verleden en
daarmee ook naar de eigen identiteit Al vanaf de middeleeuwen bevond de westerse
cultuur zich immers in een unieke positie zij was de enige wereldbeschaving wier
wortels buiten het eigen kerngebied lagen De Bijbel speelde zich grotendeels afin
Palestina en daar bevonden zich ook de meest heilige plaatsen van het christendom
Sinds de zevende eeuw - met een korte onderbreking tijdens de kruistochten - viel
dit gebied onder de islam En dat gold deels ook voor die andere bron van de westerse beschaving de klassieke oudheid Het oude kerngebied van de Gnekse en
Hellenistische beschavingen was sinds de val van Constantinopel in 1453 stevig in
Turkse handen en ook de meest imposante overblijfselen van het Romeinse imperium bevonden zich in het oostelijk deel van de mediterrane wereld Europa was
dus al vroeg genoodzaakt om over zijn eigen grenzen heen te kijken bij zijn pogingen een eigen identiteit te construeren Steeds sterker groeide het besef dat binnen
Europa met alle kennis, en zeker niet de ultieme kennis gewonnen kon worden
Westerlingen gingen elders op zoek naar het oorspronkelijke paradijs en de oer
taal en sommigen van hen raakten gefascineerd door de verborgen wijsheden van
het oude Egypte Die behoefte om de Europese beschaving te voorzien van een verleden bleef ook in de negentiende eeuw de relatie met het Oosten bepalen Middels
een fascinerend proces van toe-eigemng, van inclusie en exclusie, werd geprobeerd
een nieuw historisch continuum te scheppen alles wat groots en bewonderenswaardig was kreeg een plaats m de ontwikkeling die uiteindelijk resulteerde in de
westerse beschaving De ontdekking van de Indo-Germaanse taaiverwantschap,
de drang om de letterlijke waarheid van de Bijbel te bewijzen, het onderzoek naar
de culturen van Assyrie, Babylome en Egypte als voorlopers van de westerse beschaving, maar ook de gelijkstelling van hedendaagse Arabieren met oudtestamentische
helden of klassieke senatoren dit alles paste, aldus Rietbergen, in dat typisch Europese proces van zelfdefimtie
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Nu de kruitdampen van het oriëntalismedebat langzaam aan het optrekken zijn,
tekent zich dus een versplinterd beeld af. Saids kanonsalvo uit 1978 galmt nog
steeds na, maar heeft veel van zijn aanvankelijke kracht verloren. Wat blijft is zijn
terechte conclusie dat het Westen al te vaak stereotiepe voorstellingen van het Oosten maakte - en eindeloos hergebruikte - die niets of weinig van doen hadden met
de oosterse realiteit. Ook zijn constatering dat de westerse representatie van het
Oosten op vele niveaus doordrongen was van imperialistische denkbeelden en
motieven blijft waardevol. Maar algemeen wordt ook erkend dat zijn construct orientalisme wel erg eenzijdig en generaliserend is. Politiek en economisch imperialisme kunnen niet alles verklaren en voor een zinnige analyse van de westerse representaties van de Oriënt moeten meer factoren worden onderzocht. Factoren die
rekening houden met verschillen en tegenstrijdigheden binnen de westerse cultuur
die direct of indirect ook van invloed waren op de beeldvorming over het Oosten.

ONDERZOEKSVRAGEN

Terugkerend naar de rechtzinnige cartograaf met zijn chiliastische preoccupaties,
de ex-premier die de zedelijke superioriteit van het christendom wilde bewijzen
en de schilder van het Onbedorven' Oosten: hoe ga ik hun representaties van het
Oosten hier analyseren; welke methoden ga ik daarbij gebruiken?
Ik ga niet uit van één overkoepelende theorie à la Said. Net als zijn critici ben
ik van mening dat er geen sprake is van één allesbeheersend en allesverklarend discours. Om recht te doen aan de complexiteit van de beeldvormingsprocessen kies
ik er daarom voor verschillende invalshoeken te combineren. Het is vaker geconstateerd, maar daarom niet minder waar: de westerse beelden over het Oosten zeggen
doorgaans meer over het Westen dan over het Oosten. Daarom richt ik me in deze
studie naar de Nederlandse representaties van het Oosten vooral op de positie en
de context van de Nederlandse beeldvormers. Waren het mannen of vrouwen en uit
welk sociaal, economisch, godsdienstig en intellectueel milieu waren ze afkomstig?
Verder wil ik nagaan welke motieven ze hadden om zich bezig te houden met het
Oosten en in welke aspecten van de oosterse samenleving ze geïnteresseerd waren.
Hadden ze bijvoorbeeld religieuze, politieke of artistieke drijfveren of waren het
gewoon toeristen? Juist omdat het Oosten vaak functioneerde als een spiegelbeeld
van het Westen is het van belang om meer specifiek te weten hoe ze ten opzichte
van hun eigen samenleving stonden. Waren ze overtuigd van de westerse superioriteit en hadden ze dientengevolge de neiging om het Oosten als inferieur afte
schilderen, ofwaren ze juist zeer kritisch en projecteerden ze in de Oriënt alle
eigenschappen en kenmerken die ze zo node misten in het eigen Europa? Was
een reis naar het Oosten vooral een vlucht uit het Westen?
Verder wil ik ook het publiek in mijn analyse betrekken. Tot wie richtten de
auteurs en kunstenaars zich en met welk doel? Probeerden ze bijvoorbeeld in te
spelen op of zelfs te voldoen aan bestaande verwachtingspatronen? Ook de mate

van openbaarheid van hun uitingen kan van invloed zijn geweest. Een auteur van
een krantenartikel was meer geneigd rekening te houden met de publieke opinie
dan de schrijver van een persoonlijke brief. Hij zal sterker de druk van de publieke
moraal hebben gevoeld en daarom bijvoorbeeld niet al te vrijmoedig hebben geschreven over zijn avonturen in het 'sensuele Oosten'. En tenslotte is natuurlijk niet
gezegd dat het publiek precies zo reageerde als de auteur beoogde: intentie van
de auteur en perceptie door het publiek konden soms zeer uiteenlopen.
Daarnaast onderzoek ik ook of en hoe het medium een rol speelde bij de verbeelding van het Oosten. De verschillende media, zoals reisliteratuur, poëzie, architectuur, schilderkunst of toegepaste kunst, hadden ieder hun eigen conventies, hun
eigen stilistische ontwikkeling, hun eigen verwachtingspatronen en hun eigen
beperkingen. Zo maakte het binnen de schilderkunst veel uit of een romantisch,
een realistisch, een impressionistisch of een symbolistisch kunstenaar het Oosten
op het doek bracht. Niet alleen in stilistisch opzicht, maar ook in onderwerpskeuze.
Verder was van belang of hij een autonoom kunstenaar, een panoramaschilder
of een boekillustrator was, die immers allen voor een ander publiek werkten.
Tenslotte wil ik natuurlijk de historische dimensie bij mijn onderzoek betrekken. Hoe veranderden de Nederlandse interesses in het Oosten door de tijd heen?
Waarin verschilden de Nederlandse representaties van de Oriënt rond 1800 met
die van een eeuw later? En zeker zo interessant, waarin verschilden ze niet: met
andere woorden, waren er ook grote constanten in de beeldvorming?

D E F I N I T I E S , A F B A K E N I N G EN B R O N N E N

Geografie
Dit boek heeft de Nederlandse beeldvorming van de Oriënt tot onderwerp.10
Er is dus allereerst sprake van een geografische afbakening die een nadere specificatie behoeft. De meeste lezers zullen geen probleem hebben een grove begrenzing
van Nederland te geven, maar voor de Oriënt ligt dat lastiger. Net als in het Engels,
Frans of Duits, kan de Nederlandse aanduiding Oriënt' verwijzen naar zowel het
Nabije en Midden-Oosten, als naar India, het Verre Oosten en zelfs Indonesië.
In deze studie reserveer ik 'de Oriënt' of'het Oosten' - ik gebruik deze termen
door elkaar en als inwisselbaar - voor de islamitische wereld rondom de Middellandse Zee: van Marrakesh tot Isfahan en van Istanbul tot Mekka. Natuurlijk ben
ik me ervan bewust dat binnen dit immense gebied grote regionale verschillen
bestonden, maar in de negentiende en vroegtwintigste eeuw werd het in het Westen en ook in Nederland wel degelijk als één cultuurgebied beschouwd. Daarom
ook reken ik Perzië wel tot het Oosten en India niet. Ook al realiseerden Europeanen zich vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw dat de Perzen tot de Arische en de Arabieren tot de Semitische volkeren behoorden, toch meenden ze dat
de Perzen door hun intensieve contacten met de geloofsgenoten in het westen deel
uitmaakten van dezelfde culturele wereld. Dat gold in hun ogen niet voor India.
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Hoewel een groot deel van de Indiase bevolking islamitisch was, werd India in het
Westen toch vooral geassocieerd met hindoeïsme en boeddhisme, met een eeuwenoude mystieke wijsheid, de veda's, het Sanskriet en een Indo-Germaanse verwantschap: een heel ander complex van waarden en beelden."
Het begrip orientalisme gebruik ik niet in de zin van een Saidiaans discours,
maar in een veel algemenere betekenis: de westerse perceptie en representatie van
de Oriënt zoals deze hierboven is gedefinieerd.
Chronologie
Naast een geografische beperking heeft deze studie ook een chronologische
afbakening. Het onderzoek spitst zich toe op de periode van ca. 1800 tot ca. 1920.
Daarvoor zijn verschillende argumenten te geven van zowel politiek-economische
als cultureel-maatschappelijke aard. Om te beginnen bij de politiek: rond 1800
trad er een definitieve verandering op in de internationale machtsbalans tussen het
Westen en het Oosten. Napoleons veldtocht naar Egypte (1798) maakte overduidelijk dat de politieke en militaire kracht van het eens zo gevreesde Ottomaanse
Rijk tanende was. Stonden de Turken in 1683 nog voor de poorten van Wenen,
ruim een eeuw later hadden ze geen antwoord op de invasie van de Fransen en
konden ze alleen met hulp van een andere Europese grootmacht, Groot-Brittannië,
Napoleons opmars een halt toe roepen. Hoewel diens interventie uiteindelijk
weinig succesvol was, vormde deze wel het begin van een niet-aflatende westerse
bemoeienis met de Oriënt. In 1830 veroverden de Fransen Algerije. Het Ottomaanse Rijk desintegreerde nu steeds verder en vanaf 1880 ging het zelfs heel
hard: het ene na het andere gebied kwam in handen van de Europese mogendheden. Rond 1920 restte van het Ottomaanse Rijk alleen Turkije nog als een
onafhankelijke staat. De politiek-militaire interventies gingen vaak hand in hand
met de vermeerdering van de economische belangen van het Westen in de regio.
Het Oosten was altijd al een belangrijke handelspartner geweest, maar nu werd het
ook een lucratieve afzetmarkt voor industriële producten. Westerse kapitalisten
investeerden in oosterse grondstoffen en Europese bedrijven waren betrokken
bij grote infrastructurele projecten als het Suezkanaal of de aanleg van spoorlijnen.
De groeiende politiek-economische invloed van het Westen gecombineerd
met de snel verbeterende transport- en verblijfsmogelijkheden, zorgden ervoor
dat een reis naar het Oosten voor steeds meer Europeanen tot de mogelijkheden
ging behoren. In de eerste helft van de negentiende eeuw waren grote delen van de
Oriënt voor westerlingen zo goed als onbereikbaar vanwege de ontoegankelijkheid
of de onveiligheid van het gebied. Enkele decennia later werden er reeds groepsreizen georganiseerd naar het Heilige Land en toeristencruises over de Nijl, was
het niet ongewoon om als gefortuneerd westerling te overwinteren in Algerije
of Egypte en kenden steden als Istanbul, Cairo en Algiers grote westerse wijken
met westerse voorzieningen en een mondaine, internationale sfeer.
Hoewel Nederland geen koloniën had in de Oriënt en ook zijn economische
belangen in deze regio veel geringer waren dan die van andere Europese mogend-

heden, zoals Frankrijk, Engeland of Italie, ondervonden Nederlandse reizigers in
het Oosten natuurlijk wel de gevolgen van de grotere politiek-economische invloed
van het Westen in de regio Bovendien was Nederland wel een belangrijke koloniale
macht in Zuidoost Azië, Zuid-Amerika en West Afrika In de negentiende en
vroege twintigste eeuw veranderde de aard van het Nederlandse kolonialisme I2
Dit had niet alleen gevolgen voor de verhouding tot de gekolonialiseerde ander
in de eigen kolomen, maar indirect ook voor de beeldvorming over de Orient
Zo waren, zoals we nog zullen zien, de Japanse overwinning op Rusland (19041905) en de mogelijke consequenties daarvan voor Nederlands-Indie, van grote
invloed op de wijze waarop Abraham Kuyper het Oosten benaderde
Niet alleen op pohtiek-economisch, maar ook op cultureel gebied vormde
Napoleons Egyptische avontuur een mijlpaal voor de oost-west relaties In het
kielzog van de Franse troepen trok onder leiding van Dominique Vivant Denon
een klein leger geografen, ingenieurs, archeologen en kunstenaars oostwaarts
Zij moesten de Orient wetenschappelijk en artistiek in kaart brengen Dit resulteerde in de beroemde lydehge Description de l'Egypte (1809-1828), een lijvig standaardwerk dat vooral aandacht schonk aan het faraomsche Egypte, maar waann
ook de eigentijdse oosterse samenleving uitvoerig werd beschreven Die culturele
en wetenschappelijke belangstelling voor de historische en de eigentijdse Onent
nam na Napoleon alleen maar verder toe De orientahstiek wist zich in de negentiende eeuw een vaste plaats te verwerven binnen het curriculum van de belangrijkste Europese universiteitenI3 Er werden gespecialiseerde tijdschriften uitgegeven,
internationale congressen georganiseerd en onentalistische genootschappen
opgericht Op het gebied van de wetenschappelijke orientahstiek bleef Nederland bepaald niet achter met internationaal hoog aangeschreven oriëntalisten
als Reinhart Dozy, Michael Jan de Goeje en Chnstiaan Snouck Hurgronje
Al sinds de late achttiende eeuw werd het enthousiasme voor de Onent verder
gestimuleerd door de opkomst van de romantiek Voor romantische schrijvers
en kunstenaars, met hun voorliefde voor passie, heroïek en felle tegenstellingen,
was de Orient, met zijn sensuele haremvrouwen, stoere bedoeïenen en wilde hartstochten, een ideale plaats voor de lokalisatie van hun eigen idealen en dromen Het
Oosten werd een heuse hype Onentalistische romans, gedichten, toneelstukken,
opera's, schilderijen, sculpturen, keramiek, meubels, fotografie en architectuur
geen enkel genre bleef gevnjwaard van deze oosterse rage Meer dan een eeuw lang
bleef het Oosten een telkens terugkerend thema in de westerse kunsten Lang is
beweerd dat de romantiek grotendeels aan Nederland is voorbijgegaan, maar
recente studies wijzen erop dat Nederland wel degelijk een eigen romantische
beweging heeft gehad Die Nederlandse romantiek heeft zich weliswaar niet altijd
zo extreem geuit als de Franse, maar dat betekent nog niet dat ze hier geen wortel
heeft geschotenI4 Bepaalde aspecten van de romantische levenshouding hebben
ook hier de hang naar het exotische en de interesse voor de Onent gestimuleerd
Als eindpunt van deze studie is gekozen voor de jaren rond 1920 Internationaal
gezien was het Europese kolonialisme toen op zijn hoogtepunt De kaarten waren
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geschud: de Europese mogendheden hadden ieder hun eigen stuk van de koek
opgeëist en tot de Tweede Wereldoorlog veranderde er relatief weinig. Tegelijkertijd leek de literaire en artistieke interesse voor de Oriënt over haar hoogtepunt
heen. Nieuwe stromingen zoals het futurisme en het modernismerichttenzich
meer op de eigentijdse westerse samenleving en hadden weinig op met een romantisch exotisme. Wanneer er toch naar inspiratie gezocht werd in de niet-westerse
kunst, dan ging de voorkeur eerder uit naar de 'primitieve' kunst uit Afrika dan
naar de meer 'sophisticated' culturen van de Oriënt. Ook in Nederland verflauwde
de belangstelling voor het Oosten in de jaren twintig en dertig. Natuurlijk waren
er nog steeds reizigers, dichters en kunstenaars die naar de Oriënt trokken, maar
zij brachten weinig nieuws. De meesten beperkten zich tot het herkauwen van de
bekende orientalistische thema's.
Bronnen
Ook mijn brongebruik behoeft afbakening. De ondertitel van dit boek, 'Orientalisme in de Nederlandse cultuur', suggereert een zeer brede opzet. En dat klopt
ook. Deze studie heeft een sterk interdisciplinair karakter. Reisverhalen, literatuur,
poëzie, beeldende kunst, theater, architectuur: het komt allemaal aan bod. Deze
interdisciplinaire aanpak is essentieel voor het beantwoorden van enkele reeds
eerder geformuleerde onderzoeksvragen, zoals: wat zijn de belangrijkste drijfveren
om zich bezig te houden met de Oriënt, hoe verhouden de representaties van het
Oosten zich tot de opinies van de beeldvormer over de eigen westerse samenleving,
wat is de invloed van de verschillende media op de representaties van het Oosten
en in hoeverre zijn de beelden van het Oosten afhankelijk van het beoogde publiek?
De keuze voor een interdisciplinaire aanpak wordt weerspiegeld in de selectie van
het bronnenmateriaal. Allereerst heb ik de gepubliceerde Nederlandstalige reisverhalen over de Oriënt onderzocht. Daarnaast heb ik gezocht naar Nederlandstalige
literatuur en poëzie met een oosters thema. Vervolgens heb ik de belangrijkste
Nederlandstalige, algemene, culturele tijdschriften doorgenomen.'5 En tenslotte
heb ik gekeken naar oosterse thematiek dan wel oosterse beïnvloeding in de kunsten: schilderkunst, toegepaste kunst, theater en architectuur. Deze bronnen
zijn aangevuld met ongepubliceerd archiefmateriaal, met name brieven en
aantekeningenboeken van individuele reizigers.
Deze studie is niet inventariserend, maar thematisch, interpreterend van opzet.
Ik pretendeer dan ook niet alle, maar wel de meest belangrijke en representatieve
voorbeelden van orientalisme in bovenstaande cultuuruitingen bestudeerd te
hebben. Tegelijkertijd heb ik veel meer voorbeelden gevonden die uiteindelijk
niet in dit boek terecht zijn gekomen, omdat ze mijns inziens niet of nauwelijks
bijdroegen aan het reeds geschetste beeld. Dat geldt bijvoorbeeld voor de Nederlandse orientalistische schilders. Ronald de Leeuw geeft in zijn artikel'mJong
Holland uit 1985 een uitgebreid overzicht van het orientalisme in de Nederlandse
schilderkunst, waarin hij meer dan 50 kunstenaars noemt. Slechts enkelen van
hen komen in deze studie aan bod.

De academische orientalistiek in Nederland heb ik niet uitgebreid onderzocht.
Dit is zonder meer een interessant onderzoeksobject, maar verdient een aparte
studie.'7 De wetenschappelijke artikelen en studies van de oriëntalisten hadden
een gering bereik en bleven veelal beperkt tot de universitaire wereld. Wetenschappers als Dozy, De Goeje en Snouck Hurgronje waren echter geen kamergeleerden:
ze schreven ook veelvuldig voor geïnteresseerde leken en mengden zich in publieke
debatten De artikelen die ze schreven voor algemene, culturele tijdschnften, zoals
De Gids, en hun populair-wetenschappelijke overzichtswerken bereikten dan ook
een veel breder publiek dan alleen de vakspecialisten. Die bronnen zijn voor deze
studie wel gebruikt.
Evenmin heb ik systematisch onderzoek gedaan naar krantenartikelen, om
praktische redenen: het zou veel te veel tijd hebben gevergd.'8 Dat had wel consequenties voor deze studie. De invloed van specifieke politieke ontwikkelingen de verschillende stadia van de Oosterse kwestie', gewelddadige conflicten, diplomatieke schermutselingen of regimewisselingen - op de beeldvorming van het
Oosten blijft daardoor wat onderbelicht. Romans, gedichten, schilderijen en
reisverslagen in boekvorm zijn toch minder gericht op de actualiteit van alledag
Daarnaast had onderzoek naar de berichtgeving over het Oosten in de dagbladen
de reikwijdte van deze studie kunnen vergroten. Kranten hebben nu eenmaal
meer lezers dan reisboeken of dichtbundels.
Dat brengt mij bij een algemener probleem hoe representatiefis deze studie
voor de beeldvorming van het Oosten in Nederland? Hoewel sommige van de in
dit boek beschreven manifestaties van orientalisme wel degelijk een groot publiek
bereikten - ik denk bijvoorbeeld aan de koloniale tentoonstelling van 1883, het
Jeruzalempanorama in Amsterdam en de Heilig Land Stichting bij Nijmegen,
die samen miljoenen bezoekers trokken - ben ik me ervan bewust dat de cultuur
die hier beschreven wordt toch een elitair karakter draagt De beeldvorming van
de Orient in de populaire cultuur is weliswaar niet afwezig, maar wel ondervertegenwoordigd. Deels heeft dat te maken met de bronnen zelf- de elitaire, 'hogere'
cultuur is in de bronnen altijd oververtegenwoordigd - deels ook met het onderwerp: interesse voor de Orient is eerder te verwachten bij kunstenaars, literatoren,
politici ofwetenschappers dan bij ongeschoolde arbeiders of boerenknechten.
Voor hen lag het Oosten letterlijk enfiguurlijkbuiten hun horizon. Wanneer
dus in de titel gesproken wordt over orientalisme in de Nederlandse cultuur,
dan is het goed zich te realiseren dat die cultuur vooral - maar met uitsluitend de cultuur van de gegoede burgers, de intellectuelen en de kunstenaars betreft.
I N D E L I N G EN O P B O U W

Deze studie heeft een thematische opbouw In vier delen worden de belangrijkste
interessevelden van het Nederlandse orientalisme behandeld. Het zijn dezelfde
thema's die ook in het buitenland domineren, het Bijbelse orientalisme; het
Oosten als het land van de verbeeldingskracht; het sensuele Oosten; het onbe-
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dorven Oosten. Elk van deze delen bevat meerdere hoofdstukken die gewijd
zijn aan een deelthema, een specifiek medium of een grotere case-study. De
hoofdstukken zijn doorgaans chronologisch van opbouw.
Het eerste deel gaat nader in op een van de oudste redenen waarom Europa
al vroeg interesse toonde voor de Oriënt: hier had de Bijbel zich afgespeeld; dit
was het land waar Christus had geleefd en was gestorven. De belangstelling voor
dit Bijbelse Oosten nam in de negentiende eeuw ook in Nederland weer sterk toe.
Hoofdstuk ι geeft hiervoor de belangrijkste oorzaken: de invloed van de historischkritische Bijbelexegese, de opkomst van het rechtzinnig protestantisme dat uitging
van de letterlijke waarheid van de Bijbelverhalen en de hernieuwde belangstelling
voor chiliastische profetieën over een naderende eindtijd. Deze motieven kwamen
samen in de Réveilman C.W.M van de Velde. Aan zijn geografische expedities
(1851-1852) die tot doel hadden het land van de Bijbel in kaart te brengen en Bijbelse
plaatsen te identificeren, is het tweede hoofdstuk gewijd. Het besef dat de Bijbel
een Oosters' boek was en dus oosters verbeeld moest worden, drong ook door
in andere sectoren van de Nederlandse cultuur. De literaire verwerking van het
Bijbelse Oosten komt in hoofdstuk 3 aan bod. Vanaf het eind van de achttiende
eeuw werd steeds vaker de karakteristieke 'oosterse' stijl van de Bijbel geroemd.
Deze Oosterse' stijl kreeg een beperkte navolging in de gewijde poëzie van enkele
Nederlandse dichters. Later in de eeuw ging de aandacht meer uit naar de oosterse
context van de Bijbelverhalen. De schrijver Maurits Wagenvoort reisde zelfs naar
Jeruzalem om daar de Bijbelse rommMaria van Magdala (1897) te schrijven. Ook
in de schilderkunst ontstond belangstelling voor een oosterse enscenering van de
Bijbelverhalen (hoofdstuk 4). Maar een té oosterse verbeelding kon eveneens weerstand oproepen. In dit hoofdstuk wordt verder onderzocht in hoeverre de waardering voor het Bijbels orientalisme afhankelijk was van het genre. Zo maakte het
voor de perceptie en acceptatie veel uit of de orientalistische motieven gebruikt
werden in autonome historieschilderkunst of populaire Bijbelillustraties. De laatste
twee hoofdstukken van het eerste deel (5 en 6) zijn geheel gewijd aan twee spectaculaire en grootschalige voorbeelden van Bijbels orientalisme in Nederland: het
Jeruzalempanorama van Anthonius Brouwer (1891) en de Heilig Land Stichting
(1911). Bij het panorama wordt nader ingegaan op de rol van dit specifieke medium
bij de keuze voor een 'realistisch' oosterse verbeelding van het lijdensverhaal, terwijl
het concept achter de Heilig Land Stichting wordt geanalyseerd tegen de achtergrond van derichtingenstrijdtussen conservatieve en progressieve stromingen
binnen de Nederlandse katholieke kerk aan het begin van de twintigste eeuw.
In het tweede deel staat een ander thema centraal: het Oosten als land van
de verbeeldingskracht. Vanaf het eind van de achttiende eeuw groeide de interesse
in de oosterse poëzie. Deze dichtkunst werd gezien als een product van de 'typische'
oosterse verbeeldingskracht en stond dus in sterk contrast met de volgens velen
meer rationele en nuchtere westerse poëzie. Sommigen moesten niets hebben van
deze voortbrengselen van de oververhitte oriëntaalse fantasie, terwijl anderen ze
juist als een voorbeeld gebruikten in hun strijd tegen de in hun ogen vastgeroeste

en veel te starre westerse literatuur. Hoofdstuk 7 laat zien hoe ook in de Nederlandse poëticale discussies de Arabische poëzie een rol kon gaan spelen. Zo stelde
N.G. van Kampen in 1823 dat Arabie de wieg was van de 'Romantische poëzij', waarmee de oriëntaalse dichtkunst een plaats kreeg in het eigentijdse 'romantiekdebat'.
Slechts een enkele Nederlandse dichter heeft daadwerkelijk pogingen gedaan zich
een meer Oosterse dichtstijl' aan te meten. Anderen gebruikten vooral het beeld van
de oosterse dichter om een bepaalde visie op hun eigen dichterschap uit te dragen:
zij beriepen zich op een diepgevoelde zielsverwantschap met hun oosterse collega's,
die net als zij gezegend waren met een uitzonderlijke verbeeldingskracht. Het
bekendste product van die oosterse verbeeldingskracht was echter geen gedicht,
maar een verzameling verhalen: dtDuizend-en-een-nacht. Dat de Europeanen het
Oosten associeerden met een sprookjesachtige wereld van schatrijke sultans, imposante paleizen, luisterrijke optochten en weelderige harems, is grotendeels aan dit
boek te danken. In hoofdstuk 8 worden de belangrijkste Nederlandse vertalingen
en bewerkingen van de Duizend-en-een-nacht behandeld en wordt ingegaan op de
perceptie van deze verhalen. Ook de invloed van de nachtvertellingen op de visuele
verbeelding van het Oosten komt hier aan bod, met speciale aandacht voor Marius
Bauer, de belangrijkste Nederlandse orientalistische schilder die ook oog had voor
de meer sprookjesachtige kanten van de Oriënt. Het laatste hoofdstuk van dit deel
is gereserveerd voor de verbeelding van de Duizend-en-een-nacht en het sprookjesachtige Oosten in het Nederlandse theater.
Het sensuele Oosten is het onderwerp van het derde deel. Al vanaf de middeleeuwen werd het Oosten geassocieerd met zinnelijkheid, wellust en seksuele uitspattingen. Zo ontstond een noodzakelijke tegenpool van het beeld dat het Westen
van zichzelf koesterde: zedelijk en juist gericht op het geestelijke. Uit hoofdstuk 10
blijkt dat in de negentiende eeuw veel Nederlandse religieuze reizigers het Oosten
nog steeds als een verderfelijk oord zagen. Ze hekelden de losse seksuele moraal,
de polygamie, het haremsysteem en de vrouwenonderdrukking, en ze beschouwden
de vermeende ontuchtige levenswijze van de oosterlingen als een krachtig bewijs
voor de morele en zedelijke superioriteit van het christendom. Maar wat voor de
een gold als schandelijk, was voor de ander juist aantrekkelijk. Het sensuele en
verleidelijke Oosten bood de westerling ook een vluchtweg - al was het maar in
zijn fantasie - uit de als restrictief en beklemmend ervaren burgermaatschappij.
In hoofdstuk 11 wordt onderzocht in hoeverre de verleidingen van het sensuele
Oosten ook in Nederland gevoeld werden. Aantrekkelijke odalisken en pikante
haremfantasieën veroverden zich weliswaar een bescheiden plaats in de vaderlandse
schilderkunst en literatuur, maar ze waren toch veel minder frequent en gedurfd
dan bijvoorbeeld in Frankrijk. Een mogelijke verklaring hiervoor wordt gezocht
in het zelfbeeld van Nederland als een 'morele' natie en de sterke dominantie van
de 'officiële' cultuur. Verder in dit hoofdstuk ook aandacht voor de confrontatie
met de oosterse werkelijkheid. Werden de fantasieën over het sensuele Oosten
bewaarheid tijdens een oriëntaalse reis of kon de oosterse realiteit niet voldoen
aan de hooggespannen verwachtingen op dit gebied? En in hoeverre speelde de
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opkomende toenstenindustrie in op het verwachtingspatroon van de reizigers'
Dat niet alleen heteroseksuele, maar ook homoseksuele mannen werden aangetrokken door het beeld van het sensuele Oosten blijkt uit hoofdstuk 12 Voor hen gold
nog sterker dat zij de behoefte hadden de westerse moraal, die hun seksuele geaardheid fel veroordeelde, te ontvluchten De vermeend grotere acceptatie van homoseksualiteit in het Oosten - die doorgaans gezien werd als een teken van de oriëntaalse perversie - opende voor hen juist allerlei mogelijkheden Verschillende
Nederlandse schrijvers die in het begin van de twintigste eeuw een homoseksueel
thema wilden behandelen, kozen daarom voor een oosterse setting het gaf hun
veel meer vnjheid te schrijven over een onderwerp waarop normaal een taboe rustte
In hoofdstuk 13 wordt beschreven hoe vrouwelijke reizigers en schrijvers het Oosten ervoeren en verbeeldden Onderzocht wordt in hoeverre hun beeld afweek van
dat van de mannen Hoe beoordeelden zij het instituut harem en de positie van de
vrouwen in de oosterse samenleving' Trokken ze vergelijkingen tussen de situatie
van de oosterse vrouwen en die van henzelf en gebruikten ze deze wellicht om hun
eigen positie te veranderen'
In het vierde deel, tenslotte, staat het beeld van het onbedorven Oosten centraal
De Orient was in de visie van veel westerlingen een statische cultuur die in wezen
al eeuwen onveranderlijk was Lange tijd gold het Oosten daarom als achterlijk
Maar in de tweede helft van de negentiende eeuw werd in Europa steeds sterker
de keerzijde gevoeld van de moderne, industriële en kapitalistische westerse beschaving Ook in Nederland koesterden veel mensen een nostalgisch verlangen naar een
simpele, eerlijke samenleving die nog niet was aangetast door de uitwassen van de
moderne tijd In het pre-industnele Oosten vonden ze hun idylle Schrijvers en
kunstenaars verheerlijkten dit 'onbedorven' Oosten en hekelden de oprukkende
westerse beschaving In hoofdstuk 14 wordt hun fascinatie voor het onbedorven
Oosten geanalyseerd als een vorm van cultuurkritiek op de eigen beschaving
schilders stoorden zich aan de lelijkheid van het moderne Europa, schrijvers
verafschuwden de verpaupering, de onrust en de eenzijdige materiele gerichtheid
van de eigentijdse westerlingen en kunstnijveraars zochten naar inspiratiebronnen
om de toegepaste kunsten in hun eigen land te vernieuwen Ook het koele ratio
nahsme en de voortschrijdende secularisatie riepen weerstand op Velen hadden
behoefte aan een vorm van spiritualiteit die ze met langer vonden in het christendom van de modernisten Ze gingen op zoek naar een alternatieve, esoterische
kennis die gevonden werd in de oosterse mystiek Vooral in het hindoeïsme en
boeddhisme, maar ook in de mystieke tradities van de islam het soefisme In het
laatste hoofdstuk van het boek wordt de perceptie van het mystieke Oosten en
met name van het soefisme in Nederland onderzocht Verder wordt aandacht
geschonken aan de belangstelling voor twee nieuwe religieuze, respectievelijk
mystieke bewegingen die hun oorsprong in het Oosten hadden het bahaisme
en de Soefi Beweging van Inayat Khan En tenslotte wordt de invloed van de
mystieke soefipoezie uit Perzie op het werk van Nederlandse symbolistische
dichters als J H Leopold en PC Boutens bestudeerd
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Eeuwenlang was Europa vooral geïnteresseerd in het Oosten, omdat het het land
van de Bijbel was. In Palestina, en met name in Jeruzalem, lagen de meest heilige
plaatsen van het christendom, direct verbonden met het leven, de dood en de verrijzenis van Jezus. Al vanaf de tweede eeuw van de christelijke jaartelling reisden bedevaartgangers uit het Westen naar deze heiligdommen. Zelfs toen in de zevende
eeuw Palestina onder islamitisch gezag kwam - en de unieke situatie ontstond dat
het kemland en de bron van het christendom buiten de christelijke wereld kwam
te liggen - kon dat niet verhinderen dat westerse pelgrims naar het Heilige Land
bleven trekken. Pas met de reformatie kwam het nut van een bedevaart ter discussie
te staan. De protestanten zwoeren defysiekepelgrimage af en vervingen deze door
een spirituele zoektocht. Het echte beloofde land lag in de harten van de mensen,
aldus Luther. De protestanten concentreerden zich voortaan op het woord Gods,
de Bijbel, en niet langer op het land Gods, Palestina. Tegelijkertijd liep in de zeventiende en vooral in de achttiende eeuw ook onder katholieken het animo terug om
naar Jeruzalem te pelgrimeren.
Inde negentiende eeuw echter werd het Heilige Land 'herontdekt' en kwam
het eigentijdse Palestina weer volop in de belangstelling van de westerse christenen
te staan. Deels was dat te verklaren uit de snel groeiende politiek-militaire en economische betrokkenheid van het Westen bij de regio. Het begon in 1799 met de
mislukte poging van Napoleon om Acre te veroveren en het eindigde in 1917 toen
Palestina definitief een Brits mandaat werd. In de tussenliggende periode nam de
westerse invloed gestaag toe en verbeterden de reismogelijkheden voor westerlingen aanzienlijk. Toch lag de belangrijkste reden voor de hernieuwde interesse
in het Heilige Land niet in deze meer praktische voordelen, maar in het veranderende religieuze klimaat in Europa, waarbij met name de interpretatie en de status
van de Bijbel een cruciale rol speelden.
De humanistische filologen uit de zestiende en zeventiende eeuw hadden de
Bijbel - althans in methodologisch opzicht - reeds behandeld als een gewone literaire tekst. Ze zuiverden het Oude en het Nieuwe Testament van latere wijzigingen
en toevoegingen en gingen op zoek naar de oerversie van de Bijbeltekst. Daarbij
maakten zij dankbaar gebruik van het Arabisch, dat net als het Hebreeuws en het
Aramees een Semitische taal was en dus een belangrijk hulpmiddel kon zijn bij de
speurtocht naar de oorspronkelijke tekst. De universiteit van Leiden groeide mede
daardoor in de zeventiende en achttiende eeuw uit tot een centrum van wetenschappelijke arabistiek, met internationaal befaamde geleerden als Thomas Erpenius
(1584-1624), Jacob Golius (1596-1667) en Albert Schultens (1686-1750).1
De negentiende-eeuwse Bijbelwetenschappers continueerden en verfijnden
deze taalkundige methoden, maar lieten het niet bij tekstkritiek alleen. Zij stortten
zich ook op een nieuwe inhoudelijke interpretatie. Voor velen van hen was de Bijbel
niet langer het woord Gods, maar, net als elke andere literaire bron, een tekst die
geschreven was in een specifieke tijd en een specifieke context en die ook als zodanig geïnterpreteerd moest worden. De Bijbel was dus bovenal een oosters boek:
geschreven door oosterlingen, voor oosterlingen. Meer kennis van de geografische,

sociale, maatschappelijk en historische context waarbinnen de Bijbelteksten waren
ontstaan en hadden gefunctioneerd, zou ook bijdragen aan een beter begrip van de
tekst. Deze historisch-kritische methode nam rond 1800 in Duitsland een grote
vlucht. Radicale exegeten stelden daar zelfs de historiciteit van de Bijbel ter discussie. De meest spectaculaire, maar ook meest omstreden resultaten van deze nieuwe
historisch-kritische methode waren twee biografieën van Christus: Das Leben Jesu
uit 1835 door David Friedrich Strauss (1808-1874) en La vie de Jésus uit 1863 door
Ernest Renan (1823-1892). Renan wilde in zijn studie de historische Jezus weergeven in zijn natuurlijke milieu: het Palestina van de eerste eeuw. Daarom reisde hij
ter voorbereiding van zijn biografie eerst zelf naar het Heilige Land. Renan verwierp alle bovennatuurlijke aanspraken van de Bijbel. De evangeliën beschouwde
hij als mythen en niet als betrouwbare historische bronnen.
Tegelijkertijd rees er ook verzet tegen de rationalistische interpretaties van
de Bijbel. Met name in de Angelsaksische wereld ontstonden allerlei evangelische
bewegingen die juist vast wensten te houden aan een letterlijke interpretatie. Voor
hen was en bleef de Bijbel het woord van God waaraan niet te tomen viel. In hun
streven de historiciteit van de Bijbel aan te tonen, wendden ook zij in de negentiende eeuw hun steven oostwaarts. In Palestina lagen immers de bewijzen voor
de letterlijke waarheid van de Bijbel voor het oprapen. Het is enigszins ironisch
dat zij daarbij gebruik maakten van dezelfde wetenschappelijke methoden en
disciplines, zoals de moderne geografie, archeologie en vergelijkende taalwetenschap, die er nu juist de oorzaak van waren dat voor andere westerlingen de authenticiteit van de Bijbel aan het wankelen was gebracht. Zo werd het Heilige Land in
de negentiende eeuw een strijdperk tussen de aanhangers van de moderne historisch-kritische Bijbelexegese en de rechtzinnige verdedigers van een letterlijke
Bijbelinterpretatie. Beide kampen haalden hun ammunitie in het eigentijdse
Palestina.
De gevolgen van de moderne historisch-kritische exegese bleven niet beperkt
tot Bijbelwetenschappers en theologen. Het nieuwe religieuze klimaat beïnvloedde
ook de reizigers naar het Heilige Land: hun perceptie van het eigentijdse Palestina
werd mede getekend door de inzichten van de moderne Bijbelkritiek - of ze het nu
daarmee eens waren ofjuist niet. Tenslotte liet de historisch-kritische exegese ook
zijn sporen na in de verbeelding van het Heilige Land in de literatuur en de visuele
kunsten: van gewijde poëzie tot Bijbelillustraties en devotieparken.
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In de eerste helft van de negentiende eeuw drongen de nieuwe inzichten van de
historisch-kritische Bijbelexegese ook in Nederland door. Dat gebeurde aanvankelijk schoorvoetend, zoals bijvoorbeeld blijkt uit het werk van Jan Hendrik van der
Palm (1763-1840), hoogleraar in de oosterse talen, de gewijde dichtkunst en de
welsprekendheid aan de universiteit van Leiden. Van der Palm was een vertegenwoordiger van het 'rationalistisch supranaturalisme', de heersende stroming in
de Nederlandse theologie aan het begin van de negentiende eeuw die gekenmerkt
werd door een 'redelijke' benadering van het geloof gecombineerd met de erkenning dat de Bijbel het letterlijke woord Gods was: wonderen werden aanvaard als
historische feiten. Hoewel dus zeker geen voorstander van een radicaal historischkritische exegese, was Van der Palm zich wel bewust van het Oosterse' karakter van
de Bijbel.' Van 1808 tot 1816 gaf hij het weekblad Salomo uit, een reeks zedenkundige lessen naar aanleiding van de spreuken van de Bijbelse koning. De afleveringen
waren bijzonder populair en beleefden later in boekvorm nog vele herdrukken.
Van der Palm stelde zich ten doel Salomo's spreuken 'met echt Oostersch gevoel,
en Oosterschen zin' te beschouwen en verklaren.2 Hij maakte de lezer niet alleen
attent op karakteristiek oosterse stijlfiguren, maar hij ging bij zijn verklaringen
ook uitgebreid in op de geografische gesteldheid van Palestina en de zeden en
gewoonten van zijn bewoners.5 Reisbeschrijvingen bleken daarbij van groot nut.
Hierin vond men immers, aldus de Leidse hoogleraar, de gebruiken van de oude
Hebreeuwen 'als in eenen spiegel, die na dertig en veertig eeuwen nog dezelfde
beelden terugkaatst'.4 In het weekblad Salomo vinden we dus uiteenzettingen
over de huizenbouw, de rechtspraak, de sieraden en het karakter van de oosterlingen om bepaalde zegswijzen te verhelderen. Van der Palm gebruikte zelfs
oosterse vertellingen en fragmenten uit de Koran om de morele les van de
spreuken te verduidelijken.5
De veel radicalere moderne theologie, gestoeld op de recente inzichten van
de Duitse Bijbelkritiek, deed pas rond het midden van de negentiende eeuw haar
intrede in Nederland.6 De universiteit van Leiden groeide uit tot het belangrijkste
centrum van het modernisme in Nederland. Hier hield J.H. Scholten (1811-1885)
in 1843 zijn oratie. Scholten trok de historiciteit van sommige verhalen in twijfel
en meende dat de Heilige Schrift onderworpen moest worden aan de nieuwe
inzichten van de wetenschappelijke kritiek. De oudtestamenticus Abraham
Kuenen (1828-1891) verwierf wereldfaam met zijn historisch-kritisch onderzoek
naar het ontstaan en de verzameling van de boeken des Ouden Verbunds, waarin
hij op grond van zuiver historisch en taalkundig onderzoek aantoonde dat de
vroegste teksten van het Oude Testament niet verder teruggingen dan de achtste
eeuw voor Christus. De derde grote Leidse modernist, C.P. Tiele (1830-1902),
werd in 1877 benoemd als hoogleraar in de geschiedenis van de godsdiensten.
Tiele was een van de eersten die zich bezighield met vergelijkend godsdienstonderzoek, een nieuwe studierichting. Hij bestudeerde de ontwikkeling van
een godsdienst als een historisch, psychologisch en sociaal verschijnsel: zuiver
menselijk dus en niet gedacht vanuit het bovennatuurlijke.

Het is goed zich te realiseren dat de aanhangers van de moderne historischkritische Bijbelexegese vooral behoorden tot de bovenlaag van de stedelijke
burgerij. Hoewel zeer invloedrijk, zijn hun baanbrekende inzichten in de negentiende eeuw nooit gemeengoed geworden. Zoals we nog zullen zien werden de
uitkomsten van de historisch-kritische exegese door de meer rechtzinnige Nederlanders niet geaccepteerd. Toch maakten ook zij in hun pogingen de historiciteit
van de Bijbel te bewijzen steeds vaker gebruik van de nieuwe wetenschappelijke
methoden. Ook voor hen werd de oosterse context steeds essentiëler.
Hoewel mensen als Van der Palm al vroeg pleitten voor meer kennis van het contemporaine Palestina voor een beter begrip van de Bijbel, was het enthousiasme
onder de Nederlanders om het Heilige Land te bezoeken in de eerste helft van de
negentiende eeuw gering. Terwijl vanaf ongeveer 1830 steeds meer Europeanen
om religieuze redenen naar het Heilige Land trokken, toonden Nederlandse reizigers weinig interesse in Palestina. De dichter Jan van 's-Gravenweert (1790-1870)
maakte in 1837 een reis van ruim twee jaar door Rusland, de Levant, Griekenland
en Italië. Tijdens zijn rondtocht deed hij ook Jeruzalem, Bethlehem en Nazareth
aan, maar zijn oponthoud in Palestina duurde slechts twee weken. De archeologische monumenten en het natuurschoon vielen hem tegen en ook op maatschappelijk gebied vond hij het een onvriendelijk en achtergebleven land. Bovendien was
het een gevaarlijk tocht, vol ellende en ontberingen en gespeend van elke vorm van
westers comfort. De reiziger door het Heilige Land leefde slechts van 'zielespijs,
van godsdienstige en historische herinneringen, van de droomen eener opgewonden verbeelding'.7 Voor Van 's-Gravenweert was dat kennelijk een karig reisdieet,
want hij ontraadde zijn lezers om naar Palestina te reizen, tenzij zij de tocht wilden
maken om wetenschappelijk onderzoek te doen of uit religieus plichtsgevoel.
Toch zou het niet lang meer duren voordat ook in Nederland algemeen erkend
werd dat een reis naar Palestina wel degelijk van groot nut was voor een beter begrip
van de Bijbelboeken. De eerste Nederlandse predikant vertrok in 1849 naar het
Heilige Land. Dat jaar begeleidde de Zwolse dominee G.H. van Senden (1783-1851)
prinses Marianne op een oosterse reis. In de tweede helft van de eeuw groeide de
stroom reizende zendelingen en predikanten gestaag. Ze konden gebruik maken
van steeds betere vervoermiddelen en ook de reisomstandigheden verbeterden
snel. Van een van de gevaarlijkste en meest onherbergzame streken van de Levant,
ontwikkelde Palestina zich tot een trekpleister voor religieus massatoerisme. De
Nederlanders reisden aanvankelijk op eigen gelegenheid, maar vanaf 1869 kozen
velen voor een volledig georganiseerde reis van Thomas Cook of een vergelijkbaar
reisbureau.
Het eerste katholieke reisverslag, een tocht van twee anonieme priesters en een
leek, dateert uit 1859. Nadat de traditionele pelgrimage naar het Heilige Land in de
achttiende eeuw zo goed als stil was komen te liggen, kende de katholieke bedevaart
naar Jeruzalem in de tweede helft van de negentiende eeuw een opvallende opleving.
Steeds meer katholieken bezochten de heilige plaatsen. De meesten van hen deden
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dat in groepsverband Daartoe moesten ze zich tot een buitenlandse organisatie
wenden, totdat in 1905 de eerste officiële Nederlandse pelgrimage naar het Heilige
Land vertrok Zesendertig katholieken hadden gereageerd op een oproep om deel
te nemen aan deze bedevaart onder leiding van kapelaan Arnold Suys (1870-1941)
De Nederlandse groep sloot zich te Marseille aan bij het reisgezelschap van de
Franse assumptiomsten die al enkele decennia massapelgnmages organiseerden
De deelnemers vonden onderdak in kloosters en pelgrimshospitia, voor rondleidingen langs de heilige plaatsen konden ze vertrouwen op monniken die
al sedert honderden jaren in het Heilige Land gestationeerd waren

ROOMSE PELGRIMAGES EN PROTESTANTSE ZIELEWEELDE

Katholieke pelgrims zich voegend in een eeuwenoude traditie
Katholieken en protestanten gingen deels om uiteenlopende redenen naar het
Heilige Land Hun verschillende religieuze achtergrond beïnvloedde niet alleen
de keuze van hun reisdoelen, maar ook hun perceptie van het eigentijdse Oosten
De roomse reizigers zochten aansluiting bij de eeuwenoude pelgrimstraditie van
de katholieke kerk Een deel van hen zag de pelgnmage nog steeds als een mogelijkheid tot boetedoening en als middel om genade te verkrijgen Zo vermeldde de missionaris Martinus Poell (1845-1891) in zijn reisboek uit 1873 nauwgezet het aantal
aflaten dat men bij de verschillende heilige plaatsen kon verkrijgen 8 En in 1905
schreef kapelaan Suys dat hij diep onder de indruk raakte van de preek van een
Franse assumptiomst die de pelgrims de dag voor hun aankomst in Palestina hennnerde aan de pauselijke woorden 'un tel pèlerinage est un signe de prédestination,
un garanti pour le salut'9 De pelgrimages van de Franse Assumptiomsten heetten
met voor mets 'Pèlerinages de Pénitence'
Toch blijkt uit de katholieke reisverslagen dat voor de meesten boetedoening
en genade niet het belangrijkste doel was Wanneer hun reismotieven aan bod
komen, wordt er eerder in algemene termen gesproken over het verlangen in de
voetstappen van Chnstus te treden De anonieme priester die in 1859 zl J n P^gnrostocht maakte, schreef nadrukkelijk dat de ware pelgnm zich ervan bewust was dat
een bedevaart 'niet werktuigelijk van zonde bevnjden en heiligen [kon]' en evenmin
noodzakelijk was voor een christenIO Het Heilige Land trok de katholiek omdat
het de plaats was waar Christus had geleefd en was gestorven en daarom was het
hem dierbaarder dan welke plek ook op deze aarde Volgens hem was het doel en
beginsel van de bedevaart gelegen in de hoop dat het aanschouwen van het Heilige
Land de liefde voor Chnstus nog meer zou aanwakkeren
Tenslotte kan de hernieuwde belangstelling voor de pelgnmage naar Jeruzalem
niet losgezien worden van de emancipatie van het katholieke volksdeel in de tweede
helft van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw Uit de reisverslagen
spreekt onverholen trots dat nu ook Nederlandse gelovigen deze katholieke traditie
weer in ere herstellen De sfeer van dit herwonnen katholieke zelfbewustzijn komt

het sterkst naar voren in de eerste officiële Nederlandse pelgrimstocht uit 1905,
door Suys omschreven als een 'geestelijken kruistocht [... ] met eene élite van
Neerlands Katholieken'." De toonzetting van deze hele onderneming was ronduit
triomfalistisch. De Nederlanders trokken achter een eigen vaandel door het Heilige
Land en regelmatig, bijvoorbeeld als ze een landgenoot ontmoetten in een van de
kloosters of hospitia, hieven ze het Wien Neerlands bloed zzn. Bij de heilige plaatsen
werden missen opgedragen voor het vaderland en na terugkeer verscheen er
een luxe uitgegeven gedenkboek van de pelgrimage [afb. 1]. Het is opgedragen
aan de aartsbisschop van Utrecht en eindigt met een hoofdstuk waarin Suys de
hoop uitspreekt dat de pelgrimstocht de aanzet zal geven tot nog veel grootsere
plannen: de bouw van nieuwe kerken, ziekenhuizen, vakantiekolonies en een
eigen universiteit.12
De katholieken bezochten vooral de traditionele heilige plaatsen, zoals de
Geboortekerk in Bethlehem en de Heilig-Grafkerk in Jeruzalem. Hoewel ze wel
degelijk op de hoogte waren van de eigentijdse discussies rond de authenticiteit
van deze plekken, trokken de meesten de echtheid van deze drukbezochte bedevaartsoorden niet in twijfel. Ze volgden dezelfde route die generaties pelgrims
voor hen hadden afgelegd en ze bezochten de heilige plaatsen die al eeuwenlang
waren erkend en gesanctioneerd door de kerkelijke traditie.
Protestantse reizigers: zoeken naar een wankel evenwicht
In tegenstelling tot de katholieken beschouwden de protestanten pelgrimages als
bijgeloof. Zij hadden zich altijd fel verzet tegen de verering van 'heilige' plekken
of beelden. God leefde in de harten van de levende mensen, niet in dode dingen.
Daarom moesten de protestantse reizigers ook niets hebben van de traditionele
heilige plaatsen. Volgens de rechtzinnige Charles William Meredith van de Velde
(1818-1898) was heel Palestina aangevreten door deze vorm van afgoderij:
.. .helaas geen plekje is er in het Heilige Land, door den voet van Gods Zoon
of zijne profeten betreden en door innige wonderwerk merkwaardig geworden,
of het valsche Christendom, dat zich onder allerlei vormen van afgoderij openbaart, heeft met deze plaatsen gehoereerd, heeft er kerken en kapellen gesticht,
steenen voor heilig verklaard en bekwaam om mirakelen te verrigten, heeft zonden-aflaat gepredikt aan allen, die zich derwaarts ter bedevaart begeven en zich
voor het maaksel van menschenhanden nederbuigen, tot gruwel zelfs van de
Mohammedanen, die het land vertreden.'3
Met name de Geboortekerk en de Heilig-Grafkerk moesten het ontgelden. Niet
alleen hekelden de protestanten de heidense kermis rond deze oorden - regelmatig
spreken ze in hun verslagen de hoop uit dat deze plaatsen in de toekomst gezuiverd
zullen worden van alle bijgeloof, net zoals ooit Christus het tempelplein schoonveegde - maar ze trokken ook de authenticiteit van deze heiligdommen in twijfel.
Op grond van de Bijbelpassages zelf en recente archeologische opgravingen

33

H

ι. Deelnemers aan de eerste officiële Nederlandse

Foto uit: Arnold Suys, Gedenkboek van den eenten

pelgrimstocht naar het Heilige Land vlak voor hun

Nederlandschen Pelgrimstocht naar het Heilig Land,

vertrek naar Palestina in 1905.

Amsterdam 1908.

kwamen velen tot de conclusie dat de katholieke traditie nooit waar kon zijn.
Maar als de traditionele heilige plaatsen geen waarde meer hadden, wat bleef er
dan nog over? Veel protestanten zochten hun heil in het landschap.' 4 Dat was
immers nog niet verpest, niet weggestopt in pompeuze kerken, en in wezen nog
precies zo als ten tijde van Christus. Hier konden ze letterlijk in de voetsporen van
Jezus treden en de Bijbelse geschiedenissen visualiseren. Hier zochten en vonden
ze hun religieuze ervaringen. Het landschap van het Heilige Land werd aanleiding
tot contemplatie, een object van devotie. Daarmee claimden de protestanten als
het ware een eigen punt van de spirituele taart. Vooral de landschappen die direct
verbonden konden worden met het leven van Christus waren onder hen favoriet,
zoals het uitzicht op Jeruzalem vanaf de Olijfberg, de Tuin van Getsemane en het
Meer van Galilea. John Davis, die in zijn studie The landscape ofbelief"de belangstelling onder Amerikaanse protestanten voor het Bijbelse landschap onderzocht,
noemt deze opmerkelijke protestantse fascinatie voor het landschap in het Heilige
Land een vorm van 'geopietistic fetishism of place'.'5 Met de term 'fetishism' geeft
Davis meteen de gespannen verhouding aan tussen deze verering van het Bijbelse
landschap en de orthodox protestantse leer. Die spanning werd ook al in de negentiende eeuw zelf gevoeld. Door nadrukkelijk te stellen dat voor hen niet de plek,
maar de gebeurtenis die er ooit had plaatsgevonden belangrijk was, probeerden
de protestantse reizigers zich te distantiëren van de katholieke praktijken. Ze wilden zich verre houden van elke suggestie dat de plek zelf intrinsieke heiligheid
bezat: niet het landschap, maar de gedachte die het op kon wekken was heilig.' 6
Maar zelfs deze redenering ging voor sommige orthodoxe protestanten nog
te ver. Zo richtte Van de Velde zijn pijlen niet alleen op de katholieke pelgrimspraktijken, maar waarschuwde hij zijn geloofsgenoten ook tegen een 'niet minder
gevaarlijke gevoelsgodsdienst, die in heilige indrukken en gewaarwordingen een
grond zoekt voor een heilig en godsdienstig leven en een toetssteen voor de echtheid en opregtheid van het geloof.' 7 Vele protestante reizigers hoopten immers
dat een bezoek aan de heilige plaatsen hen zou helpen om zich emotioneel in te
leven in de Bijbelse verhalen en dat de aldus opgewekte religieuze gevoelens hun
liefde tot God zouden bevestigen en vergroten. In de ogen van de meest strenge
predikanten kon dit echter geen genade vinden. Zij hamerden erop dat Gods werk
niet afhankelijk was van gemoedsbewegingen die verbonden waren met specifieke
plaatsen, maar dat God alleen door de Heilige Geest werkte, en die was onafhankelijk van plaats en tijd. Daarom richtte de gereformeerde predikant F. Lion Cachet
(1839-1899) zich tot zijn geloofsgenoten met de vermanende woorden:
Wie Hem niet vindt in Zijn geschreven Woord, zal ook niet verstaan, wat de
Olijfberg of Moria, overeenkomstig het Woord van Hem getuigen, en dat
Woord is niet meer waard op Zion dan op Vuurland. Wie dus 'Godsdienstige
indrukken' zoekt, buiten de Schrift om, door de aanschouwing of betreding van
zekere 'heilige' plaatsen, bedriegt zich zeer, en staat, bewust of onbewust, schuldig aan afgoderij.
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De meeste protestanten waren echter niet zo streng in de leer. Sommigen van hen
schrijven hoe ze toch diep ontroerd raakten bij het bezoek aan de Hofvan Getsemane waar ze zich in gedachte trachtten te verplaatsen in het lijdensverhaal. En de
anti-revolutionaire voorman Abraham Kuyper (1837-1920) beleefde op het Meer
van Tiberias enkele intense momenten van 'zieleweelde'.19 Voor hem was het juist
de verbeeldingskracht, gepaard aan een onwankelbaar geloof, die een pelgrimage
naar het Heilige Land tot een onvergetelijke ervaring maakte. De confrontatie
met het land van de Bijbel had voor hem wel degelijk ook een spirituele dimensie:
Onuitsprekelijk had ik het Heilige Land genoten. De indaling van de Goddelijke
realiteit in het tastbare van deze wereld had ik er gevoeld, zooals men het op verren
afstand in eigen land niet gevoelen kan'.20 Kuyper ergerde zich aan de radicale protestantse Bijbelcritici die alle traditionele heilige plaatsen in twijfel wensten te trekken. Hij noemde hun kritiek wreed, omdat ze met hun bedenkingen het 'zielsgenot'
van menig pelgrim verstoorden, zonder er iets voor in de plaats te geven.21 De Rotterdamse predikant]. Krayenbelt trok zich evenmin iets aan van de orthodoxe
scherpslijpers. Voor hem was en bleef Palestina 'het land van het gemoedsleven,
van diepte der ziel; dat zeggen u de lijnen der bergen, de rotsen aan het strand,
de velden met steenen bezaaid'.22

DE BIJBEL VERKLAARD EN BEWEZEN

De religieuze reizigers gingen echter niet alleen op zoek naar spirituele ervaringen.
Zowel katholieken als protestanten hoopten dat een reis naar het Heilige Land hun
ook een beter begrip van de Heilige Schrift zou brengen. Een bezoek aan Palestina
had dus een sterk educatief karakter: het moest de Bijbel helpen verklaren. Daarnaast hoopten met name de orthodox-protestantse reizigers in Palestina ook bewijzen te vinden voor de letterlijke waarheid van de Bijbel. Met het boek in de hand
gingen zij op zoek naar plaatsen die overeenstemden met de beschrijving in de
Schrift, om zo hun tegenstanders te overtuigen van de authenticiteit ervan. Overeenstemming over wat er in het Heilige Land allemaal kon dienen ter verklaring
of als bewijs van de Bijbelverhalen bestond er echter niet. Sommigen wilden zich
beperken tot de geografie en de archeologie van Palestina, terwijl anderen ook grote
waarde hechtten aan de zeden en gewoonten van de contemporaine bevolking. Op
het eind van deze paragraaf probeer ik deze verschillen te verklaren door ze te interpreteren als een decorumprobleem.
Geografie en archeologie
Al ruim voordat G.H. van Senden in 1849 naar het Heilige Land vertrok, hield deze
Zwolse dominee zich in zijn studeerkamer intensief bezig met de 'gewijde aardrijkskunde'.2' Hij had verschillende publicaties op het gebied van Bijbelse geografie
op zijn naam staan, waaronder een Bijbelatlas bij de nieuwe vertaling van J. H. van
der Palm en een Bijbelsch-geographisch woordenboek dat dienst deed als een uit-

gebreid register bij de atlas. 24 In zijn hoofd had Van Senden het Heilige Land dus
al talloze malen doorkruist en het zal niet verbazen dat hij een diepe wens koesterde
om zelf naar Palestina te trekken. Deze mogelijkheid deed zich voor toen prinses
Marianne, de dochtervan koning Willem 11, hem vroeg om haar te vergezellen,
'als geestelijke en aardrijkskundige', op een reis naar het Heilige Land.
Voor Van Senden stond het belang van een bezoek aan Palestina buiten kijf.
ledere christen die de Bijbel als leidraad voor zijn leven aanvaardde, wilde het boek
volledig doorgronden en begrijpen en om dat te bereiken was een grondige kennis
van het Oosten absoluut noodzakelijk:
De Heilige Schrift toch is van hetzelve eene dochter. Haar gewaad en tooi niet
alleen zijn geheel Oostersch, ook hare gelaatstrekken en kleur dragen de kenmerken van haren geboortegrond. 25
En inderdaad, eenmaal aangekomen in het Oosten ervoer hij aan den lijve hoe
de Bijbel voor hem 'meer en meer een levend boek' werd.2
Na terugkeer in het vaderland stortte de predikant zich op het uitwerken van
zijn reisaantekeningen, aangevuld met uitgebreide literatuurstudie. Zijn plan was
om een vierdelige beschrijving van het Heilige Land uit te geven, maar door zijn
plotselinge dood in 1851 verschenen alleen de eerste twee delen, die weliswaar
getuigden van de eruditie van de auteur, maar bepaald geen meeslepend proza
opleverden. De bestudering van de natuur in Palestina had Van Senden verhelderende en nieuwe inzichten gegeven in enkele schimmige Bijbelpassages. Bovendien
was hij ervan overtuigd met zijn onderzoek verschillende vertaalfouten in de Statenbijbel aan het licht te hebben gebracht. Tenslotte meende hij een aantal nog onbekende Bijbelse locaties te kunnen identificeren. Hij verbaasde zich over het grote
aantal ruïnes van Bijbelse steden in het Heilige Land en zag hierin een sterk wapen
tegen hen die de authenticiteit van de Schrift betwistten: 'eene bewijskracht, die
de drogrede doet verstemmen, die de lippen des twijfelaars sluit, die het natuurlijk
verstand dadelijk en volkomen overtuigt, gaat er uit van dit merkwaardig
verschijnsel'.27
Latere Nederlandse reizigers - met uitzondering van C.W.M, van de Velde,
wiens Palestinareizen in het volgende hoofdstuk nog uitgebreid aan bod komen hebben zich niet meer zo intensief beziggehouden met oorspronkelijk, (semi)
wetenschappelijk onderzoek naar de Bijbelse geografie, topografie en archeologie.
Toch meenden ook zij dat de natuurlijke gesteldheid van het Heilige Land telkens
weer verrassende verklaringen en bevestigingen van de Bijbelverhalen opleverde.
Bij een bezoek aan de Rode Zee concludeerde een van hen verheugd: 'En hier, op
Kolzum's heuvel gezeten, lezen wij niet maar aanschouwen, wat in de Schrift staat
gegrift aangaande Israels exodus, en zijn doorgang tusschen de gekliefde wateren
der Schelfzee'.28 Een ander stelde proefondervindelijk vast dat de heldere lucht bij
het Meer van Tiberias de menselijke stem een grote reikwijdte verleende, hetgeen
verklaarde waarom Christus zich hier vanaf een bootje moeiteloos verstaanbaar had
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kunnen maken voor de menigte op de oevers.29 Tenslotte werd ook de archeologie,
die in de tweede helft van de negentiende eeuw een spectaculaire vlucht nam, door
de auteurs te hulp geroepen om de Bijbelverhalen te verdedigen. Krayenbelt, bijvoorbeeld, bracht een bezoek aan een recent herontdekte grot, waarvan gezegd
werd dat deze ten tijde van Salomo gediend zou hebben als steengroeve voor de
bouw van de tempel. De predikant was zeer ingenomen met deze archeologische
vondst: 'Zoo zorgt God, dat in een eeuw waarin een ongeloovige wetenschap aan
het woord is en den hoogsten toon zoekt aan te slaan, de steenen spreken, en uit
den donkeren schoot der aarde een stem gehoord wordt ter bevestiging van
de waarheid der Heilige Schrift'.30
Levende Bijbelillustraties
In de inleiding van zijn reisverslag kondigde Van Senden aan dat hij niet alleen
aandacht wilde besteden aan de natuur en de geschiedenis van het Heilige Land,
maar ook aan de zeden en gewoonten van de eigentijdse bevolking. In de gepubliceerde delen is hier echter weinig van te merken, maar wellicht heeft hij dit onderwerp willen bewaren voor de banden die door zijn vroegtijdig overlijden nooit zijn
verschenen. Latere reizigers gingen in ieder geval wel uitgebreid in op de overeenkomsten tussen de Bijbelse en de eigentijdse bewoners van Palestina.
Voor de meeste reizigers was het duidelijk dat de oosterse samenleving statisch
was en dat de Bijbelse zeden en gewoonten in het contemporaine Oosten onveranderlijk voortleefden. Terugblikkend op zijn reis naar het Heilige Land schreef de
Driebergense predikant]. Westrik in 1870 dat deze tocht hem ervan had overtuigd
dat:
de zeden, de gewoonten en de geheele levenswijze in Palestina en het Oosten
nog zóó zijn als vóór 233 duizend jaren, 't geen wij menig malen gelegenheid
hadden op te merken - mijns inziens, ook een krachtige bewijs voor de waarheid
en wezenlijkheid der Bijbelsche toestanden, zoo als ons door verschillende
gewijde schrijvers geschetst worden. Men moet al weer in het land zelf geweest
zijn, om hiervan de levendige overtuiging te bekomen. Zoo mobiel het Westen
is, zoo stabiel is het Oosten.3'
De katholieke seminariedocent J.M.L. Keuller was dezelfde opinie toegedaan. Ook
hij meende dat een reis naar het Heilige Land, dankzij de gehechtheid aan tradities
en afkeer van vernieuwingen van de oosterlingen, van groot didactisch belang was
voor het begrip van de Bijbel: 'Dit taai conservatisme maakt eene reis door Palestina
[...] tot een zeer belangwekkende en leert de zeden en gewoonten kennen, die in
de heilige boeken ter sprake komen'.32 Zijn medepelgrim kapelaan Suys vroeg zich
zelfs af of het niet 'providentieel' mocht heten dat geen enkel land in de afgelopen
eeuwen zo weinig was veranderd als Palestina, waardoor de pelgrim zich nog steeds
kon wanen in het land van Christus.33 Het Heilige Land was 'een land waar het
heden is als gisteren'.3''· Met als gevolg dat de reisverslagen bol staan van

vergelijkingen tussen de contemporaine zeden en gewoonten en de Bijbelse
gebruiken. Eigentijdse klederdrachten, sieraden en tatoeages zagen de reizigers
ook al beschreven in het Oude Testament en de begrafenissen, bruiloften en feesten van de lokale bevolking werden gespiegeld aan soortgelijke gebeurtenissen in
de Schrift. Wanneer de pelgrims te paard of per kameel reisden en overnachtten
in tenten, dan heette dit steevast 'aartsvaderlijk' te zijn; als ze te Nazareth jonge
vrouwen bij de bron water zagen halen dan trokken ze onmiddellijk de vergelijking
met Maria; arme Arabieren in kameelharen mantels deden hen denken aan Johannes de Doper en de traditionele landbouwmethodes die ze onderweg zagen
wierpen een nieuw licht op verwarrende zegswijzen en parabels in de Bijbel.
In een enkel geval konden de vergelijkingen tussen het eigentijdse en het oude
Palestina leiden tot een herziening van het beeld van de Bijbelse samenlevingen.
De predikant Westrik ging hierin wel heel erg ver. De Levantijnse reis had hem
ervan overtuigd dat het Oosten de laatste millennia niet of nauwelijks was veranderd. Dit inzicht leidde ertoe dat hij zijn aanvankelijk positieve opinies over het
oude Israel moest bijstellen, omdat het huidige Palestina hem zo was tegengevallen.
Als het contemporaine Oosten de vergelijking met de westerse beschavingen niet
kon doorstaan, dan was de consequentie van de doctrine van het statische Oosten
dat dit ook moest gelden voor het oude Israël:
Dan is mij duidelijk geworden, bij een blik op de tegenwoordige Oostersche
maatschappij, dat zelfs in de bloeiende tijden van Israël onder David en Salomo
de ontwikkeling des volks, de achting voor de vrouw en over het geheel de
beschaving op een laag peil stonden en niet moeten gelijk gesteld worden met
onze Christelijk Westersche Maatschappij. En gelijk heden ten dage de behoeften zeer weinig bij het volk zijn, zoo zal het vroeger ook wel niet veel anders
geweest zijn.35
Een decorumprobleem?
Niet alle reizigers vonden de vergelijkingen tussen de contemporaine bevolking
van Palestina en de joden uit Bijbelse tijden gepast. Rond het midden van de
negentiende eeuw woedde er in Engeland een felle discussie over de welvoeglijkheid van dergelijke analogieën. De 'evangelical' Alexander Keith (1791-1880)
reageerde furieus op de gelijkstelling van de oude Israëlieten met de wetteloze
bedoeïenen die A.P. Stanley (1815-1881), deken van Westminster en een meer
liberaal theoloog, had gesuggereerd in zijn beroemde boek Sinai and Palestine in
connection with their history. Volgens Keith waren de oudtestamentische joden
in geen enkel opzicht overeenkomstig met deze onbeschaafde roversbenden.
De joden waren stedelingen geweest met een hoge graad van beschaving, hetgeen
van de Palestijnse bedoeïenen allerminst gezegd kon worden.3 In wezen ging het
hier om een decorumprobleem: Keith vond de vergelijkingen niet gepast omdat
ze in zijn ogen de waardigheid van de oude Israëlieten en daarmee van de Bijbel
als fundament van het christendom aantastten.
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Ook bij enkele Nederlandse reizigers lijkt het decorum een rol te hebben gespeeld
bij de beoordeling van de bruikbaarheid van contemporaine analogieën Vanuit
zijn studeerkamer mocht de Utrechtse hoogleraar H Th Obbink (1869-1947)
beweren dat vooral de bedoeïenen het best de oudtestamentische gewoonten hadden bewaard, maar bij veel reizigers nep juist deze bevolkingsgroep de meeste weerstand op 37Toen pastoor Α Ν J Huybers (1874-1935) tussen Jaffa en Jeruzalem uit
zijn treinraampje keek en naar aanleiding van het prachtige landschap dagdroomde
over hel Hooglted, zag hij zijn visioenen wreed verstoord door een groep bedoeïenen
die door zijn gezichtsveld trok Meteen raakte hij uit de stemming deze schuwkijkende kerels hadden mets met het Hooglied te maken De bedoeïenen konden
zelfs de vergelijking met de kinderen van Jacob met doorstaan 'Neen dat valt hier
ook niet 't Boeltje ziet te vuil en te rooverachtig'38 Huybers kwam pas toe aan Bijbelse associaties in het grotendeels chnstelijke Nazareth en Bethlehem Het lieflijke
Nazareth werd bevolkt door prachtige madonna's en mooie Chnstuskindjes en
de eenvoudige pnesters te Bethlehem deden hem denken aan de eerste chnstenen
Nota bene Huybers ging dus ook voorbij aan de veel meer voor de hand liggende
joodse parallellen Dat is echter niet zo vreemd als we beseffen dat de pastoor
weinig ophad met de joden die hij in Palestina ontmoette39
Huybers was overigens niet de enige die de levende Bijbelillustraties vooral
zocht onder de chnstelijke bevolking In bijna alle reisverslagen staken Bethlehem
en Nazareth gunstig af bij de rest van Palestina Kenmerkend is de beschrijving van
Bethlehem en zijn inwoners door een Nederlandse pastoor uit 1864 Bij aankomst
in het stadje herkende hij meteen de heilzame werking van het christendom meer
leven, meer werkzaamheid en meer opgeruimdheid dan elders 4 0 Hij ging echter
nog verder de inwoners waren niet alleen zedehjker en beter gekleed, ze onderscheidden zich ookfysiekvan de hen omringende Arabieren Volgens de pastoor
beschouwden sommige auteurs hen als het oorspronkelijke deel der bevolking dat
zich niet met de Arabieren had vermengd 'En inderdaad, het is eene andere type,
zoo met die van het oude Joodsche geslacht, dan toch zeer zeker die, naar welke de
oudste overlevering de Moeder des Heeren voorstelt'4I Men kan zich afvragen
van welk geslacht Maria dan afkomstig moet zijn geweest, als ze niet tot het oude
Joodse behoorde, maar na de Bethlehemmers op deze wijze geïsoleerd te hebben
van de islamitische bevolking van Palestina, kon de vergelijking met Mana zonder
schendingen van het decorum geschieden Toen de pastoor een jonge vrouw uit
Bethlehem zag die de kerk uitkwam waar zij haar kind had laten dopen, was zij net
'eene vrouw van vroegeren tijden, van over twintig eeuwen misschien' Zoo moet,
dachten wij, Maria ook zijn gekleed geweest'42 Keulier ging in 1907 wat omzichtiger te werk Wandelend door Nazareth zag hij hoe weinig er in de loop der eeuwen
veranderd was en voelde hij hoe de hele omgeving een commentaar werd op het verborgen leven van Jezus Aangekomen bij de dorpsbron - voor de meeste reizigers
aanleiding om een vergelijking tussen de waterhalende vrouwen en Maria te trek
ken - maakte hij de analogie met Mana slechts met de grootst mogelijke gereserveerdheid, bang een ongepaste parallel te schetsen 'Zóo dacht ik - maar dan veel

zediger in uiterlijk en kleeding, en zonder eenig sieraad dan de weerschijn harer
deugden, die op het hemelsch gelaat de onbesmette ziel weerspiegelden -Jezus
aan de hand meevoerend, moet Maria dag in dag uit ook dat werk der armen
gedaan en geheiligd hebben'.43
Het decorumprobleem verklaart ook waarom sommige rechtzinnige auteurs,
zoals Van de Velde en Lion Cachet, helemaal afzagen van vergelijkingen met de
contemporaine inwoners van het Heilige Land. Hun visie op het eigentijdse Palestina was zo negatief, dat analogieën tussen de eigentijdse en de Bijbelse bevolking
meteen zouden gelden als een belediging van de oude Israëlieten. Net als voor
Alexander Keith, met wie zij zich op religieus gebied verbonden voelden en wiens
werk zij hadden gelezen, waren dergelijke vergelijkingen ook voor Van de Velde
en Lion Cachet hoogst ongepast.

P R O F E T I E Ë N G E L O O F EN C H I LI ASTI S C H E V E R W A C H T I N G E N

Een deel van de protestantse reizigers richtte in Palestina de blik niet alleen op het
Bijbelse verleden, maar ook op de toekomst. Voor hen was het lot van het Heilige
Land immers onlosmakelijk verbonden met de heilsgeschiedenis van de gehele
mensheid. Zij meenden dat de sleutel tot de toekomst te vinden was in de Bijbelse
profetieën en in het Heilige Land vonden zij aanwijzingen dat deze toekomstverwachtingen spoedig in vervulling zouden gaan.
Zowel in het Oude als het Nieuwe Testament staan voorspellingen over het
einde der tijden. Het bekendst is wel de Openbaring van Johannes, maar ook in de
geschriften van de andere evangelisten en van profeten zoals Daniël zijn apocalyptische passages te vinden. In navolging van Augustinus predikte de katholieke kerk
dat deze apocalyptische visioenen niet letterlijk, maar symbolisch gelezen moesten
worden. In de officiële leer domineerde dus een vergeestelijkte uitleg van deze
Bijbelse toekomstverwachtingen, maar daarnaast bleef er altijd een onrustige
onderstroom bestaan die de profetieën letterlijk wilde interpreteren en op zoek
ging naar aardse aanwijzingen dat de eindtijd nabij was. Zeker in de protestantse
traditie, waar de aanhangers van een letterlijke Bijbelinterpretatie het sterkst waren,
staken chiliastische of millennialistische speculaties met enige regelmaat de kop
op. In de negentiende eeuw kende het chiliasme zelfs een sterke opleving. Als een
reactie op het achttiende-eeuwse verlichtingsdenken, waarin weinig plaats was
voor directe inmenging van God in de geschiedenis en waarin steeds openlijker
werd getwijfeld aan de waarheid van de geopenbaarde religie, ontstonden rond
1800 allerlei opwekkingsbewegingen die vasthielden aan een letterlijke duiding
van de Bijbel. Ook van de profetische boeken. Zij meenden dat Christus op het
einde der tijden zou terugkeren op aarde om de strijd aan te binden met de antichrist. Na zijn overwinning zou Christus een duizendjarigrijkvan vrede en voorspoed vestigen. Op het eind van dit millennium zou zich nogmaals een allesbeslissende strijd tussen Satan en Christus ontspinnen, waaruit Christus als overwinnaar
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te voorschijn zou treden om het eeuwigdurende vredesrijk te stichten.44 In de
eerste decennia van de negentiende eeuw waren chiliastische speculaties vooral
populair in de Angelsaksische wereld. Auteurs als Edward Irving (1792-1834),
de latere oprichter van de Holy Catholic Apostolic Church, en Alexander Keith
meenden in de 'tekenen des tijds' aanwijzingen te zien voor een spoedige wederkomst van Christus.
Chiliasme in Nederland
In Nederland was er in de hoofdstroom van het institutionele protestantisme geen
plaats voor uitgesproken eindtijdverwachtingen.45 Toch is het chiliasme aan ons
land niet onopgemerkt voorbij gegaan. Integendeel, in de eerste helft van de negentiende eeuw verschenen er buiten het officiële circuit om talloze apocalyptische
geschriften die zich op een meer volks publiek richtten.4 Daarnaast kwamen ook
de aanhangers van het veel chiquere Réveil in de ban van profetische voorspellingen
en chiliastische verwachtingen.47 Willem Bilderdijk (1756-1831) twijfelde er niet
aan dat de eindtijd spoedig zou komen en daarom sloeg hij aan het rekenen om de
terugkeer van Christus nauwkeurig te bepalen. Volgens hem zou dit ergens tussen
1823 en 1848 moeten plaatshebben. Ook andere Réveilkopstukken, zoals Abraham
Capadose (1795-1874), H.J. Koenen (1809-1874), Willem de Clercq (1795-1844)
en Isaac da Costa (1798-1860), huldigden chiliastische denkbeelden. De Clerq
was diep onder de indruk van The signs of times van Edward Irving en in het begin
van de jaren dertig meenden verschillenden van hen dat de 'tekenen des tijds',
zoals de politieke instabiliteit rond 1830, de Belgische Opstand of het uitbreken
van een cholera-epidemie, erop wezen dat het duizendjarige rijk elk moment kon
aanvangen.4 Zo verscheen er in 1854 in hctBijbladbijde Christelijke Stemmen een
artikel waarin de auteur zich ten doel stelde 'in groote trekken een panorama te
schetsen van de treffende en buitengewone teekenen, welker zamenvoeging tot
een geheel ons den sleutel in de hand geeft van den profetischen tijd, welken wij
beleven'.49 De anonieme schrijver noemde als een 'teken des tijds' onder andere
de grote populariteit waarin de studie van de Bijbelse profetieën zich mocht verheugen en 'de onder Christenen schier overal verspreide verwachting van de aanstaande komst des Heeren, en de veldwinnende overtuiging, dat wij het eindpunt
der 1260 profetische jaren naderen'.50
Toen het millennium toch wat langer op zich liet wachten, raakte binnen het
Réveil het radicale millennialisme wat meer op de achtergrond. Toch bleef het chiliasme ook in de tweede helft van de eeuw een niet te verwaarlozen factor binnen het
Nederlands protestantisme. Dat blijkt bijvoorbeeld alleen al uit het feit dat meer
liberale theologen bleven waarschuwen tegen fervente millennialisten. Zo trok
Jan van Gilse (1810-1859), predikant en hoogleraar aan het Doopsgezind Seminarium, in 1857 in De Gids fel van leer tegen de 'chiliasten onzer dagen' die in zijn ogen
een bedreiging vormden voor een redelijke godsdienst en een verstandige schriftverklaring.5' En in 1875 vreesde Abraham Kuenen dat de leer van het duizendjarige rijk in Nederland nog 'talrijke voorstanders' had.52

Het lot van Palestina vervulde binnen het chiliasme een centrale rol.53 Voorafgaande aan het millennium zou Israël zich immers bekeren en hersteld worden in
het land der beloften. Vandaar dat de Nederlandse Réveilaanhangers de gebeurtenissen in het Nabije Oosten op de voet volgden.54 Een geschrift als De stipte en
letterlijkevervullingderBijbelsche profetiën. Opgehelderd door degeschiedenis der Joden en
de ontdekkingen van nieuwe reizigers, als een bewijs van de waarheid der Christelijkegodsdienst van de Schot Alexander Keith was ook hier zeer populair. De Nederlandse
vertaling beleefde verschillende herdrukken die in de Réveiltijdschriften zeer
lovend werden ontvangen.55 Met name Isaac Da Costa, zelf een bekeerde jood,
hield zich intensief bezig met eschatologische beschouwingen over het Heilige
Land. In 1855 publiceerde hij zijn Vijf en twintigstellingen over de nationale wederoprichtingvan Israël en de wederkomst van den Heer Jezus Christus in heerlijkheid, waarin
hij verklaarde dat de profetieën aangaande de toekomst van Israël letterlijk gelezen
dienden te worden. Daarom, aldus de dichter, moesten de christenen niet alleen
nauwkeurig onderzoek doen naar de profetieën, maar eindelijk ook eens serieus
werk maken van de prediking van het Evangelie onder de joden. In 1861 behoorde
Da Costa tot de oprichters van de Nederlandsche Vereeniging voor Israël. Deze
had tot doel 'om Israël tot Christus te brengen en de Christenen op Israël te wijzen'.56 Hoewel de leden zich vooral richtten op het bekeren van joden in Nederland,
bleven ze ook de ontwikkelingen onder de joden in Palestina nauwlettend volgen.
Reizigers over de reeds vervulde onheilsprofetieën
Profetieëngeloof en millennialistische verwachtingen waren ook van invloed op
de protestantse reizigers naar het Heilige Land. Verschillenden van hen noemden
het onderzoek naar de profetieën zelfs een van de belangrijkste redenen voor hun
reis naar Palestina. Nog in 1902 schreef Lion Cachet bij aankomst in Jeruzalem
dat hij zich een goede voorstelling wilde maken hoe de stad er had uitgezien ten
tijde van Abraham, David en Jezus om aldus:
duidelijker te kunnen verstaan, hoe het oordeel over haar is gekomen in verwoesting en vertreding, én over het Volk, in nu reeds meer dan 18 eeuwen lange
verstrooiing. En dus, vaster, beter, duidelijker te verstaan dat, en hoe, de nog
onvervulde profetiën, zoo van oordeel als van heerlijkheid, zoo voor Stad en
het Land als voor het Volk, in vervulling zullen treden, en welke aanwijzingen
er zijn om te mogen verwachten, dat dit spoedig zal geschieden.57
Lion Cachet maakt hier een belangrijk verschil tussen de profetieën die reeds
in vervulling zijn gegaan en de profetieën die nog vervuld moeten worden.
De reeds vervulde profetieën betroffen de vloek die God over het land en de
inwoners van Israël had afgeroepen en waarvan het resultaat in Palestina nog steeds
te zien zou zijn. In navolging van Alexander Keith gingen veel protestantse reizigers in Palestina op zoek naar de gevolgen van de wrake Gods, een sterk bewijs voor
de letterlijke waarheid van de Bijbel. De vrijzinnige dichter Van's-Gravenweert
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moest niets hebben van deze profetieënvorsers. Tijdens zijn verblijf in Palestina
in 1838 had hij vastgesteld dat zulke lieden de sporen van verwoestingen en de
onvruchtbaarheid van het land vaak schromelijk overdreven. En waarom zou men
zijn toevlucht nemen tot een goddelijk ingrijpen om de vernietiging van steden als
Sidon en Tyrus te verklaren? Alle grote steden bloeiden op en verdwenen ook weer.
Daar waren geen profetische gaven voor nodig.5
Maar menig religieuze reiziger die na Van 's-Gravenweert het Heilige Land
bezocht, deelde diens sceptische houding niet. In navolging van Keith zagen velen
overal de Bijbelse onheilsprofetieën bevestigd. Niet alleen de natuurlijke gesteldheid - de onvruchtbaarheid, de uitgestrekte, onbebouwde, dorre gebieden en het
grote percentage woestijn - wezen op een vloek van God, ook de armzalige staat
van de bevolking en het slecht functionerende Turkse gezag werden vanuit de
onheilsprofetieën verklaard. Voor Van de Velde stond het vast dat de Turken, die
nu al eeuwenlang Palestina verwaarloosden, de gesel Gods waren. Had de Heer niet
al eerder een vreemd volk gebruikt om zijn vloek ten uitvoer te brengen? Daarom:
'Dat God aan hun [de Turken] het kwaad bezoekt even als aan de Chaldeën, die
van ouds het werktuig waren, waarmede Hij Israël kastijdde, verwondert ons niet'.59
Dat werkelijk alles als een gevolg van Gods wrake gezien kon worden, bewijst het
reisverslag uit 1896 van de hervormde theoloog en latere christelijk-historische
politicus). Th. Visser (1857-1932):
Op ontroerende wijze zijn de Godsspraken over het ontrouwe Israël vervuld.
Palestina is thans een land van puinen; het is woest en onvruchtbaar [...] Groote
armoede aan water. Slechte wegen. Eene luie bevolking. Het Turksch wanbestuur. De dorpen - eene verzameling krotten van steen en leem, met of zonder
dak, doorsneden door iets, dat een weg moet verbeelden, maar feitelijk een modderpoel is [...] en aldaar, in de meeste gevallen, luierende mannen, werkende
vrouwen, bedelende kinderen. Zoo is het land van den tegenwoordigen tijd.
Dit rotsvaste geloof in de letterlijke vervulling van de onheilsprofetieën maakte een
onbevangen blik op het contemporaine Palestina onmogelijk. Volgens de Bijbel
was dit land vervloekt en de rechtzinnige protestanten wilden niets liever dan dit
bevestigd zien. Van de Velde waarschuwde zijn landgenoten die in de toekomst
wellicht een bezoek aan Palestina wilden brengen dat een dergelijke reis bepaald
geen pleziertochtje was. Het land droeg overal de sporen van Gods wraak:
Die in dit land wil reizen moet wel bedenken, dat hij zich naar een land begeeft
van God vervloekt. En hoe dan zou hij eene getuigenis van de waarheid van
Gods Woord kunnen afleggen zonder de gevolgen van dien vloek niet mede
te ondervinden?
Wie ontkende dat Palestina gebukt ging onder een vreselijke vloek, ontkende
de Bijbel zelf.

Denogonvervuldeheilsprofetieën
De reizigers die beïnvloed waren door het chiliastische gedachtegoed lieten het niet
bij de reeds vervulde onheilsprofetieën. Zij toonden zeker zo veel interesse in de
nog niet vervulde heilsprofetieën aangaande de wederkomst van Christus. De predikant J. Westrik schreef in 1870 dat hij Jeruzalem wilde bezoeken om 'gewapend
met den teleskoop der profetie, als de wachter op de muren Sions na te sporen, of
niet reeds de dag, ofjuister het morgenrood begint te gloren van de wedergeboorte
aller volken in verband met de herstelling van Israël'.62 Welke aanwijzingen voor
het naderende duizendjarige vredesrijk meenden deze protestantse reizigers nu in
Palestina te kunnen zien? Welke 'tekenen des tijds' wezen op een spoedige terugkeer van het volk Israël, een van de belangrijkste voorwaarden voor de wederkomst
van Christus?
Voordat Israël terug zou kunnen keren, moest er eerst een machtswisseling
plaatsvinden. De Bijbel had immers voorzegd dat de macht der heidenen in de eindtijd gebroken zou worden. Nu had men in de negentiende eeuw bepaald geen profetieën nodig om te kunnen zien dat het Ottomaanse Rijk wankelde. Maar de val van
'de zieke man van Europa' kreeg door de profetieën wel iets onafwendbaars en een
eventueel ingrijpen van de westerse mogendheden in de regio werd door sommige
protestanten al bij voorbaat religieus gesanctioneerd. Er werd zelfs druk over
gespeculeerd welke westerse macht Gods oordeel over het Oosten ten uitvoer
zou brengen.
Van de Velde meende dat die nobele taak Engeland toebehoorde. Een voor de
hand liggende keus, aangezien de Engelsen in meerderheid protestant waren en
hun invloed in Palestina rond 1850 sterk groeide. Lion Cachet steunde hem hierin.
Hij stelde dat ook in Egypte de islam zou moeten wijken voor het Evangelie en dus
de huidige regering vervangen diende te worden. Aangezien de profeet Ezechiël
had voorspeld dat er nooit meer een Egyptische vorst zou regeren, moesten de
nieuwe machthebbers wel uit het buitenland komen. En welke vreemde mogendheid leek dan het meest geschikt om Egypte naar de beloofde zegeningen te leiden?
Frankrijk, met zijn zedeloosheid, jezuïeten en revolutiegeest, kwam niet in aanmerking. Rusland, met zijn vervolgzieke orthodoxe kerk, en Duitsland, met zijn politiegeest, evenmin. Bleef over: Engeland. Sinds 1882 hadden de Engelsen in Egypte
feitelijk de touwtjes al in handen. Dankzij hun invloed was er een einde gekomen
aan de tirannie en willekeur en bestond de vrijheid er om het Evangelie te verkondigen. En daarom: 'Waar er een vreemde heerschappij, boven die der Egyptische,
moet zijn, schijnt dan de Britsche, thans, niet minst onverkieslijk? En is daarin
niet Gods hand te erkennen... ?' 3
Westrik daarentegen zag voor Rusland een belangrijke rol weggelegd in de
heilsgeschiedenis. In de openbaring van Johannes stond immers te lezen dat aan
het einde der tijden de Eufraat zou opdrogen. Westrik vroeg zich af, in een enigszins onduidelijke passage, of Rusland deze voorspelling niet spoedig in vervulling
zou doen laten gaan als het de streek van de Eufraat zou veroveren en de loop van
de rivier zou wijzigen: 'Zal Rusland als een andere Cyrus onder het bestuur van
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Gods Voorzienigheid den Euphraat doen opdroogen en afleiden, en aldus meester
worden in het Verre Oosten Dit is wel waarschijnlijk' 64 Vermoedelijk doelde
Westnk hier op het Russische streven naar open zee Een van de mogelijkheden
voor Rusland om warme havens te verkrijgen lag in de uitbreiding van zijn grondgebied richting Perzische Golf of Indische Oceaan en die begon met de verovering
van de bovenloop van de Eufraat
Verder werd ook de groeiende westerse invloed op economisch gebied gezien
als een voorbode voor het naderende heil Het Westen legde spoorwegen aan,
herbouwde havens en stichtte landbouwkolonies in Palestina Lion Cachet
concludeerde dat het land aldus geschikt werd gemaakt voor het ontvangen van
een grote bevolking de terugkeer van Israel 65 Westnk was nog wat preciezer
de plannen om een spoorweg aan te leggen van Egypte, door Palestina, naar
Syrie, deden hem onmiddellijk denken aan Jesaja, die immers had voorzegd
dat Egypte in de eindtijd een gebaande weg zou worden voor Israel
En tenslotte hielden de protestantse reizigers nauwlettend de laatste ontwikkelingen onder de joden in de gaten Was de migratie van Europese joden naar
Palestina het begin van de terugkeer van Israel' En zeker zo belangrijk hoe stond
het met de resultaten van de zending onder de Palestijnse joden' Daarom bezochten de reizigers de charitatieve instellingen, de verschillende joodse en protes
tantse kolonisaties en de zendingsposten onder de joden Naarmate de tijd vorderde moesten de reizigers echter vaststellen dat deze instellingen niet het
gewenste resultaat opleverden De zending onder de joden in het Heilige Land
leverde nauwelijks bekeerlingen op en toen de zionistische migratie in het begin
van de twintigste eeuw goed op gang kwam, bleek al snel dat de zionisten heel
andere idealen koesterden dan de protestanten voorstonden Het zionisme was
in de eerste plaats een seculiere beweging en van een bekering tot het christendom
was al helemaal geen sprake
De invloed van het chiliasme neemt af
Rond 1900 doofde het chihastische elan in Nederland uit, of kwam althans op een
zeer laag pitje te staan De hooggespannen verwachtingen van eerdere generaties
dat de eindtijd weldra zou aanbreken, waren niet uitgekomen en steeds meer protestantse theologen keerden het eschatologische gedachtegoed de rug toe Tekenend
is de koerswijziging onder de gereformeerden 7 Terwijl de aanhangers van de
Afscheiding van 1834 nog chihastische verwachtingen koesterden die verwant
waren aan die van het Réveil, wezen de volgelingen van de Doleantie van 1886 in
navolging van Abraham Kuyper elke vorm van eindtijdverwachting krachtig af
Kuyper nchtte zich niet op de toekomst, maar op het heden en verwierp het idee dat
de joden zich aan het einde der tijden massaal zouden bekeren Nu moest er geko
zen worden voor of tegen Christus en aan de Nederlandse joden werd in scherpe
bewoordingen te verstaan gegeven dat zij zich onmiddellijk dienden te bekeren
Toen in 1892 Afscheiding en Doleantie fuseerden tot de Gereformeerde Kerken in
Nederland, werden Kuypers anti-chihastische standpunten overgenomen

In het verslag dat Kuyper maakte van zijn reis naar Palestina in 1905 vinden we dan
ook nergens toespelingen op de komende eindtijd Kuyper bezocht wel verschillende zendingsposten en kolonisaties die in de negentiende eeuw gesticht waren
door Engelse, Amerikaanse, Duitse en Zweedse protestanten die verwachtten dat
het duizendjarige rijk spoedig zou komen en daarom alvast naar Palestina trokken
Hij constateerde echter dat het geestelijke leven en de chiliastische motieven in de
meeste kolonies geheel op de achtergrond waren geraakt Over de Duitse Tempeliers, een kolonistenbeweging die zich aanvankelijk het inspireren door de eschatologische verwachtingen van J A Bengel (1687-1752), schreef Kuyper dat het hem
leed deed te moeten zien dat 'zoo misleide illusie een zoo degelijke groep van mannen zoo bitterlijk op het dwaalspoor heeft gebracht' Tien jaar later nam ook de
predikant Js van der Linden (1852-1926) in zijn reisverslag uitdrukkelijk afstand
van de chiliastische denkbeelden van zijn voorgangers Hij meende dat de letterlijke
lezing van de profetieën het ware begrip van de Bijbel alleen maar had tegengehouden De lezer moest nooit vergeten 'dat de profeten ons de toekomst teekenen in
de taal en beelden, hun en hunnen tijdgenooten bekend'69 Hiermee bevestigde
Van der Linden het officiële standpunt van de gereformeerde kerken de profetieën
in het oude testament aangaande de bekering en terugkeer van Israel dienden niet
letterlijk maar symbolisch gelezen te worden Ze verwezen met naar het aardse,
maar naar het hemelse Jeruzalem
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In de negentiende eeuw ontwikkelde de Bijbelse geografie zich tot een zelfstandige
wetenschap. Natuurlijk was er in de voorafgaande eeuwen ook belangstelling
geweest voor de topografie van het Heilige Land, maar nu trokken gespecialiseerde
wetenschappers voor het eerst naar Palestina om er zelf opmetingen en onderzoek
te doen. De Amerikaan Edward Robinson (1794-1869) stond aan de wieg van deze
nieuwe tak van wetenschap.
Robinson was verbonden aan het prestigieuze Andover Theological Seminary.
In religieus opzicht was hij nauw verwant met de rechtzinnig protestantse 'Evangelicals' en net als zij geloofde hij in de absolute authenticiteit van de Bijbel. Daarnaast
was hij uitstekend op de hoogte van de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen
op het gebied van geografie, linguïstiek enfilologie.Als rechtzinnig theoloog
kruiste hij de degens met de meer vrijzinnige exegeten die vraagtekens zetten bij
een letterlijke lezing. Daarbij maakte hij steeds vaker gebruik van geografische
informatie afkomstig van Amerikaanse zendelingen. Zo raakte hij ervan overtuigd
dat zijn inspanningen om de Schrift te verdedigen tegen de moderne critici alleen
succesvol konden zijn, als hij zelf naar het Heilige Land zou reizen om er eigenhandig onderzoek te doen. In 1838 maakte hij zijn eerste reis naar Palestina.' Geholpen
door zendelingen uit Beiroet doorkruiste hij het land, gewapend met zijn meetinstrumenten, de werken van andere ontdekkingsreizigers en zijn Bijbel, om zoveel
mogelijk Bijbelse locaties te identificeren. Robinson ging ervan uit dat de kerkelijke
overleveringen aangaande de heilige plaatsen van geen enkele waarde waren, mits
ze niet ondersteund werden door gegevens uit de Bijbel of andere contemporaine
bronnen. De Amerikaan hechtte veel meer waarde aan onderzoek naar de plaatsnamen zoals die waren overgeleverd in de orale traditie van de lokale bevolking.
Hij meende dat hierin de oude Bijbelse namen nog te herkennen waren.2 De
resultaten van zijn onderzoek in het Heilige Land publiceerde hij in zijn Biblical
Researches in Palestine, Mount Stnat andArabia Petraea (1841). Dit boek, dat gelijktijdig in het Engels en het Duits verscheen, bracht Robinson wereldfaam en
betekende een doorbraak in de Bijbelse geografie. In 1852 keerde hij nogmaals
terug naar Palestina om zijn onderzoek voort te zetten. De uitkomsten van zijn
tweede tocht publiceerde hij in zijn Later biblical'researches (1856).
Aangemoedigd door het succes van Robinson volgden horden Bijbelse geografen, geologen, biologen en archeologen die in de negentiende eeuw Palestina
zouden doorwroeten op zoek naar bevestigingen van de letterlijke waarheid van
de Schrift.5 Hoewel aanvankelijk vooral een protestantse aangelegenheid, meldden
zich vanaf het midden van de eeuw ook de eerste katholieke onderzoekers, zoals de
Fransman F. de Saulcy (1807-1880), aan het Bijbelse front. Zij hoopten net als hun
protestantse collega's aanwijzingen te vinden voor de authenticiteit van de Bijbel,
maar in tegenstelling tot de protestanten hechtten zij veel meer waarde aan de traditionele overleveringen betreffende de ligging van de Bijbelse locaties. Er werden
dan ook felle debatten uitgevochten, waarvan de discussie over de plaats van de berg
Golgota wel het bekendste is. Met de oprichting van het Britse Palestine Exploration
Fund (1865) en het Deutscher Palästina Verein (1877 ) kwam het wetenschappelijk

onderzoek definitiefin handen van grote overkoepelende instituties die campagnes
organiseerden waaraan tientallen mensen meewerkten. Zover was het echter nog
niet toen de Nederlander C.W.M.van de Velde in 1851 naar het Heilige Land trok.
Hij behoorde nog tot die geïnspireerde eenlingen die rond het midden van de
negentiende eeuw de Bijbelse cartografie en geografie domineerden.

V A N DE V E L D E EN H E T H E I L I G E L A N D

Charles William Meredith van de Velde (1818-1898) werd geboren te Leeuwarden.4
Na zijn opleiding aan het Koninklijk Instituut voor de Marine te Medemblik vertrok hij naar Nederlands-Indië, waar hij van 1838 tot 1847 werkzaam was als marineofficier. Hij legde zich toe op de landmeetkunde en de cartografie en was enige tijd
verbonden aan het hydrografisch bureau te Buitenzorg. Gedurende zijn Indische
periode verschenen van zijn hand eenrijkgeïllustreerd boekwerk, Gezigten uit
Neerlands Indie', en een veel geprezen kaart van Java. Toch vond hij geen voldoening
in dit werk. Van de Velde voelde zich steeds sterker aangetrokken tot het Réveil en
in 1847 nam hij ontslag om zendeling te worden op Ceylon en later in Zuid-Afrika.
Toen hij in 1850 naar Nederland terugkeerde zocht hij contact met O.G. Heldring (1804-1876), een van de voormannen van het Nederlands Réveil. Hij hielp
Heldring bij de opvangvan diens zendeling-werklieden en vertaalde enkele religieuze geschriften uit het Engels.5 Maar zowel Heldring als Van de Velde zelf
begreep al snel dat ook hier zijn roeping niet lag. Beiden kwamen tot de conclusie
dat Van de Velde, vanwege zijn ervaringen als cartograaf en zijn tekentalent, een
perfecte kandidaat was om een geografische studie van Palestina te maken en zo
een bijdrage te leveren aan de kennis van het Heilige Land en de Bijbel. De Nederlander bereidde zich grondig voor op zijn nieuwe missie. Voordat hij naar Palestina
vertrok, reisde hij eerst naar Londen en Parijs om de meest recente literatuur te
bestuderen en, indien mogelijk, de specialisten op het gebied van de Bijbelse geografie te ontmoeten. Zo bezocht hij in de Franse hoofdstad een voordracht van
de beroemde oriëntalist F. de Saulcy, die hem zelfs toestond een nog onuitgegeven
manuscript te kopiëren.7
In november 1851 arriveerde de Nederlander in Beiroet. Gedurende meer dan
een halfjaar doorkruiste hij het Heilige Land. Het grootste deel van de tocht reisde
Van de Velde alleen met een lokale gids en enkele ezeldrijvers. Onderweg kreeg hij
veel hulp van Amerikaanse en Schotse zendelingen die hem onderdak boden en
soms een eind met hem mee reisden. Hij sliep in een tent of in de woningen van de
plaatselijke bevolking. In juli 1852 keerde hij vanuit Beiroet naar Nederland terug.
Na zijn terugkeer in het vaderland lijkt Van de Velde geen vaste verblijfplaats
te hebben gehad. Hij woonde afwisselend in Nederland, Schotland, Zwitserland
en Frankrijk. Ook keerde hij nog enkele malen terug naar het Midden-Oosten.
De Nederlandse ontdekkingsreizigster Alexandrine Tinne (1835-1869) ontmoette
hem in december 1855 in Egypte waar hij een schip wilde verkopen aan de onder-
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koning Van de Velde sloot zich aan bij moeder en dochter Tinne om een Nijlcruise
te maken en later vergezelde hij hen op een reis door het Heilige Land In 1861
werd Van de Velde door het Londense Syrian Asylum Committee naar Libanon
en Syrie uitgezonden om er de situatie van de christenen te onderzoeken Eenjaar
eerder waren de maronieten het slachtoffer geworden van massale moordpartijen
en het Londense comité wilde weten hoe het de overlevenden kon helpen 9 Tenslotte blijkt uit de datering van enkele van zijn oosterse aquarellen dat hij in 1866/
1867 wederom in Jordanie en Palestina verbleef10 De laatstejaren van zijn leven
wijdde hij zich steeds meer aan de kunst Hij aquarelleerde bij voorkeur stadsgezichten en landschappen uit Frankrijk en de Alpen In 1898 stierf hij in het
Franse Besançon
Palestina tn kaartgebracht
Toen Van de Velde in 1851 naar Palestina reisde wilde hij in de voetsporen van
Edward Robinson treden In de bibliotheek van Heldring had hij de boeken van
de Amerikaan bestudeerd en juist deze studies waren van grote invloed geweest
op zijn besluit om naar Palestina te reizen " Rond 1850 waren er in Palestina nog
steeds streken waar zelden of nooit een Europeaan was geweest, zoals de uithoeken
van het Libanongebergte, de onherbergzame woestijn ten zuidwesten van de Dode
Zee of de vlakten aan de overzijde van Jordaan, waar vijandige bedoeïenen het reizen onmogelijk maakten Juist die gebieden wilde Van de Velde in kaart brengen
Hij verrichtte er opmetingen, maakte aantekeningen en schetste het landschap
Daarnaast poogde hij zoveel mogelijk Bijbelse plaatsen te identificeren Hierin
toonde hij zich een goede leerling van Robinson hij ging uit van de topografische
gegevens die de Bijbel hem verschafte en hechtte weinig waarde aan de kerkelijke
traditie Verder gebruikte hij antieke en vroegchristelijke bronnen en zocht contact
met plaatselijke sjeiks en gidsen in de hoop dat de Bijbelse namen nog voortleefden
in de mondelinge traditie Opdat zijn reis een zo hoog mogelijk rendement zou
opleveren, nep Van de Velde het thuisfront op om vragen en onduidelijkheden aangaande de topografie en geografie van Palestina naar hem toe te sturen Hij zou ze
dan ter plekke kunnen onderzoeken l2 De bekende Duitse geograaf Carl Ritter
(1779-1859), die zelf ook een kaart van Palestina had gepubliceerd, maakte meteen
van deze gelegenheid gebruik en stuurde Van de Velde een uitgebreide
vragenlijst13
In Jeruzalem ontmoette Van de Velde zijn grote voorbeeld Edward Robinson,
die op dat moment voor de tweede maal Palestina bezocht Van de Velde prees
de historische kennis van de Amenkaanse hoogleraar, maar merkte wel op dat hij
geen geograaf van professie was Aanvankelijk meende hij dat zijn opmetingen en
Robinsons geschiedkundige onderzoek een vruchtbare combinatie zouden kunnen
opleveren, en kortstondig speculeerde hij over een gemeenschappelijke uitgave
Later reisden Van de Velde, Robertson en de Amerikaanse zendeling Eh Smith
(1801-1857) gezamenlijk naar de Ghor, een als zeer onveilig bekend staande streek
ten zuidwesten van het Meer van Tibenas, waar ze onder andere de ruines van Pella

bezochten. Tijdens deze meerdaagse tocht werd het Van de Velde duidelijk dat
er aan een gemeenschappelijke publicatie met Robinson veel bezwaren kleefden.
Kennelijk waren ze het wat betreft de Bijbelse geografie op te veel punten oneens.
Al eerder had Van de Velde fijntjes opgemerkt dat Robinsons kompas, hetzelfde
dat hij op zijn eerste reis had gebruikt, enkele graden afweek: 'Dat zulks van
grooten invloed op Robinson's kaart moet zijn geweest en ook nu wederom zal
moeten zijn, zult gij ligt begrijpen, ook al zijt gij geen ingewijde in het vak'.'4
Nog veel bij tender was Van de Veldes kritiek op de bevindingen van de katholieke De Saulcy. Diens situering van Golgota en identificaties van de ruïnes van
Sodom en Gomorra waren volgens de Nederlander uit de lucht gegrepen en niet
in overeenstemming met hetgeen er in de Bijbel hierover stond geschreven. De
Saulcy - en dit tekent hoe serieus de internationale vakgenoten Van de Veldes
werk namen - liet dit niet over zijn kant gaan en publiceerde onmiddellijk een
uitvoerig weerwoord.'5
Als eerste resultaat van zijn verblijf in Palestina verscheen in 1854 Van de Veldes
lijvige reisverslag/?«·« door Synè'en Palestina in 1851 en 1852. Driejaar later publiceerde hij het plaatwerkZ.i'/'iTj'x d'Israel, en niet veel later bracht Justus Perthes te
Gotha zijn monumentale Map of the Holy Land (1858) op de markt.' 7 Deze kaart
bestond uit acht bladen en ging vergezeld van een toelichting van maar liefst 356
pagina's. Voor dit werk gebruikte Van de Velde zowel de uitkomsten van zijn eigen
opmetingen als de gegevens van zijn voorgangers. In 1865 verscheen een tweede,
herziene druk, aangevuld met de resultaten van het onderzoek dat hij had verricht
gedurende zijn reis van 1861/1862. Eenjaar later volgde een Duitse editie in kleurendruk. Wetenschappelijk gezien vormden deze kaarten de belangrijkste neerslag
van Van de Veldes oosterse tochten. Zijn kaarten behoorden tot de beste die er tot
dan toe van Palestina gemaakt waren en werden pas overtroffen door de kaart die
het Palestine Exploration Fund in 1881 op de markt bracht. Naast deze wetenschappelijke uitgaven heeft Van de Velde ook nog een populaire, Franstalige
'kaart voor scholen en huiselijke godsdienststudie' verzorgd.' 9 Zijn pogingen
om hiervan een editie voor het Nederlandse Bijbelonderwijs uit te brengen zijn
op niets uitgelopen. 20
Net als voor Robinson was voor Van de Velde de geografische kennis van Palestina
geen doel op zich. Zijn opmetingen, zijn cartografisch onderzoek en zijn nieuwe
identificaties stonden uiteindelijk allemaal in dienst van de Bijbelkennis. De studie
van de natuur van Palestina had in ieder geval zijn persoonlijke begrip van de Bijbel
vergroot, maar hij was er ook van overtuigd dat zijn inspanningen een meer algemeen belang hadden gediend: 'Dat is zeker, onder veel harden arbeid en moeijelijke
beproevingen heb ik reeds veel belangrijks voor de studie der H. Schrift en de kennis van Palestina opgedaan'.21 Voor Van de Velde was uiteindelijk het allerbelangrijkste - en ook hierin toonde hij zich een goed leerling van Robinson - dat zijn
bevindingen op treffende wijze de historiciteit van de Bijbel bewezen. Met name
de Bijbelse locaties die hij meende te kunnen identificeren, achtte hij van groot
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2. Charles William Meredith van de Velde,
Gezicht op de Berg Hermon, gezien vanuit Thelthata, aquarel, 1861.
Teylers Museum, Haarlem.

belang. Het moet Van de Velde dan ook gevleid hebben dat H. Crawford, een
Amerikaans zendeling in Jeruzalem die hij op zijn reizen door Palestina had ontmoet, hem in 1855 een brief stuurde om hem te complimenteren met de resultaten
van zijn onderzoekingen. Bij lezing van Van de Veldes reisverslag was het Crawford opgevallen hoeveel Bijbelse plaatsen door Van de Velde waren teruggevonden:
'zulke ontdekkingen zijn dikwijls van het grootste gewigt in het bevestigen der goddelijke openbaring'.22 Daarom had Van de Velde op atMap of the Holy Land ook
talloze nog niet geïdentificeerde ruïnes aangegeven. Het was slechts een kwestie
van tijd voordat ook deze resten aan een Bijbelse locatie gekoppeld zouden kunnen
worden.23

LITHOGRAFIEËN VAN HET HEILIGE LAND

Visueel bewijsmateriaal
De veelzijdige Van de Velde was niet alleen een kundig cartograaf en geograaf, hij
was ook een verdienstelijk tekenaar. Tijdens zijn reizen door het Oosten maakte
hij tientallen schetsen en aquarellen [afb. i]. 24 In 1857 verschenen deze tekeningen
als kleurenlithografieën in de kostbare uitgave Le Pays d'Israele Dit monumentale
platenboek bestond uit honderd losse litho's, voorafgegaan door een uitgebreide
toelichting door Van de Velde zelf. Het werk is te beschouwen als een visuele aanvulling op zijn kaart - pas vanaf ongeveer 1880 maakten nieuwe druktechnieken
het mogelijk om op grote schaal foto's in boeken afte drukken en nam de fotografie
die functie van de lithografie over. Van sommige meer afgelegen gebieden vormden
Van de Veldes tekeningen de eerste visuele bronnen en in die zin droegen zij daadwerkelijk bij aan de vergroting van de geografische kennis van het Heilige Land.
Van de Velde presenteerde zijn platenboek als een serieus, wetenschappelijk
werk en getroostte zich veel moeite om de waarheidsgetrouwheid van zijn afbeeldingen te onderstrepen. Al meteen op de eerste pagina werd de lezer in de ondertitel duidelijk gemaakt dat Le Pays d'Israel niet zomaar een plaatjesboek was: Collection de cent vues prises d'après nature dans La Syrie et la Palestinepar C. IV.M. van de
Velde [...]pendantson voyage d'exploration géographique. In de begeleidende tekst
vergeleek Van de Velde zijn tekeningen verschillende malen met die van andere
reizigers en wees op de verschillen om aan te geven dat zijn eigen werk veel nauwkeuriger was. Tenslotte beeldde hij meerdere malen zichzelf af op zijn tekeningen:
een beproefde methode om de toeschouwer erop te wijzen dat de kunstenaar het
landschap uit eigen aanschouwing kende en zo de documentaire waarde vanhet
werk te verhogen.2,6
Die authenticiteitswaarde was voor Van de Velde niet alleen belangrijk omdat
hij zijn platenboek wilde presenteren als een wetenschappelijk werk. Het had ook
te maken met het feit dat hij de lithografieën wilde inzetten om de waarheid van de
Bijbel te onderstrepen. In de strijd tegen de sceptici waren de platen een machtig
wapen, omdat ze aantoonden dat het landschap van Palestina vaak letterlijk over-
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eenkwam met de beschrijvingen in de Schrift. Daarnaast voerde Van de Velde
de afbeeldingen ook op als bewijsstukken voor zijn nieuwe Bijbelidentificaties.
Zo meende hij bijvoorbeeld dat hij op de berg Carmel de plek had gelokaliseerd
waar het altaar van de profeet Elias had gestaan. In de tekst verwijst hij naar de
lithografie om aan te tonen dat deze plaats een grote hoeveelheid mensen kon
bevatten en een rotsachtige bodem had: voorwaarden die de Bijbeltekst stelde
[afb. 3].27 De bewijskracht die Van de Velde aan zijn afbeeldingen toekende was
opmerkelijk groot. Een simpele verwijzing naar de platen achtte hij vaak genoeg
om zijn redenering te staven: de lezer kon zelf toch zien dat hij gelijk had.2
Van de Velde gebruikte de platen verder om aan te tonen dat ook de Bijbelse
profetieën letterlijk gelezen dienden te worden. Uit het vorige hoofdstuk bleek
reeds dat Van de Velde een overtuigd chiliast was en in de inleiding van Le Pays
d'Israel schrijft hij dat hij met het plaatwerk de lezer attent wil maken op de onwrikbare beloften van God aangaande de toekomst van Israël. Het beste bewijs voor
de waarheid van Gods profetieën vond hij in de natuur van het Heilige Land en
daarom hechtte hij groot belang aan zijn topografische afbeeldingen. Ze getuigden
immers van de heilsgeschiedenis: ze vertelden over verleden, heden en toekomst
van het Heilige Land. Een voorbeeld: plaat yivu,KefrHamam (environsdeHasbeiya),
toont een landschap in de omgeving van de berg Hermon, in het zuiden van het huidige Libanon [afb. 4]. Duidelijk is te zien hoe een karavaan door het dal trekt: het
zijn Van de Velde en zijn reisgenoten. De sleutel tot de interpretatie van dit landschap ligt in de begeleidende tekst.29 Daarin vertelt Van de Velde hoe hij bij het
betreden van de vruchtbare vallei meteen moest denken aan de beschrijving die
Mozes van het beloofde land gaf: 'een land van bergen en dalen: het drinkt water bij
den regen des hemels (Deut., xi, 1 i)'. ïo Maar al snel voelde hij een triestheid over
zich komen bij de aanblik van dit uitgestorven dal, het miserabele gehucht Kefr
Hamam en de nietige karavaan die eenzaam verder trok. De hele omgeving, nauwkeurig vastgelegd op de tekening, stemde hem somber en eens te meer besefte hij
de waarheid van Jesaja's woorden: 'Zie, Jahweh ontvolkt en vernielt de aarde; Hij
I
keert haar onderstboven, en verstrooit haar bewoners (Jesaja, xxi ν, 1 )'.3 Het land
schap, en als afgeleide daarvan de lithografie, getuigde dus zowel van zijn vroegere
vruchtbaarheid als van de onheilsprofetieën die erin bewaarheid geworden waren.
Maar Van de Velde geloofde ook dat alles weer ten goede zou keren en dat de
heilsprofetieën weldra in vervulling zouden gaan. Aanwijzingen hiervoor vond
hij wederom in het landschap. Op zijn tochten door de onherbergzame delen van
Palestina ontdekte hij onverwacht vruchtbare en lommerrijke gebieden en zelfs de
meer droge streken bleken bij irrigatie zeer geschikt voor de landbouw. Verheugd
constateerde hij dat de elementen van toekomstige zegen als het ware net onder
de oppervlakte verborgen lagen: 'dien teruggehouden, maar daarom niet minder
in het aardrijk weggelegden zegen'.'2 De oplettende reiziger die de moeite nam van
de geijkte paden afte wijken, zag overal tekenen die erop wezen hoe makkelijk God
zijn woord kón vervullen als hij de tijd daarvoorrijpachtte: 'mais au milieu des preuves de ce terrible jugement, la miséricorde divine a laissé encore çà et là des signes de

sa bonté, signes évidents qu'il a encore des bénédictions en réserve pour ce peuple
et son pays'. î3 Hier en daar liet God de komende vruchtbaarheid als het ware al
doorschemeren en de vele lithografieën in Le Pays d'Israel konden daarvoor als
bewijs dienen. De topografische schetsen van de weelderige vegetatie in de noordelijke delen van Palestina en het dal van de Jordaan nemen een buitenproportioneel
groot deel van het boek in beslag, zeker in vergelijking met de plaatwerken van tijdgenoten als David Roberts (1796-1864). Afbeeldingen van woestijnen, de kale rotsgebergten en dorre vlakten zijn bij Van de Velde veel schaarser vertegenwoordigd
en dat terwijl de meeste Europese kunstenaars zich juist aangetrokken voelden tot
die meer exotisch-oosterse woestijnlandschappen. Zo niet Van de Velde: hij liet
zich bij de samenstelling van zijn platenboek leiden door zijn chiliastische overtuigingen, hetgeen resulteerde in een opvallend groen beeld van het Heilige Land.
Spirituele landschappen ?
Rest tenslotte de vraag ofVan de Veldes landschappen alleen maar dienden ter
vergroting van de geografische kennis van het Heilige Land en als bewijsmateriaal
voor een letterlijke interpretatie van de Bijbel en dan met name van de profetieën,
of dat zij ook nog een meer spirituele, devotionele betekenis hadden. In het vorige
hoofdstuk is uitgelegd dat het landschap in het Heilige Land voor negentiendeeeuwse protestanten een bijzondere, spirituele betekenis had. Het nodigde uit
om letterlijk in de voetstappen van Christus te treden en in gedachte de Bijbelse
geschiedenissen te herbeleven. Het landschap fungeerde voor hen als een object
van devotie. Zij die niet zelf naar het Oosten konden reizen, moesten zich tevreden
stellen met afbeeldingen van het Bijbelse landschap. Maar die waren er gelukkig
meer dan genoeg: in de vorm van schilderijen, diorama's, prenten, plaatwerken en
later ook fotoboeken.' 4 En ook deze afbeeldingen konden aanzetten tot religieuze
contemplatie.
Hoewel verschillende Nederlandse protestantse reizigers zeker ontvankelijk
waren voor de spiritueel en religieus evocatieve kracht van het landschap in Palestina, behoorde Van de Velde nu juist tot die groep rechtzinnige protestanten die fel
gekant waren tegen dergelijke vormen van 'gevoelsgodsdienst'.35 Hij berispte zijn
geloofsgenoten die verwachtten dat ze zich bij een bezoek aan de heilige plaatsen en
landschappen emotioneel zouden kunnen inleven in de Bijbelse verhalen. Toch lijkt
hij met enkele litho's'mLe Pays d'Israel een minder streng standpunt in te nemen.
Het gaat om platen die niet te vinden zijn in de gewone, maar wel in de luxe uitvoering van Le Pays d'Israel} Juist deze toegevoegde platen geven wel degelijk aanleiding tot spirituele contemplatie, zeker in combinatie met de bijgaande tekst. Het
gaat allereerst om twee gezichten op Jeruzalem en het Kedrondal gezien vanaf de
Olijfberg. Deze lithografieën staan direct achter elkaar en zijn geheel identiek, met
uitzondering van het feit dat de tweede versie anders van kleur is en een nachtscène
moet voorstellen [afb. 5 en 6]. Van de Velde geeft hiervoor zelf een verklaring. Bij
volle maan, zo schrijft hij, wanneer de vallei zich in een 'mysterieuze schaduw' hult
die de moderne gebouwen aan de blik onttrekt, is het niet moeilijk om zich een
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3. Charles William Meredith van de Velde,
El Mohraka, site du sacrifice de Elia.
Lithografie uit: C.W.M, van de Velde,
Le Pays d'Israel, 1857.

4. Charles William Meredith van de Velde,
Kefr Hamam (environs de Hasbeiya),
Lithografie uit: C.W.M, van de Velde,
Le Pays d'Israel, 1857.
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5. Charles William Meredith van de Velde,
Kedrondal bij dag.

Kedrondal bij nacht.

6. Charles William Meredith van de Velde,

Lithografie uit: C.W.M, van de Velde,
Le Pays d'Israel, 1857.

Le Pays d'Israel, 1857.

Lithografie uit; C.W.M, van de Velde,

voorstelling te maken van de nacht die Christus in de Hof van Getsemane doorbracht. In deze luxe-uitvoering van Le Pays d'Israel'toont hij ons dus het uitzicht dat
Christus gehad moet hebben op de avond van zijn arrestatie, de avond waarop hij
God in doodsangst smeekte de kelk aan hem voorbij te laten gaan. Deze nachtelijke
versie voegt dus niets toe aan de topografische kennis van het Heilige Land en lijkt
alleen te zijn opgenomen vanwege de spirituele dimensie.
Dat geldt ook voor de twee lithografieën van het Meer van Tiberias - die andere
plek in Palestina die voor de protestanten een vergelijkbare 'spirituele status' had
als het gezicht op Jeruzalem vanaf de Olijfberg. Tweejaar had Jezus aan de oevers
van dit meer gewoond en gewerkt en men meende dat deze omgeving sindsdien
weinig was veranderd. Net als Christus lieten de reizigers zich op het meer rondvaren terwijl men Bijbelpassages citeerde over de wonderbaarlijke visvangst of de
onverwachtse storm die de apostelen in paniek bracht. Ook Van de Velde raakte
onder de indruk van deze omgeving. In Le Pays i/'Zr/Wbeschrijft hij hoe hij overdag
een bootje op het meer zag en hoe dit hem onmiddellijk deed denken aan de gebeurtenissen uit het Nieuwe Testament. Nog diezelfde avond, toen het meer zich in
schemer hulde en een opstekende storm voor schuimende koppen op de golven
zorgde, meende hij boven de huilende wind nog steeds de stem te horen van hem
'die de winden en het water beveelt en zij gehoorzamen hem (Lucas, vi 11,22-25)'.37
Het was de stem die een boodschap bracht van vrede, onuitsprekelijke liefde en
grenzeloze vergiffenis. Van het Meer van Tiberias, 'getuige van de gelukkigste
dagen die Christus op aarde doorbracht', nam Van de Velde in de luxe-editie van
Le Pays d'Israel twee platen op: een gezicht bij heldere hemel en een bij slecht weer
waarvan de ondertitel luidt: 'Meer van Tiberias, de storm (Lucas ν π ι : 22-25)'. O? de
kleuren en enkele stoffagefiguren na zijn de lithografieën geheel hetzelfde. Net als
bij de gezichten vanaf de Olijfberg, koppelt Van de Velde ook hier een afbeelding
van een contemporain landschap aan een specifieke Bijbelse gebeurtenis en lijkt
daarmee de toeschouwer wel degelijk uit te nodigen tot religieuze contemplatie.
Dat er in Nederland belangstelling bestond voor afbeeldingen die een nauwkeurige topografische weergave combineerden met een spirituele betekenis blijkt
ook uit een opdracht voor een tekening die Van de Velde in Jeruzalem ontving. Hij
kreeg van een verder onbekende mecenas het verzoek om de Olijfberg afte beelden
met daarboven een groep wolken 'alsof zij reeds bezig zijn zich tot eene troon te
scharen'.' Van de Velde beloofde de heuvel te schilderen met de wolkenpartij en
op de top enkele huizen waarboven zich een minaret verheft 'ten teeken dat deze
plaats - Heiena's kerk der hemelvaart - onder het geweld der Turken is'.59 Deze
tekening met zijn duidelijk beschreven symbolische elementen is helaas niet meer
bekend. Maar de beschrijving toont dat ook voor Nederlanders de landschappen
in het Heilige Land veel meer konden zijn dan alleen topografische afbeeldingen.
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Niet alleen de exegeten en de reizigers naar het Heilige Land realiseerden zich dat
de Bijbel een oosters boek was. Al in de achttiende eeuw drongen literatuurwetenschappers er op aan de Schrift te behandelen als een vorm van oosterse literatuur.
Tot dan toe had het Hebreeuws, de taal van het Oude Testament, altijd een unieke
positie ingenomen. Het werd beschouwd als de oudste en heiligste taal van de
wereld. Nu stelden vooruitstrevende literatuurhistorici dat de Bijbel niet langer
alleen bestudeerd moest worden als het woord van God, maar ook gezien moest
worden als gewone literatuur, geschreven door mensen en dus vergelijkbaar met
andere literaire producten. Het Oude Testament kon nu op zijn literaire waarde
beoordeeld worden. Studies als Lectures on the saaedpoetry of the Hebrews (1753) van
de Engelse bisschop Robert Lowth (1710-1787) en Vom Geist der ebraischen Poesie
(1782) van de Duitse literator Johann Gottfried von Herder (1744-1803) vestigden
de aandacht op de bijzondere esthetische kwaliteiten van de Hebreeuwse poëzie.
Lowth en Herder erkenden dat de oudtestamentische dichtkunst in menig opzicht
niet voldeed aan de klassieke canon, maar desalniettemin prezen zij de expressiviteit van deze poëzie.' De Hebreeuwse dichtkunst was een vorm van oosterse poëzie
en daarom vergelijkbaar met andere literaire tradities, zoals de Arabische. Niet alle
Bijbelboeken stonden overigens even hoog aangeschreven. Bovenaan het lijstje van
literaire favorieten prijkten de 'auteurs'Job, David, Salomo en Jesaja, die als typisch
Oosterse' dichters werden beschouwd.
In hoofdstuk 7 zal ik nader ingaan op de vraag welke karakteristieken men in
de negentiende eeuw aan de oosterse poëzie toekende en welke rol de oosterse
dichtkunst kon gaan spelen in de eigentijdse poëticale discussies over de vernieuwingen van de westerse literatuur. In dit hoofdstuk wil ik me beperken tot de vraag
in hoeverre de theorieën van wetenschappers als Lowth en Herder in Nederland
van invloed zijn geweest. Deelden de vaderlandse dichters hun enthousiasme voor
de literaire kwaliteiten van de Hebreeuws-oosterse dichtkunst van de Bijbel en, zo
ja, werkte dat door in de gewijde poëzie die ze zelf schreven? Vervolgens wil ik ook
nagaan of de gewijde dichters en de Bijbelse romanschrijvers beïnvloed zijn door de
inzichten van de historisch-kritische exegese. Hebben zij pogingen gedaan om hun
Bijbelse geschiedenissen te oriëntaliseren, hebben ze de moeite genomen om hun
Bijbelse onderwerpen in een overtuigende, oosterse context te plaatsen? Kortom,
als de Bijbel steeds meer gezien werd als een oosters boek, hoe oosters was dan
de Nederlandse gewijde literatuur?

OOSTERSE STIJL

De Bijbel als oosterse poëzie
Dat er ook in Nederland op het eind van de achttiende eeuw belangstelling bestond
voor de literaire kwaliteiten van de Bijbel, blijkt bijvoorbeeld uit een briefroman van
Betje Wolff (1738-1804) en Aagje Deken (1741-1804) uit 1780, waarin uitgebreid
wordt ingegaan op de geschriften van Lowth.1 Volgens een van de briefschrijfsters

toonde de geleerde bisschop aan dat men de oudtestamentische geschriften 'zeer
billyk aan de Oordeelkunde onderwerpen kan' zonder daarbij in te gaan op allerlei
inhoudelijke, theologische problemen3 Net als Lowth meende zij dat het Oude
Testament niet alleen onze aandacht verdiende vanwege de inhoud, maar ook
omdat het een 'Boek van Smaak' was 4 De Hebreeuwse dichters, net als andere oosterlingen, zondigden weliswaar regelmatig tegen het westerse schoonheidsgevoel
en hun beelden en vergelijkingen waren in onze ogen soms wel erg kras, maar desondanks viel er veel literair genot te halen De profeten hoefden met onder te doen
voor de beste Griekse auteurs Jesaja zou men de joodse Homerus kunnen noemen
en Jeremia ontroerde niet minder dan de lierdichter Simomdes Deze briefschrijfster overwoog daarom een uittreksel van de Bijbel op de markt te brengen dat
vooral de literaire kwaliteiten van het Oude Testament recht moest doen 'zodanig
ingengt, dat men de schoone omschryvingen, de natvevryze van verhalen, de heerlijke Zedelessen daar in vond'5 Ruim tien jaar later voerden Betje Wolffen Aagje
Deken in De bistorte van mejuffrouw Cornelia Wtldschut wederom een liefhebber van
de Hebreeuwse poëzie ten tonele Ditmaal ging het zelfs om een verstokte atheïst
die de Bijbel alléén voor het esthetische genot ter hand nam
hoe wel ik die boeken niet voor heilig houde, vond ik daarin echter altoos zulke
schoone trekken eener oostersche welspreekendheid en litteratuur, dat ik meermaal verder voord las dan mijn oogmerk was
De inhoudelijke boodschap en de literaire appreciatie van de Schrift werden door
deze romanfiguur op zeer radicale wijze gescheiden Zo ver gingen de meeste
Nederlanders rond 1800 niet Bij hen ging de bewondering voor het Oude Testament als een literair meesterwerk met gepaard met twijfel aan het waarheidsgehalte van de boeken
De groeiende waardering voor de esthetische kwaliteiten van het Oude Testament was allereerst van invloed op de Bijbelvertalingen In 1763 kon Johannes
Eusebius Voet (1706-1778) zijn nieuwe psalmenvertaling nog aanprijzen met de
verzekering dat hij uiterst nauwkeurig te werk was gegaan, maar tegelijkertijd de
oosterse spreekwijze waar mogelijk had vermeden 7 Een halve eeuw later zou menig
lezer die laatste opmerking niet langer als aanbeveling zien Uit de verantwoording
die Johannes van der Palm in 1818 aan zijn Bijbelvertaling het voorafgaan, sprak een
heel andere houding ten opzichte van die oosterse stijl Van der Palm benadrukte
juist er alles aan gedaan te hebben om deze te bewaren, immers
Er is in den Oosterschen stijl in het gemeen, en in dien des Bijbels in het bijzonder, een warmte en gloed, niet enkel gelegen in de zaken en gevoelens, maar ook
in de woorden, en spreekwijzen, en woordvoeging, en de onderlinge overeenstemming van die allen, en er is zulk een naive eenvoudigheid, en men zou bijkans zeggen kinderlijkheid, in deszelfs herhalingen, overtolhgheden, gebrek
aan penoden, en zelfs in de armoede der uitdrukking, dat hij, die denzelven
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in een Westersch gewaad wil steken, een kleed daarvoor vervaardigt, dat hier
te ruim, daar te knellend is.
Daarom had hij bijvoorbeeld de vele vul- en stopwoorden die de Hebreeuwse stijl
kenmerken gehandhaafd en had hij zijns inziens karakteristieke oosterse zinswendingen, zoals 'hij sprak zeggende' of'hij antwoordde en zeide', niet vervangen
door meer gangbaar Nederlands. Slechts op enkele plaatsen, aldus Van der Palm,
had hij zich meer vrijheden veroorloofd, met name in de passages die op gespannen
voet stonden met de hedendaagse begrippen van zedigheid 9
Een enkeling ergerde zich aan deze stilistische keuzes. Een criticus in de Godgeleerde Bijdragen meende dat Van der Palm zich 'door eene overdrevene vooringenomenheid met den Oosterschen stijl' had laten meeslepen: 'Hoe kan die kinderlijkheid, die in herhalingen, overtolhgheden, gebrek aan penoden en zelfs in de
armoede der uitdrukking heerscht, ooit tot aanbeveling strekken der Oostersche
talen?'.10 Maar in het algemeen werd Van der Palms bijbel zeer goed ontvangen
en was men juist zeer te spreken over het 'oosters' karakter van zijn vertaling."
Navolgingen tn oosterse stijl
Sommige literatoren waren zo enthousiast over de schoonheid van de Hebreeuwse
dichtkunst dat ze meenden dat het oosters karakter niet alleen in de Bijbelvertalingen moest doorklinken, maar ook in de eigentijdse gewijde poëzie. Al in 1782, dus
ruim voor de verschijning van Van der Palms bijbel, verkondigde Hieronymus van
Alphen (1746-1803) dat het Oude Testament aan de jonge dichter een uitgelezen
staalkaart van poetische modellen bood. Waarom zou een beginnend dichter dit
poetische meesterwerk dan niet grondig bestuderen 'ten einde zijnen stijl stout,
edel, kragtig, beeldvol, en, daar het wezen moet, spreukagtig te maken?'12 Illustere
mannen als de Nederlander Rutger Schutte (1708-1784) en de Duitser Friedrich
Klopstock (1724-1803) waren hem reeds voorgegaan en bepaald niet zonder succes
Natuurlijk moest die oosterse navolging wel selectief en met mate geschieden, bij
overvoenng van oosterse beelden en gelijkenissen werd een dichtwerk al gauw
onnatuurlijk en gezwollen Ruim een halve eeuw later geloofde P.J. Veth (18141895), hoogleraar in de oosterse talen aan het Amsterdamse Athenaeum Illustre,
nog steeds in de voorbeeldfunctie van Hebreeuwse poëzie. In 1850 hield hij een
academische rede over het nut van de studie van de oosterse letterkunde, waarin
hij een jonge generatie dichters opnep toch vooral te rade te gaan bij de verheven
schoonheid van het boek Job, de hymnen van David, de spreuken van Salomo en
het onvolprezen Hooglied.^
Hebben deze aansporingen om in de voetsporen van de Hebreeuwse dichters
te treden enig effect gehad·1 Nauwelijks. Een enkele vaderlandse dichter heeft zijn
gewijde verzen van een oosters sausje voorzien, door te verwijzen naar 'typisch oosterse' passage uit het boek Job ofHooglied, maar van wezenlijke beïnvloeding is
nooit sprake geweest. De dominee-dichter Bernard ter Haar (1806-1880) probeerde in zijn ged\ditHanna (1847) een oosterse snaar te raken door een parafrase

op te nemen van enkele exotische verzen uit het boek Samuel, waann de almacht
van Jahweh geprezen wordt met behulp van krasse beeldspraak Kennelijk vermoedde de dominee dat het publiek wel eens moeite zou kunnen hebben met deze
passage, want hij dekte zich meteen in door in een noot te verklaren dat de door
hem bewerkte lofzang 'geheel het karakter draagt der Oostersche Poëzie, en
daarom verre afwijkt van de taal, welke een hedendaagsch dichter den gelukkige
Moeder zou in den mond gelegd hebben' '4
Slechts éen Nederlandse dichter dompelde zich met volle overtuiging onder
in de oudtestamentische dichtkunst Isaac da Costa Elders kom ik nog uitgebreid
terug op zijn oosters dichterschap, hier wil ik alleen benadrukken dat deze bekeerde
jood zichzelf zag als een directe afstammeling van de psalmisten en profeten I5 In
zijn InletdingtotdeHymne Voorzienigheid verklaarde Da Costa dat met de Gnekse
dichters, hoezeer hij hun poëzie ook bewonderde, maar de oudtestamentische
profeten hem ten voorbeeld stonden 'Gy, Heiligen' Gy zijt de ware dichters1'
En daarom smeekte hij hen
Mijn Vaderen' geeft me adem, krachten, woorden'
En storte ik uit het geen mijn borst doet gloên'
Verhoort gy my' Zoo zullen mijn akkoorden
den psalm van 't Oost in 't West weergalmen doen'
Natuurlijk voelde Da Costa zich op de eerste plaats inhoudelijk met de
Hebreeuwse dichters verbonden - net als zij zag hij zichzelf als een verkondiger
van het woord Gods - maar daarnaast zocht hij ook in vorm en taalgebruik inspiratie bij het Oude Testament Zo staan er in het gedicht Hagar (1847) - over de verstoten slavin van Sara en Abraham die het leven schonk aan Ismael, stamvader
der Arabieren - twee opvallende beschnj vingen van een kameel en een paard
Uitwijdingen over de snelle kameel en het dappere stnjdros golden inde negentiende eeuw als karakteristieke oosterse thema's en in dit geval was de egressie
over het Arabische paard een directe parafrase op een vers uit het boek Job '7
Maar het duidelijkst is de oosterse inspiratie in zijn tijdzangen, die ondenkbaar
zijn zonder het voorbeeld van de oudtestamentische profeten In deze gedichten
hekelde Da Costa de tijdgeest, probeerde hij contemporaine gebeurtenissen te
duiden binnen de heilsgeschiedenis en speculeerde hij over het einde der tijden
en de wederkeer van Christus
De profetische gedichten, de imitaties van Bijbels-oosterse stijlfiguren en
de talloze Bijbelcitaten bezorgden Da Costa in ieder geval de reputatie een groot
vertolker van de oudtestamentische poëzie te zijn 'de zoon van Israel die ons de
hymne van het Oosten in haren vroegeren gloed te rug [gaf]' Tijdgenoten vergeleken hem met Jesaja ofJeremia en zijn vriend Willem de Clercq tooide hem
met de erenaam 'Profetenzoon van 't morgenland' '9 En zoals gewoonlijk gingen
deze oosterse loftuitingen ook gepaard met een waarschuwing In zijn inleiding
ορ/λ? Costa's Dichtwerken memoreerde J Ρ Hasebroek (1812-1896) het Oosters-
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Israelitisch' karakter van sommige gedichten De vorm daarvan week sterk af
van hetgeen 'de Westersche smaak liefheeft en eischt'10 Als voorbeeld gaf hij
een passage waann de dichter zichzelf vergeleek met een paard dat door God
gemend wordt een typisch staaltje van oosterse beeldspraak die men in een
westers gedicht met snel zou tegenkomen
Te midden van dit oosters enthousiasme was er maar één criticus die Da Costa's
'Oosters-Israehtische' poëzie in het juiste perspectief zag Conrad Busken Huet
(1826-1886) Deze scherpzinnige literator was een groot bewonderaar van Da
Costa, maar volgens hem hadden diens gedichten niets oosters, niets Hebreeuws
En dat was ook niet mogelijk, want daarvoor wist Da Costa veel te weinig van het
Oosten 1I De dichter had het gebied nooit zelf bezocht en was evenmin op de
hoogte van de recente ontwikkelingen binnen de onentahstiek Zijn kennis van
de Onent reikte niet verder dan het Oude Testament, dat hij niet eens in de oorspronkelijke taal had gelezen want hij was het Hebreeuws niet machtig In de
Nederlandse Bijbelvertalingen die Da Costa had gebruikt, was volgens Huet mets
van de oorspronkelijke oudtestamentische toon overgebleven Ook Van der Palm
had daarin geen verandering kunnen brengen Diens vertalingen van de Psalmen
en de Profeten waren weliswaar geschreven in een zeer welluidend Nederlands maar
ook deze waren 'door en door onhebreeuwsch' " Wie in Da Costa's gedichten dus
de taal van de profeten Israels meende te herkennen, bedroog zichzelf Hetgeen
men zo graag de oosterse gloed noemde, was volgens Huet in werkelijkheid niets
anders dan 'de echo der naar het hollandsch taaleigen en den hollandschen smaak
ingengte overzetting van het Oude Testament' i3 Te denken dat Da Costa een
groot dichter was omdat zijn werk zo'n grote overeenkomst vertoonde met de
teksten van Jesaja, Jeremia en Ezechiel, was in Huets ogen bovendien een grote
miskenning van diens talenten
De verdienste dat iemand, na een tijdsverloop van tusschen de drieduizend en
vijfentwintighonderd jaren, onder eene geheel andere luchtstreek, in het midden
van een germaansch volk, bij een hemelsbreed verschillenden maatschappehjken
toestand, verzen maakt die een treffende gelijkenis vertoonen met het proza der
in het Hollandsch vertaalde joodsche profeten van den ouden tijd, - deze verdienste is uitermate betwistbaar ^
Da Costa verdiende om heel andere redenen bewondering Hij was een onovertroffen meester in het hanteren van de Nederlandse taal, met name van haar archaïsmen,
en hij bewees als geen ander dat het 'Bijbelsch Nederlandsch' van de Statenvertaling
nog steeds kon inspireren tot bevlogen poëzie

IN EEN OOSTERSE CONTEXT

Als het met de navolgingen van de Hebreeuwse dichttrant in Nederland maar matig
gesteld was, zijn er dan wellicht wel schnj vers geweest die in hun gewijde gedichten
of Bijbelse romans aandacht hebben besteed aan de oosterse context van hun onderwerpen' In de eerste helft van de negentiende eeuw was daarvan nauwelijks iets te
merken Adnanus Bogaers (1795-1870) publiceerde in A^Jochébed, een gedicht
over de moeder van Mozes die haar zoon te vondeling legt in een neten mandje
in de Nijl ^ Critici prezen het oosterse karakter van het gedicht en, inderdaad,
Bogaers het de tekst vergezeld gaan van een uitgebreid notenapparaat waarin hij
niet alleen egyptologen en Bijbelse historici aanhaalde, maar ook verwees naar
recente reisverslagen voor informatie over zandstormen en defloralangs de Nijl
In het gedicht zelf echter was van een oosterse couleur locale niets te merken
het streven naar een auf1· tieke, oosterse context bleef letterlijk beperkt tot
de voetnotenï7
Pas in de laatste decennia van de negentiende eeuw drong de invloed van het
histonsch-kntische Bijbelonderzoek echt door in de Nederlandse literatuur Ik
wil hier twee, zeer uiteenlopende voorbeelden behandelen Allereerst de discussie
die zich ontspon naar aanleiding van twee Nederlandse vertalingen van het Bijbelse
Hooglied Theologen van de moderne richting gaven heel verschillende interpretaties van het Lied der Liederen en het is interessant om te zien op welke wijze zij het
eigentijdse Oosten in hun bewijsvoering betrokken Daarna bespreek ik de roman
Marta van Magdala van Maunts Wagenvoort Deze auteur was weliswaar niet
zo grondig ingevoerd in de moderne kntiek als de deelnemers aan âtHooglteddiscussie, maar hij was wel de eerste Nederlander die zijn persoonlijke, oosterse
ervaringen verwerkte in een Bijbelse roman
Discussies rond het Hooglied
Het Hoogltedv/zs altijd al een probleemkindje van de Bijbelgeleerden geweest
Een innerlijke samenhang was in het boek moeilijk te ontdekken en de openlijke
erotische verwijzingen stelden de exegeten voor heikele problemen Traditioneel
werd de oplossing hiervoor gezocht in een allegorische verklaring Het Lied der Lie
deren zou verwijzen naar de liefde tussen Christus en zijn kerk Hoewel deze zinnebeeldige interpretaties al in de achttiende eeuw werden verworpen door geleerden als Lowth en Herder, bleven ze tot ver in de negentiende eeuw gangbaar
In Nederland kwam het Hooglied in dejaren tachtig van de negentiende eeuw
weer volop in de belangstelling, toen kort na elkaar twee dichterlijke navolgingen
van het Bijbelboek verschenen In 1880 publiceerde] H Gunning (1858-1940) zijn
Lied der Liefde, in i884gevolgd door Sjoelammit van Β G de Vries van Heyst (18261894) De theologiestudent Gunning moest mets hebben van vroegere pogingen
om in het Hooglied een verborgen religieuze boodschap te lezen Dergelijke inter
pretaties waren in zijn ogen niet meer dan 'schijnbaar-stichtelijk vernuftspel'29
Gunning stond een strikt profane lezing voor Het Hoogliedvizs niets anders dan
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een voorbeeld van oosterse, erotische poëzie: 'ik neem het Lied der Liederen gelijk
het daar ligt, precies zóó en niet anders, d.i. als een lied van reine aardsche liefde'.30
In navolging van de Duitse exegeet Franz Delitzsch (1813-1890) interpreteerde hij
het Hoogliedzls een verhaal over de liefde tussen een eenvoudig boerenmeisje, de
Sunamitische, en de koning van Israël, Salomo. Keek men naar de vorm, dan zou
men dit werk het best kunnen omschrijven als een melodrama, een lyrisch-dramatisch gedicht of een dramatische pastorale.3' Gunning realiseerde zich dat zijn Lied
derLtefde slechts 'een onvolkomen en zwakke Westersche vertolking' was van de
oorspronkelijke 'gloeiende Oostersche poëzie' en daarom raadde hij hun die het
Hebreeuws machtig waren aan het origineel te lezen, want in de oorspronkelijke
taal kwam de schoonheid van het Lied der Liederen pas echt tot zijn recht.32
In de inleiding op zijn gedicht voorspelde Gunning al dat zijn versie kritiek zou
krijgen uit orthodoxe kringen. En inderdaad: de reactie van Abraham Kuyper was
niet mis. De bewering dat het Hooglied geen heilig karakter had, maar slechts een
voorbeeld van oosterse, erotische poëzie was, noemde de antirevolutionaire voorman een voorbeeld van de 'doemwaardige ketterijen der nieuwere Bijbelcritiek'.33
Maar ook exegeten uit het moderne kamp vielen Gunnings bewerking aan.
\nDe Tijdspiegel publiceerde B.G. de Vries van Heyst een kritisch artikel over het
gedicht. De remonstrantse predikant schreef hierin een groot bewonderaar van
het Hooglied te zijn. Net als Gunning verwierp hij de allegorische interpretaties van
het boek en vond hij de vertaling in de Statenbijbel een aanfluiting van het origineel.
Van Heyst was dan ook zeer verheugd geweest toen hij had vernomen dat Gunning
een Nederlandse bewerking van hetHoogliedop de markt wilde brengen. Het resultaat was hem echter tegengevallen. Hij erkende weliswaar dat de versie een werk
van smaak was en getuigde van een diepe eerbied voor het origineel, maar hij had
ook belangrijke kritiek. Zijn bezwaar gold niet alleen het te weelderige taalgebruik,
maar vooral de inhoudelijke opvattingvan het gedicht achtte hij onjuist. Gunning
had volgens hem niets van het Lied der Liederen begrepen.3'1' Dit kwam doordat
Gunning klakkeloos de Hebreeuwse tekst als bron had gebruikt, zonder zich verder
in te laten met de tekstkritiek van het gedicht. Had hij dit wel gedaan dan had hij
beseft dat de Hebreeuwse tekst zoals wij die kennen, in de loop der eeuwen sterk
was vervuild. Alleen door middel van zuivering en herschikking werd de originele
tekst weer leesbaar en dan bleek, volgens Van Heyst, dat het Hooglied een heel
andere inhoud kende.35 Het ging niet over de wederzijdse liefde tussen Salomo
en de Sunamitische, maar over de trouw van het meisje aan haar minnaar, een herder. Het was dus geen verheerlijking van Salomo's liefde, maar het relaas van zijn
afwijzing. De koning vervulde bepaald geen heldenrol in dit geschrift. Hij werd
afgeschilderd als een stereotiepe oosterse despoot, als 'dien sultan' die, gedreven
door wellust, een onschuldig meisje probeerde te verlokken.36 Uiteindelijk staakte
Salomo zijn pogingen en behaalden trouw en reine liefde een zege op het 'wulpsche
haremleven'.37 Het Hooglied wis daarom in Van Heysts visie een pleidooi voor
monogamie; een conclusie die niet vrij was van anachronismen en vooral gericht
leek tegen de in het Westen zo vervloekte oosterse veelwijverij.

Van Heyst het het met bij kritiek alleen Eenjaar nadat hij zijn artikel had gepubhceerd in De Tijdspiegel verscheen er een dichterlijke navolging van het Hooglied van
zip eigen hand Onvrede met Gunnings interpretatie had hem doen besluiten in
1884 een eigen vertaling uit te brengen onder de titel Sjoelammit 't Lied der Liederen,
LtefdesLop*
De Gids wijdde in 1884 een artikel aan de twee recente Nederlandse bewerkingen van hetHooglted, geschreven door de vrijzinnige predikant H U Meyboom
(1842-1933) Volgens deze auteur waren de dichtkunst en de exegese twee afzonderlijke disciplines Het stond de dichter vnj om te kiezen voor een hem aantrekkelijke
interpretatie, als het maar resulteerde in een harmonisch dichtwerk Meyboom
meende dat Gunning en Van Heyst enkele tegenstrijdigheden hadden kunnen
vermijden indien ze zich wat meer vrijheden ten opzichte van het origineel hadden
veroorloofd Desalniettemin vond hij beide bewerkingen als dichtwerken zeer
geslaagd En voor de lezer was dat voldoende, de wetenschappers moesten maar
uitmaken welke van beide interpretaties het meest getrouw was
Tien jaar later plaatste De Gids nogmaals een artikel over hetHooglted, ditmaal
van de hand van J C Matthes (1836-1917), hoogleraar Hebreeuws aan de Universiteit van Amsterdam en ook een aanhanger van de moderne richting39 Matthes
constateerde, ondanks alle verschillen, een belangrijke overeenkomst tussen de
dichtwerken van Gunning en Van Heyst beide bewerkingen waren 'dramatisch'40
Daarmee bedoelde hij dat de auteurs het Hooglied zagen als een 'samenhangend
geheel met de noodige handeling' En hier gingen ze, volgens Matthes althans,
de fout in Want het Lied der Liederen was helemaal geen drama, het was lyriek Dat
hadden Lowth en Herder al ruim een eeuw eerder verkondigd en in ons land had
Van der Palm reeds in 1820 het Hooglied omschreven als 'een aantal liefde-zangen,
waann de kuische, maar vunge genegenheid van een jeugdig paar, als bruid en bruidegom aan elkander verloofd, met gloeijende, Oostersche verwen wordt afgeschilderd' ^ Hoewel deze lyrische opvatting in de loop van de negentiende eeuw naar
de achtergrond was verdrongen, won ze volgens Matthes de laatste jaren weer aan
terrein in Duitsland
Duitse exegeten bestudeerden immers met veel succes de eigentijdse oosterse
samenleving op zoek naar een beter inzicht in de Bijbelboeken Als geen ander
beseften ze de waarheid van de spreuk 'Wer den Dichter will verstehn / Muss in
Dichters Lande gehn' ^ De orientalist en theoloog Johann Gottfried Wetzstein
(1815-1905) kende het Nabije Oosten als geen ander Bijna vijftien jaar resideerde
hij als Pruisisch consul in Damascus en wanneer het maar mogelijk was trok hij erop
uit om het platteland te verkennen Tijdens deze tochten werd hij regelmatig door
dorpsbewoners uitgenodigd om een bruiloft bij te wonen En volgens Matthes
leverden deze eigentijdse, oosterse huwelijksplechtigheden hem de sleutel tot een
beter begnp van het Lied der Liederen Want de ntuelen en gebruiken die hij op deze
feesten observeerde, verklaarden verschillende duistere passages uit het Bijbelboek
Na lezing van Wetzsteins beschnjvingen was het voor Matthes zonneklaar dat het
Hooglied mets anders kon zijn dan een verzameling bruiloftszangen Een unieke
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verzameling oosterse volkspoëzie, die niet alleen van historisch en archeologisch
belang was, maar ook esthetische waarde bezat. Zeker, het was niet altijd even hoogstaande dichtkunst - soms waren de beelden ongepast en de vergelijkingen vergezocht - maar het was oprecht en fris en het weerspiegelde 'het leven der natie in zijn
natuurlijken eenvoud'.43 Van een heilig boek dat het woord Gods bevatte, via een
lofzang op Salomo's bruid, tot erotische volkspoëzie uit het Oosten: de reputatie
en interpretatie van het Hooglied kende in de negentiende eeuw een op zijn minst
grillig verloop.
IVagenvoorts 'Maria van Magdala'
De schrijver-journalist Maurits Wagenvoort (1859-1944) was weliswaar geen exegeet, maar hij had wel een belangrijk voordeel op de geleerde deelnemers aan de
Hooglieddiscussie: hij kende het Heilige Land uit eigen aanschouwing. In mei 1895
schreef Wagenvoort, auteur van de naturalistische roman Een passie (1891), vanuit
Rome aan zijn vriendin Christien Vierhout (-1910) dat hij plannen koesterde om
in Palestina een roman te schrijven over Jesus en Maria Magdalena.44 In de daarop
volgende maanden begon hij met de voorbereidingen: hij verdiepte zich in de Bijbelse historie en bestudeerde met name Ernest Renans Vie de Jésus. Wagenvoort
was een groot bewonderaar van deze Franse geleerde omdat hij als geen ander zijn
historischefiguren,zoals Jezus, op overtuigende wijze in hun eigen tijd en hun
eigen omgeving wist te plaatsen. En hoewel Renan volgens Wagenvoort zijn personages soms een wat al te luchtig Frans in de mond legde, was hij er in ieder geval in
geslaagd om in zijn boeken een 'aannemelijke reconstructie' te maken.45 Dezelfde
kwaliteiten herkende Wagenvoort ook in de romans van Gustave Flaubert (18211880). Hij was met name onder de indruk van diens Salammbô. Iedereen die dat
boek onder ogen kreeg moest erkennen: 'Ja, zoo moet die tijd, zoo moeten die menschen en hun zeden en hun doen er hebben uitgezien'.4 Zo'n boek wilde Wagenvoort ook schrijven en hij stelde zich ten doel om in zijn nieuwe roman 'Jeruzalem
te realiseeren'.47
Op het eind van 1896 arriveerde Wagenvoort in de heilige stad, waar hij de hele
winter zou blijven om te schrijven aan z\]nMaria van Magdala, een roman over de
laatste maanden uit het leven van Jezus. De roman volgt redelijk getrouw de ontwikkelingen uit het evangelieverhaal, maar Wagenvoort gaat veel dieper in op de psychologische karakters van zijn hoofdpersonen. Tussen Jezus, Judas en Maria Magdalena ontspint zich een ingewikkelde verhouding, waarbij Judas uiteindelijk uit
jaloezie - hij is verliefd op Maria Magdalena -Jezus verraadt. Daarnaast gebruikt
Wagenvoort zijn oosterse ervaringen om de authenticiteit van de roman te verhogen. Zo beschrijft hij het karaktervan de bevolking in Galilea, schildert het dagelijks
leven in de bazaars en karavanserais en geeft opvallende details over de kleding en
opsmuk: Martha en Maria Magdalena gaan gehuld in de klederdracht die Wagenvoort uit Palestina kende, dragen gouden neusringen, hebben zwarte kringen antimonium om de ogen en kleine tatoeages op het gezicht. Maar het meest opvallend
zijn de nauwkeurige en uitvoerige beschrijvingen van de oosterse landschappen.

Deze zijn soms bijna woordelijk overgenomen uit Wagenvoorts dagboekaantekeningen.48
Maria van Magdalariepzeer uiteenlopende reacties op. Louis Couperus (18631923) rekende het boek tot zijn favoriete romans, terwijl Frans Coenen (1866-1936)
in De Kroniek maar weinig waardering voor het werk kon opbrengen.49 Hij vond het
boek, met al die gedetailleerde natuurbeschrijvingen en de zorgvuldige studie van
de joodse antiquiteiten, buitengewoon vervelend en langdradig. Deze geschiedenis
was door anderen treffender, kleurrijker en vooral korter beschreven. Ook De Tijdspiegel meende dat Wagenvoorts roman niet in de schaduw kon staan van het oorspronkelijke evangelieverhaal, maar was juist wel enthousiast over de levendige en
kleurrijke beschrijvingen van de natuur, de mensen en de gewoonten in Palestina.
Hieraan kon men volgens de recensent goed merken dat Wagenvoort het land zelf
had bezocht. Die couleur locale werd ook geprezen door de criticus van Nederland'die
de roman een 'Oostersche reconstructie' noemde. Maar hij voegde er wel aan toe
dat sommige realistische details ergerlijk waren, met name de neusringen en tatoeages van Martha en Maria: 'hier zou wat matiging in de historische waarheid het boek
goed gedaan hebben'.50
De schilder Marius Bauer (1867-1932), een doorgewinterde Oriëntreiziger en
een persoonlijk vriend van Wagenvoort, schreef vanuit het Indiase Hyderabad dat
hij het boek met veel plezier had gelezen.5' Niets dan lof over de landschapschildering en de karakterisering van de lokale bevolking. Bauer had in het bijzonder genoten van een passage waarin beschreven wordt hoe de kamelen zich in alle vroegte in
gang zetten: een knap staaltje observatie. De schilder had echter één probleem. Uit
de wijze waarop Wagenvoort het uiterlijk van Jezus beschreef, zijn kaalgeschoren
hoofd en de armoedige kleren, meende hij te mogen opmaken dat de schrijver hem
beschouwde als een gewoon mens. Toch gebruikte Wagenvoort in zijn roman een
hoofdletter wanneer hij met een persoonlijk of bezittelijk voornaamwoord naar
Jezus verwees. Dat leek weer te duiden op een goddelijke status en daarmee was
Bauer, een overtuigd atheïst, het fel oneens. Hij kon heel goed begrijpen dat zijn
vriend zich had laten inspireren door 'de geschiedenis, als geschiedenis', maar hij
vreesde dat Wagenvoort te veel was gaan geloven in zijn held. Die hoofdletters
hoorden er niet in thuis.
Helaas is Wagenvoorts antwoord niet bekend, maar uit een latere brief van
Bauer blijkt dat de schilder al snel spijt had van zijn kritische opmerkingen. Misschien kwam dat omdat hij inmiddels de negatieve kritiek in De Kroniek had gelezen
en zich geroepen voelde om zijn vriend een hart onder deriemte steken. Er zitten
veel mooie passages in het boek, verzekerde hij Wagenvoort, en gaf hem een welgemeend advies: 'aan zulke critieken veegje natuurlijkje billen af.52 Toch vergat
Wagenvoort Bauers eerdere opmerkingen niet. In 1925, meer dan 27 jaar na de
eerste uitgave, verscheen een tweede, gewijzigde druk van Maria van Magdala, nu
onder de titel Marta Magdalena 's loutere liefde. De door Bauer zo gehekelde hoofdletters waren in deze editie geschrapt.
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Enkele jaren na het voltooien vanMana van Magdala waagde Wagenvoort zich
nogmaals aan een Bijbelse roman Rabbi Paulus in Filippi Opnieuw was de biografie
van Paulus door Ernest Renan voor hem een belangrijk uitgangspunt en ook ditmaal ging hij grondig te werk In mei 1901 tekende hij in zijn dagboek aan dat hij
te Pompei de restanten van een kroeg had bezocht 'omdat ik zoo'n locahteit waarschijnlijk kan gebruiken voor mijn Paulusboek, dat ik hoop te schrijven'S3 Dat boek
schreef hij ruim anderhalfjaar later in Thessaloniki In deze stad, die toen nog tot
het Ottomaanse Rijk behoorde, bracht hij de winter van 1902/1903 door De roman
speelt zich grotendeels afin Noord-Gnekenland en Wagenvoort kon dus wederom
zijn eigen observaties in het boek verwerken Met name de plaatselijkejoodse
gemeenschap vormde een bron van inspiratie, want naar zijn eigen zeggen was
'te Thessalonika [ ] dejodengemeente een levende exegese van het Oude
Testament'54 Hier waren de joden niet verwesterd en nog echte oosterlingen
gebleven en daarom een nuttig studieobject voor zijn historische roman
Met Rabbi Paulus kwam er een eind aan Wagenvoorts Bijbelse romans Deze
boeken zijn niet meer dan voetnoten in de geschiedenis van de Nederlandse letterkunde, maar als uitingen van Bijbels orientalisme zijn ze uniek Geen enkele Nederlandse romanschrijver of dichter voelde zo sterk de band tussen het eigentijdse
Oosten en de Evangelieverhalen en er bestaan in Nederland geen andere Bijbel
romans waaraan zoveel eigen waarneming ten grondslag ligt
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De hoogleraar oosterse talen P.J. Veth (1814-1895)riepin zijn al geciteerde rede
uit 1850 behalve dichters ook jonge kunstenaars op om huis en haard te verlaten
en naar de Oriënt te trekken. Daar zouden ze zich op de bestudering van de oosterse natuur en het oosterse leven moeten storten, want, aldus de professor, 'de
kleederdrachten, de gebruiken van het Oosten zijn eene onmisbare studie voor
onze historieschilders, die met zooveel regt hunne krachten bij voorkeur aan
Bijbelsche onderwerpen beproeven'.1 In het voetspoor van de Bijbeluitleggers
en de dichters moesten nu ook dus de kunstenaars meer aandacht schenken aan
de oosterse context van de Bijbelverhalen.
Nu waren er al eerder pogingen gedaan om de hoofdrolspelers uit het Oude
Testament een wat oosters uiterlijk te geven. Zo hulden bijvoorbeeld Rembrandt
en zijn leerlingen de Bijbelse helden in exotische gewaden, maar hun oriëntalisering
was doorgaans toch erg oppervlakkig: eigentijdse Turkse en Perzische kledij werd
probleemloos gecombineerd met fantasiekostuums en Indiase artefacten.1 Van
een consequent streven naar authenticiteit was zeker nog geen sprake: hun Oosten
deed eerder denken aan een exotisch toneelstuk dan aan het werkelijke Palestina.
Daarnaast bleef het gros van de historieschilders de Bijbeltaferelen in een klassieke
omgeving of zelfs in een eigentijdse, westerse setting afbeelden. Dat veranderde
echter in de eerste helft van de negentiende eeuw toen van historieschilders een
grotere historische nauwkeurigheid werd geëist. Dat gold ook voor de Bijbelse historieschilderkunst. Jonge kunstenaars gingen op zoek naar nieuwe wegen om de
Schrift op meer authentieke wijze te visualiseren. Ze wilden af van quasi-klassieke
gewaden en idyllische landschappen en wendden zich voor een waarheidsgetrouwere aankleding naar het Oosten. Bleek immers niet uit de recente reisverslagen
dat de Oriënt één grote voorraadschuur van levende Bijbelillustraties was?
De Fransman Horace Vernet (1789-1863) was een van de eerste profeten van
het Bijbels orientalisme in de schilderkunst.3 Tijdens zijn verblijf in Algerije in 1833
zag hij eens een jonge vrouw een soldaat water geven en dit tafereel herinnerde hem
onmiddellijk aan het verhaal van Rebecca bij de put. Vanaf dat moment raakte hij er
steeds meer van overtuigd dat een schilder voor zijn Bijbelse onderwerpen te rade
moest gaan bij de contemporaine Arabieren, bij wie de oudtestamentische zeden
en gewoonten nog steeds voortleefden. Vemet ging er daarom toe over zijn figuren
te kleden als eigentijdse oosterlingen. Deze arabisering van de Bijbel riep veel weerstand op en Vernet zag zich genoodzaakt zijn werkwijze voor at Académie des beauxarts te verdedigen. De rede die hij voor dit illustere instituut hield verscheen in 1848
als artikel in L'Illustration.* In dit geschrift poogde Vernet zijn publiek ervan te
overtuigen dat in het Oosten de tijd was blijven stilstaan en dat derhalve een arabisering van de Bijbelkunst geoorloofd, ja zelfs wenselijk was. Zijn bewijsmateriaal
bestond onder andere uit vergelijkingen tussen de kleding en gebruiksvoorwerpen
van de oude Israëlieten, zoals beschreven in de Bijbel, van de oud-oosterse volken,
zoals afgebeeld op Assyrische en Egyptische reliëfs, en van de contemporaine
Arabieren, zoals door hem waargenomen op zijn reizen door de Oriënt. Kennelijk
ging hij ervan uit dat de onderlinge verschillen tussen de stammen en bevolkings-

groepen in het Oosten verwaarloosbaar waren, want hij had er geen probleem mee
om Algerijnse modellen te gebruiken voor taferelen die zich hadden afgespeeld in
Palestina, dat ruim 3000 kilometer oostwaarts lag.
Ondanks de kritieken sloeg Vernets oriëntalisering in artistieke kringen aan.
Steeds meer Europese kunstenaars spoedden zich oostwaarts om inspiratie op te
doen voor hun religieuze kunstwerken. Hoewel van Franse oorsprong kreeg het
Bijbels orientalisme de meest fervente aanhangers in de protestantse, Angelsaksische wereld. Het verlangen de Bijbelverhalen zo waarheidsgetrouw mogelijk weer
te geven, bracht de Engelse schilder William Holman Hunt (1827-1910) ertoe in
1855 maar liefst zeventien dagen door te brengen aan de oevers van de Dode Zee
om te werken aan zijn doek The scapegoat. Het onderwerp was ontleend aan een
passage uit het bijbelboek Leviticus waarin wordt beschreven hoe de joden elk jaar
een bok de wildernis in dreven, omdat zij geloofden dat het beest hun zonden en
ongerechtigheden met zich mee zou dragen. Latere exegeten interpreteerden deze
verzen als een typologie van Christus. In barre omstandigheden, onder extreme
temperaturen en voortdurende dreiging van bedoeïenstammen toog Hunt aan het
werk. Zijn model, een bokje dat hij met veel moeite ter plaatse had gekregen, moest
zijn streven naar extreem realisme met de dood bekopen: het stierf door uitputting
in de verzengende hitte.5
Tegen het einde van de eeuw was het Bijbels orientalisme in veel Europese
landen een populair en algemeen geaccepteerd genre. Een typische society-schilder
als James Tissot (1836-1902), die in 1886 een bezoek bracht aan het Heilige Land,
verluchtte de Bijbel met afbeeldingen waarop het merendeel derfigurengekleed
ging in Arabische kostuums, de drie koningen er uitzagen als woestijnsjeiks en
Jezus in bedoeïenenkledij door een Arabisch Jeruzalem liep [afb. 18]. Tissot was
echter wel een van de laatste vooraanstaande schilders die hun heil zochten inde
arabisering van de Bijbel. We zullen zien dat in het begin van de twintigste eeuw
goede religieuze kunst aan andere voorwaarden moest voldoen dan de vermeende
historische juistheid van de afbeelding.
Het is al vaker geconstateerd dat de historieschilderkunst in de negentiende eeuw
in Nederland niet zo'n grote vlucht nam als elders in Europa. De Nederlandse staat
was, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Franse of de Belgische, geen belangrijke
opdrachtgever, en bovendien werden de meer spectaculaire historiestukken gezien
als tegenstrijdig met onze nationale identiteit: Nederlanders waren een sober, nederig en recht door zee volk en daarbij hoorde eerlijke, eenvoudige, realistische kunst,
zoals landschappen of binnenhuistafereeltjes. In Nederland was er nauwelijks een
markt voor historieschilderkunst en al helemaal niet voor de Bijbelse historieschilderkunst. Toch blijkt uit de tijdschriften dat er hier wel degelijk interesse bestond
voor het Bijbels orientalisme en ook de Nederlandse collectioneurs toonden zich
niet ongevoelig voor vernieuwingen uit het buitenland. En hoewel het Bijbels orientalisme onder Nederlandse schilders niet veel navolgers heeft gehad, genoot het in
andere genres, met name de illustratiekunst, wel een zekere populariteit.
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HISTORIESCHILDERKUNST

Discussie overprotestantse en katholieke kunst
Rond het midden van de negentiende eeuw voelde protestant Nederland een steeds
grotere behoefte aan een eigen protestants-christelijke schilderkunst die zich kon
meten met de eeuwenoude traditie van de rooms-katholieke kerkelijke kunst.7 Vele
landgenoten meenden dat Ary Scheffer (1795-1858) in deze behoefte kon voorzien,
maar er werd ook gezocht naar andere wegen.
Discussies over het wezenlijke verschil tussen protestantse en katholieke schilderkunst bleven niet beperkt tot Nederland. Ook in andere Europese landen werd
gezocht naar de voorwaarden en kenmerken van een protestantse kunst en via de
vaderlandse tijdschriften bereikten deze buitenlandse opinies ook het Nederlandse
publiek. Zo liet Henry Riehm (1822-1852) in 1849 in .De· Gids een artikel over religieuze kunst van de Duitse theoloog W.M.L. de Wette (1780-1849) verschijnen.
Riehm, een Amsterdams arts en redacteur vznDe Gids, had het artikel zelf vertaald
omdat hij meende dat opvattingen van De Wette ook in Nederland een groter
publiek verdienden. De Wette was er volgens Riehm immers in geslaagd een
typisch protestantse visie op religieuze kunst te formuleren.
In zijn artikel voorspelde De Wette dat de Bijbelse historieschilderkunst zich
gunstig zou ontwikkelen wanneer de 'doorblinkende realistische rigting' in de
eigentijdse genre- en landschapschilderkunst zich zou paren aan 'den historischen
geest, welke nu de protestantsche godgeleerdheid en alle stellige wetenschappen
in Duitschland doordringt'.9 De Duitser onderscheidde dus twee invloeden die hij
van belang achtte voor de ontwikkeling van de Bijbelse historieschilderkunst: een
esthetische, de realistische stroming in de landschapschilderkunst, en een religieuswetenschappelijke, de historisch-kritische exegese. Omdat het katholicisme afwijzend stond tegenover de moderne exegese, was er voor de katholieke schilderkunst
in De Wettes ogen geen rol meer weggelegd in het vernieuwen van de Bijbelse historieschilderkunst.10 Het katholicisme miste immers het ware historische besef:
De katholijke godgeleerdheid heeft noch eene levendig in den geest der Bijbelsche geschiedenis dringende schriftuitlegging, noch eene kerkgeschiedenis, die,
vrij van vooroordeel, den geest der tijden op zijne regte waarde schat, en ieder
historische verschijning onbevangen opvat. Zal nu de schilderkunst, als eene
kerkelijk-historische, vorderingen maken, dan is daartoe geen ander middel, dan
dat ze zich stelt onder den invloed van den protestantsche geest."
Enkele jaren later, in 1857, verscheen er wederom een vertaling van een Duits kunsttheoretisch geschrift dat de kenmerken van een specifiek protestantse kunst probeerde te omschrijven.12 Ditmaal ging het om een werk van de theoloog David
Kottmeier. Ook hij maakte, net als De Wette, in zijn De veraanschouwelijkingvan
het heilige door de kunst, een wezenlijk onderscheid tussen katholieke en protestantse
kunst: voor een katholieke kunstenaar golden tradities en conventies, terwijl een

protestantse kunstenaar zich in zijn werk moest laten leiden door het typisch protestantse beginsel van historische waarheid.
De katholieke voorman J.A. Alberdingk Thijm (1820-1889) reageerde in
DeDietsche Warande op Kottmeiers kunstopvattingen, waarmee hij het grondig
oneens was.1' Volgens Thijm had een religieus kunstwerk op de eerste plaats een
stichtende of devotionele functie en had het niet tot taak om een authentieke weergave van een specifiek, historisch moment te geven. Integendeel, een goed kunstenaar gingjuist verder: hij maakte een synthese en schiep 'uit melodie, harmonie'.'4
Thijm gaf een aardig voorbeeld. De Bijbelwetenschap heeft geconstateerd dat
Maria van Bethanië niet dezelfde was als Maria Magdalena, terwijl de traditie geen
onderscheid maakte tussen deze twee bekeerde zondaressen en ze ook in de schilderkunst als een en dezelfde persoon werden verbeeld. Maar, vroeg Thijm zich af,
was dit van belang voor de 'praktische moraal'? Zou de toeschouwer eerder tot
bekering en boetedoening worden aangezet als er in de kerkelijke kunst voortaan
wel een onderscheid werd gemaakt tussen deze twee Maria's? Hij betwijfelde dit
en vond daarom dat de schildertraditie, 'die eene schoone harmonie tusschen minder eng verbonden feiten' had geschapen, niets verweten kon worden omdat zij
in haar stichtende en devotionele functie allerminst te kort was geschoten.'5
Thijm had ook nog een ander bezwaar tegen Kottmeiers stelling dat er in de
kerk alleen plaats was voor historische feitelijkheden en dat legenden verbannen
dienden te worden. Hij vroeg zich namelijk sterk af of objectieve kennis van de
geschiedenis überhaupt mogelijk was. Als de historische kritiek iets had aangetoond, dan was het wel dat de historische inzichten doorlopend aan verandering
onderhevig waren. Moest men dan om de tien jaar de kerken overschilderen, omdat
de voorstellingen niet langer beantwoordden aan de nieuwste stand van zaken in
de historische wetenschappen? Op deze wijze kon de kerkelijke kunst nooit tot
een eenheid worden. En daarom wilde Thijm niet 'de gewijde kunst tot den gehoorzamen discipel der vaak zeer profane navorschingen maken', want 'terwijl die navorschingen aan het va et vient aller bloot menschelijke studie onderworpen zijn, willen
we dien zigzagtred niet gaarne door de kerkelijke kunst gevolgd zien'.
Kottmeiers studie kreeg ook kritiek van protestantse zijde. De literator en
kunstcriticus Tobias van Westrheene (1825-1871) schreef een recensie'mDeTijdstroom, waarin hij stelde op zich geen bezwaar te hebben tegen de stelling dat protestantse kunst werd gekenmerkt door een streven naar realisme en historische
authenticiteit.'7 Maar hij betwijfelde wel of de protestantse kerken een radicale
breuk met de traditie in de praktijk zouden waarderen:
Eilieve, laat de kunstenaar het eens wagen, zich te verlaten op de vrijheid, welke
levensvoorwaarde heet voor het Protestantismus [...] Laat hem, b.v. bij eene
voorstelling uit het leven van Christus, zich eens getrouw houden aan hetgeen
nieuwere onderzoekingen hebben aan het licht gebracht omtrent de kleederdracht, de zeden en gewoonten, de huizen, het landschap in Palestina, in den tijd
van Jezus omwandeling op aarde [...] en ziet dan hoe de protestantsche Kerk
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zulk een voorstelling zal opnemen [ ] Tien tegen één dat zijne Kerk voor het
reahsmus zal terug deinzen - zoo 't heet omdat de veraanschouwelijking van het
Heilige ideahsch moet blijven, maar inderdaad, omdat de traditie ook bij haar
nog een verwonderlijke/>rÉï/;<ÇÉ'blijft uitoefenen
Een verhaal over de (onmogelijkheden van een realistisch Chnstusportret
In 1858, enkele maanden na het verschijnen van Van Westrheene's boekbespreking,
publiceerde Arnold Ising (1824-1898), literatoren redacteur vznDe Tijdstroom, in
hetzelfde tijdschrift een kort verhaal getiteld Een WorstelingI9 Het lijkt alsof Ising
voor deze literaire vertelling de bespreking van zijn mederedacteur als uitgangspunt heeft genomen Het verhaal gaat immers over een kunstenaar die een zo
getrouw mogelijk portret van Christus probeert te schilderen, hoewel hij weet
dat het grote publiek zijn schepping zal afkeuren Het is duidelijk dat Isings
sympathie bij de kunstenaar ligt Het verhaal gaat als volgt
De jongeman Eberhard, werkzaam als bediende in een manufacturenzaak,
besteedt elk vrij uur aan zijn grote passie, de schilderkunst Nadat hij advies heeft
ingewonnen van een bekend kunstenaar, die hem vertelt dat hij nog veel oefening
en scholing behoeft maar hem wel stimuleert om in de kunsten door te gaan, besluit
hij nog twee jaar als bediende te blijven werken In die tijd wil hij sober leven, zo
veel mogelijk studeren en al zijn geld opzij zetten om zich de daarop volgende twee
jaar volledig aan de kunst te kunnen wijden Het eerste schilderij dat Eberhard dan
maakt is een Christusportret, dat onmiddellijk de 'oorspronkelijke geest' van de
kunstenaar verraadt Hij heeft Christus immers afgebeeld in de lokale klederdracht
uit zijn tijd, dat wil zeggen met bedekt hoofd en een gewaad 'waarnaar nog de kleeding der tegenwoordige Arabische volksstammen gelijkt'ï0 Maar ook het gelaat
zelf is ongebruikelijk Doorgaans, aldus Ising, lijden afbeeldingen van Christus
aan 'iets weekehjks en ziekehjks', wat volstrekt niet in overeenstemming is met
het daadkrachtige leven van Jezus die immers te voet door heel Palestina trok om
te prediken en te genezen Het lijkt wel of de meeste kunstenaars bevreesd zijn om
van oneerbiedigheid te worden beschuldigd, als ze de invloed van de oosterse lucht
en zon op het gelaat van Christus weergeven Zo niet Eberhard Hij wenst dat
zijn Chnstuskop niet alleen liefde maar ook kracht en energie zal uitstralen
en daarom geleek zijn bruine Christus, in dat Oostersch gewaad, met
bloed in de aderen en leven m het oog, volstrekt niet op die half vrouwelijke,
half monnikachtigefiguur,die alleen door de aangenomen vormen, door het
lange, midden op het hoofd gescheiden haar, door den tweepuntigen baard
en het loshangende kleed voor een Christus kan worden herkend2I
Eberhard laat het doek aanvankelijk aan niemand zien, want hij begrijpt dat velen
zijn werk zullen veroordelen, omdat hij te radicaal met de traditie had gebroken en
'de waarheid had gezocht, ook in het hoogste' " Hij vreest dat men zijn werk ongepast, misschien wel heiligschennend zal vinden en daarom toont hij het pas na lang

aarzelen aan een kunstminnende vriend. Bij de eerste blik fronst deze zijn wenkbrauwen en zegt:
Dât een Christus-kop?... Houd je stil... realistisch opgevat, he?... De groote
knoop doorgehakt. - Sakkerloot! je durft, hoor!... 't Kostuum van den tijd maar, een mooije, verheven uitdrukking in dat gelaat... Eenfiksche,mooije
schepping.15
Maar hij voegt er wel meteen het advies aan toe dit doek niet als eerste werk naar
een expositie te sturen. Te veel mensen zullen er aanstoot aan nemen.
Het verhaal eindigt in Parijs. De eerste werken die Eberhard in Nederland exposeerde werden in de vaderlandse pers niet gunstig onthaald en op aanraden van zijn
vriend probeert hij het daarom in de Franse hoofdstad, waar de kunstkritiek, aldus
Ising, op een veel hoger peil staat. In Parijs ontvangt hij voor zijn eigenzinnige doeken de verdiende lof die hij in zijn behoudender vaderland heeft moeten ontberen.
Het is interessant dat Ising Eberhard niet liet slagen in Nederland, maar wel in
Parijs. Hij suggereerde daarmee dat de werkwijze van de jonge kunstenaar beter
overeenkwam met de Franse kunstopvattingen van dat moment. Rond het midden
van de negentiende eeuw was Parijs in de ban van het realisme van schilders als
Gustave Courbet (1819-1877). Ook de historieschilderkunst onderging de invloed
van de nieuwe doctrine door niet langer grote helden, eeuwige idealen en tijdloze
waarden te verbeelden, maar juist heel concrete en feitelijke historische gebeurtenissen tot onderwerp te kiezen. Kostuums, gebruiksvoorwerpen en architectuur
werden zeer nauwkeurig gereconstrueerd om een historisch verantwoord totaalbeeld te creëren.2'1'Het feit dat het realisme in de jaren vijftigen zestig van de negentiende eeuw de moderne en dominante kunststroming was in Parijs, de culturele
hoofdstad van Europa, heeft zeker een positieve rol gespeeld bij de acceptatie van
het Bijbels orientalisme, dat gezien werd als een voorbeeld van realistische schilderkunst. Hoewel de term 'realisme' in de Nederlandse kunstkritiek rond 1850 allerminst eenduidig was, heerste er ook hier een algemeen gevoel dat de tijdgeest
'realistisch' was en dat de kunst zich daaraan niet mocht onttrekken.25 Uit het
verhaal over de lotgevallen van het 'realistisch opgevatte' Christusportret blijkt
dat ook Ising deze vorm van Bijbels orientalisme helemaal bij de tijd vond.
Rond het midden van de eeuw werd het Bijbels orientalisme in Nederland dus
niet alleen gezien als eentypischprotestantse schilderkunst, maar ook als progressief en in overeenstemming met de meest recente kunstopvatting uit Parijs: het
realisme. Deze twee aspecten keren ook terug in de eerste recensies van Franse
oriëntalisten in de Nederlandse kunsttijdschriften.
Buitenlandse voorbeelden: Vemet en Décamps
In Nederland werd rond het midden van de negentiende eeuw niet alleen getheoretiseerd over het Bijbels orientalisme, er bestond ook een levendige belangstelling
voor buitenlandse schilders die het genre in de praktijk brachten. Met name de
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Bijbelse historiestukken van Horace Vemet (1789-1863) en Alexandre-Gabriel
Décamps (1803-1860) genoten hier grote populariteit en hun schilderijen waren
opvallend goed vertegenwoordigd in Nederlandse collecties.
Horace Vernet, zoals gezegd een van de grondleggers van het Bijbels orientalisme, werd in 1826 corresponderend lid van het Koninklijk Instituut en ontving
in 1841 van Arti et Amicitiae het erelidmaatschap. In hetzelfde jaar wijdde deKunstkronijk drie pagina's aan de Franse schilder en noemde hem 'de werkzaamste en
meest populaire schilder onzer eeuw'.2 Vernets werk was in Nederland te zien
op de tentoonstellingen van Levende Meesters en enkele van zijn orientalistische
doeken waren in het bezit van de Nederlandse collectioneurs C.P. van Eeghen
en E.L.Jacobson.17 De Dordtenaar Herman de Kat mocht zich zelfs de eigenaar
noemen van een van Vernets beroemdste Bijbelse schilderijen, De kleren van Jozef
(1853), dat nu deel uitmaakt van de Wallace Collection te Londen.28 Het grotere
publiek kon door middel van reproducties in tijdschriften, Bijbels en Bijbelse
geschiedenissen kennis nemen van Vernets schilderijen [afb. 21].29 En nog in
de jaren zeventig van de negentiende eeuw werden zijn schilderijen in ons land
als tableaux vivants opgevoerd.30
Décamps deed in populariteit weinig onder voor Vernet. Hij werd in 1854
benoemd tot erelid van de Amsterdamse academie en werken van hem bevonden
zich in minstens acht Nederlandse collecties.3' Met name de Turbe school uit de
collectie Fodor werd hier zeer gunstig ontvangen.32 Fodor had dit doek in 1854
voor maar liefst 10.540 gulden, in die tijd een zeer aanzienlijk bedrag voor een
kunstwerk, gekocht op een veiling bij Thévenin te Parijs.33
In 1844 besprak de Kunstkronijk Vernets Judab en Tamar [afb. 7], een vroeg voorbeeld van diens arabisering van de Bijbelverhalen. De criticus van het tijdschrift was
zeer onder de indruk van het doek en koesterde hooggespannen verwachtingen van
Vernets opvattingen voor de toekomstige ontwikkelingvan de Bijbelse historieschilderkunst: 'Vernet heeft getoond, dat met eigen oogen te zien zelfs voor den
ervaren kunstenaar behoefte is, en zijne reis naar het Oosten zal, bij verdere behandeling van Bijbelsche voorstellingen, gewis tot meerdere volmaking zijner meesterstukken leiden'.34
In i860 oordeelde Carel Vosmaer (1826-1888) dat het Bijbels orientalisme van
schilders als Vernet en Décamps de hooggespannen verwachtingen inderdaad had
waargemaakt. Naar aanleiding van Décamps' dood blikte hij dat jaar terug op diens
verdiensten voor de ontwikkeling van de Bijbelschilderkunst. Het vernieuwende
van Décamps' werkwijze lag zijns inziens in het feit dat hij radicaal had gebroken
met de traditie die de Bijbelverhalen te geïdealiseerd verbeeldde:
Décamps geeft vooral de waarheid hunner gedaanten; zijne voorstelling is zuiver historisch. Zijne groote bekendheid met het Oosten stelt hem in staat die
oude Oostersche tafereelen terug te geven in een karakter dat werkelijk het
hunne is [... ] De waarheid is daarin meer dan eene uitwendige, zij is het middel,
de kracht waarmede gij gedwongen wordt aan het voorgestelde deel te nemen.35

η. Horace Vernet,
Judah en Tamar, olieverf, 1840.
Wallace Collection, Londen.
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Maar in 1858 \tekDeKunstkrontjk al weer iets van haar oorspronkelijke enthousiasme te hebben verloren. Volgens het tijdschrift was de strijd tussen het Bijbels
orientalisme en de traditionele katholieke schilderkunst nog lang niet beslecht:
Eene andere opvatting, om het even of men haar eene naturalistische, realistische, Bijbelsche, protestantsche wil noemen, moet nog de mogelijkheid van,
het regt tot haar bestaan bewijzen. Noch Horace Vemet, die aartsvaders of
profeten schildert alsof het Bedouïnen-hoofden waren, noch Scheffer, die op
geestelijk gebied het penseel een wedstrijd doet aangaan met het gesproken
of geschreven woord, hebben het probleem opgelost.'6

N E D E R L A N D S E K U N S T E N A A R S EN H E T B I J B E L S

ORIENTALISME

Een eerste aanzet btj Comelis Kruseman
Die strijd tussen het Bijbels orientalisme en de traditionele katholieke schilderkunst vinden we ook terug in het werk van Comelis Kruseman (1797-1857), een van
de eerste Nederlandse kunstenaars die zich ontvankelijk toonde voor de ideeën van
Vernet.37 Krusemans interesse voor het orientalisme mag opvallend heten, want hij
was een academisch kunstenaar die zich liet inspireren door de zestiende-eeuwse
Italiaanse meesters, met name Rafaël. Toen hij in 1841 van Koning Willem 11 een
opdracht kreeg om een groot doek te schilderen met als onderwerp Johannes de
Doperpredikend in de woestijn vertrok hij dan ook ter voorbereiding naar Rome en
niet naar het Jeruzalem. Het schilderij, dat in 1847 in Nederland arriveerde, is helaas
verloren gegaan, maar we bezitten nog wel enkele voorstudies en een getrouwe
aquarel die een goed beeld geven van de oorspronkelijke compositie [afb. 8].38
Dat Kruseman veel verschuldigd is aan Rafaël is in een oogopslag duidelijk,
maar daarnaast valt ook op dat hij verschillende figuren niet langer in een neutraal
klassiek gewaad hult; hij beeldt hen af als Arabieren in een oosters aandoend landschap. Kruseman streefde zeer bewust naar een oriëntaalse sfeer zoals blijkt uit een
anonieme, zeer lovende recensie die aanvankelijk verscheen in de Roman Advertiser,
een dagblad voor de vreemdelingenkolonie te Rome, maar later ook in verschillende
Nederlandse tijdschriften werd gepubliceerd. Tegenwoordig gaat men ervan uit dat
Kruseman zelfde recensie heeft geschreven.39 In zijn bespreking benadrukt Kruseman de oosterse elementen in het werk. Hij duidt de verschillendefigurenop het
doek aan met het woord 'Arabe' en noemt de hele sfeer zuiver oriëntaals:
Ce paysage respire ce souffle, cette vie orientale dont est empreinte toute cette
composition et nous reporte au souvenir des scènes de la vie patriarchale que
nous a fait connaître la lecture de l'Ecriture-Sainte et des ouvrages de l'Orient.
Le roi des pasteurs avec sesrichestroupeaux, la tente, le palmier, le chameau, la
source d'eau du désert, appartiennent bien à cette vie que nous voyons exprimée
sur cette toile, et notre imagination les aurait créés tels que nous les trouvons
ici.40
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8. Cornelis Kruseman,
Johannes de Doper, predikend in de woestijn,
aquarel, 1846.
Koninklijke Verzamelingen, Den Haag.
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Hij hamert met name op de waarheidsgetrouwheid van het droge, heuvelachtige
landschap op de achtergrond en voert zelfs een anonieme reiziger ten tonele om
dit te bevestigen: 'le paysage [... ] reproduit, de la manière la plus heurese, suivant
l'opinion d'un voyageur qui a visité l'Orient, la nature des contrées de la TerreSainte que l'artiste s'est proposé de peindre'.4'
Maar juist bij de correctheid van Krusemans oosterlingen en de authenticiteit
van het landschap werden in de pers kanttekeningen gemaakt. Een criticus van
dcKunstkromjk die het schilderij in 1848 zag op de tentoonstelling van Levende
Meesters te Rotterdam uitte zijn twijfel over 'den lokalen toon en plaatselijke zelf:
'Of vele, anders schoon geschilderde, koppen allen wel hoofden óf van rondzwervende Arabieren, óf van bewoners zijn uit Jeruzalem en Judea en de omstreken
der Jordaan durf ik zoo stellig niet beslissen'.42 Was dit bedoeld als een kritiek
op het feit dat Kruseman het Oosten nooit zelf had bezocht? In ieder geval merkte
ook. De Spectator op dat de huidskleur van de personen niet oosters genoeg was,
de herder onmogelijk een Israëliet kon zijn en de hond op het schilderij eerder
aan een New Foundlander deed denken dan aan de kortharige honden die men in
het Oosten aantrof. De 'staande Oosterling, met de schoone Odaliske', links van
Johannes de Doper, zag de recensent als het meest geslaagde deel van het schilderij.
Maar of dezefigurenuit de tijd van de profeet stamden? De auteur vroeg het zich
af, want in zijn ogen waren ze veel te modern: 'te veel de sultanes van Lord Byron
in staalgravure herinnerd'.'1'3
Ondanks de kritiek bleef Kruseman proberen ook zijn latere Bijbelse historiestukken een oosterse sfeer mee te geven. Tussen 1849 en 1854 voltooide hij vier
levensgrote doeken met evangelische onderwerpen voor Slot Zeist.44 OtAlgemeene
Konst- en Letterbode wijdde in 1854 een pagina aan de bespreking van De Kinderzegening het laatste van de vier Zeister doeken. Ook dit doek is verloren gegaan. De
recensent bewonderde in het schilderij vooral een vrouwenfiguur op de voorgrond
omdat hier 'het oostersch karakter' zo treffend was weergegeven, maar hij vond dit
helaas niet terug in andere delen van het doek.45 Daar overheerste veeleer de traditionele, classicistische traditie met een meer symbolische vormentaal geïnspireerd
op de Italiaanse hoog-renaissance. Die twee tegengestelde kunstopvattingen
gingen volgens de recensent niet samen en dus moest Kruseman zijn halfslachtigheid beëindigen. Als hij koos voor'de historische en psychologische waarheid',
dan moest hij ook consequent zijn: 'dan deinze men ook niet terug voor eenig
gevolg van het streven naar realiteit, dan geve men hetfett zoo trouw, zoo historisch
en zoo lokaal waar mogelijk'.4 Die stap heeft Kruseman echter nooit durven zetten,
want na zijn dood concludeerde Van Westrheene dat heel het Bijbelse oeuvre van
Kruseman leed aan diens onvermogen een keus te maken. De schilder betrad in
zijn religieuze werken vaak 'het gevaarlijke terrein der christelijk-vrome symboliek'
en nam dan zijn toevlucht tot de traditie van de katholieke schilderkunst. Maar als
protestant kon hij zich toch niet geheel in die traditie voegen: 'bij wijlen trachtte
hij realist te zijn en deed concessiën aan de historische en lokale waarheid'.47

Bijbels orientalisme in de tweede heiß van de negentiende eeuw
Voor zover er in Nederland historieschilderkunst werd beoefend, gebeurde dat
vooral aan de academies. Het ligt dus voor de hand om het eerst in academiekringen
te zoeken naar mogelijke invloed van het Bijbels orientalisme. Cornells Kruseman
zelfwas jarenlang verbonden aan de Koninklijke Academie in Den Haag. Een van
zijn studenten daar was Alexander Hugo Bakker Korff (1824-1882), die zich aanvankelijk ook aan de Bijbelse historieschilderkunst wijdde. In een tekening uit zijn
academietijd, voorstellende de Barmhartige Samaritaan, besteedde Bakker Korff
veel aandacht aan de oosterse couleur locale [afb. 9]. Deze schets droeg de goedkeuring weg van de docenten want de tekening werd bekroond in het cursusjaar
1844-1845. Na het afronden van de academie volhardde Bakker Korffnog korte
tijd in het schilderen van Bijbelse taferelen, maar de sfeer van deze werken is weinig
oosters.^8 Weldra verruilde hij de gewijde historiën definitief voor de humoristische genre-tafereeltjes waarmee hij zoveel succes oogstte.
Ook aan de academie in Amsterdam besteedde men aandacht aan de Bijbelse
historieschilderkunst. Van 1830 tot 1850 zwaaide Jan Adam Kruseman (1804-1862),
een neef van Comelis, de scepter over deze instelling. Ook hij toonde al vroeg
interesse in de Oriënt. Naast enkele portretten van oriëntaalse schonen schilderde
hij Deprofeet Elisa en de Sunamitische vrouw, een oudtestamentische scène met een
hoofdrolspeelster die oosters oogt. 49 Deze Sunamitische doet denken aan de
Bijbelse vrouwen van de Belgische schilder François Joseph Navez (1789-1869),
met name diens Magarmi de collectie Fodor. 50 De leerlingen van de Amsterdamse
academie konden in de lessen modeltekenen kennis maken met het Oosten. Uit
de inventarislijsten van de academie blijkt dat de school verschillende oriëntaalse
kledingstukken bezat, waaronder twee boemoesen, een fez en schoenen van een
kameeldrijver.51 Een van die boernoesen is vermoedelijk te zien op een academietekening van Chris Hammes (1872-1965) uit 1896.52
Maar het duidelijkst blijkt de interesse voor het Bijbels orientalisme aan de
Amsterdamse Rijksacademie uit de inzendingen voor de in 1883 heringevoerde
Prix de Rome. De prijs, een beurs om in het buitenland de studie voort te zetten,
werd afwisselend uitgeschreven voor het gebied der schilder-, beeldhouw- en bouwkunst. Tussen 1883 en 1920 werd er twaalf maal een wedstrijd voor schilders gehouden; negen maal behoorde een scène uit het Oude Testament tot de opdrachten van
de eindkamp. 5 ' Bijna alle winnaars poogden in meer of mindere mate een oosterse
ambiance neer te zetten. Bij deEliaopdebergKarmeluit

1884 door Jacobus van

Looy (1855-1930) bleef het oosterse beperkt tot het uitheemse, dorre landschap,
terwijl Herman Gouwe (1875-1965), Martin Monnickendam (1874-1934), Tjeerd
Bottema (1884-1978) en David Bueno de Mesquita (1889-1962) ook door middel
van details als kleding, gebruiksvoorwerpen en de architectuur een oosterse sfeer
probeerden op te roepen [afb. 12].5''' Dejuiyleden letten bij de beoordeling vooral
op de formele aspecten van de schilderijen, maar een enkele keer vermeldden hun
rapporten ook of de kunstenaar een authentieke context had weten te creëren.
Van Looy werd in 1884 geprezen omdat hij 'de lokale kleur' zo knap had weten
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g. L. Bakker Korff,
De Barmhartige Samaritaan, tekening, 1845.
Gemeentemuseum Den Haag.

10. DA. Bueno de Mesquita,
Jacob herkent den bloeiende rok van Jozef,
olieverf, 1913.
Instituut Collectie Nederland, Rijswijk/
Amsterdam.
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ii. Lawrence Alma Tadema,
De dood van de eerstgeborene van de Farao,
olieverf, 1872.
Rijksmuseum Amsterdam.

12. Lawrence Alma Tadema,
Mozes gered uit het water, olieverf, 1904.
Particuliere collectie.
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te vangen,55 terwijl zes jaar later een ontwerp voor Elia en de weduwe van Zatfath
veroordeeld werd omdat de jury in het werk geen spoor aantrof'van studie van tijd,
volk in zijn karakter en godsdienstige gebruiken'56 Gezien de omstandigheden
waaronder de wedstrijd werd gehouden - de kandidaten moesten de eerste schets
in volledige afzondering maken in een atelier op de Rijksacademie - zag de jury
ovengens wel in dat ze niet al te hoge eisen aan de historische authenticiteit van
de werken kon stellen Professor August Allebé (1838-1927) stelde in 1904 voor
om bij het bepalen van het onderwerp hiermee rekening te houden en afte zien
van 'een compositie in de open lucht, of groote eischen stellende op archeologisch
gebied'57 Kennelijk werd het streven naar historische authenticiteit onder normale
omstandigheden nog steeds gewaardeerd Dat blijkt ovengens ook uit het feit dat
de Rijksacademie in iSS^De vier evangeliën aankocht met illustraties van de bekende
Franse orientalist Alexandre Bida (1813-1895), over wie later meer, en de etsen in
de grote zaal ten behoeve van de leerlingen tentoonstelde [afb n ] 5
Toch hebben de academies uiteindelijk niet veel invloed gehad op het stimuleren
van het Bijbels orientalisme in Nederland Na het verlaten van de opleiding zeiden
de meeste kunstenaars de Bijbelse onderwerpen immers voorgoed vaarwel en legden zich voortaan toe op andere genres Dat blijkt bijvoorbeeld uit een overzichtsartikel over de moderne kunst in Nederland dat Cathenna Alberdingk Thijm
(1849-1908), dochtervan] A Alberdingk Thijm, in 1883 in een Duits tijdschrift
publiceerde Catherina weet nog een vijftiental namen van Nederlandse schilders te
noemen die zich bezighouden met de histoneschilderkunst, maar voor wat betreft
'het gebied van Bijbel, kerk en mythologie' moet ze helaas concluderen dat 'deze
vakken bij ons zeer weinig beoefend worden'59 Dan komt ze nog maar met twee
namen op de proppen Α Β J Sterck, een vergeten zondagsschilder, en Anthomus
Brouwer (1827-1908), op wie we in het volgende hoofdstuk nog terugkomen omdat
hij verantwoordelijk was voor het Amsterdamse Jeruzalempanorama Net als de
generaties voor hen voelden de kunstenaars van de Haagse School en later de
Amsterdamse impressionisten zich aangetrokken tot heel andere genres, zoals
landschappen, binnenhuisscènes en stadsgezichten Het schilderen naar de natuur
en het vastleggen van het moderne leven kregen de voorkeur boven de onderwerpen
uit het Oude en Nieuwe Testament
Het streven naar een historisch correcte weergave vinden we wel terug in het
werk van de uit Friesland afkomstige Lawrence Alma Tadema (1836-1912) Zijn
Bijbelse historiestukken, die zich alle in het oude Egypte afspelen, kenmerken zich
door een grote mate van archeologische nauwkeurigheid De dood van de eerst
geborene (1872) [afb 11], dat als onderwerp de tiende Egyptische plaag heeft, getuigt
van een verregaande kennis van de Egyptische oudheid verschillende details op
het schilderij gaan direct terug op archeologische handboeken en de meeste voorwerpen dateren zelfs uit de dertiende eeuw voor Christus, de periode die in de
negentiende eeuw doorging voor de tijd van Mozes Pas in 1902 bezocht Tadema
zelf Egypte Zijn egyptiserende periode had hij toen al achter de mg - hij legde zich
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inmiddels vooral toe op de scènes uit de klassieke oudheid waarmee hij furore
maakte - maar het contact met het Nijlland inspireerde hem nog één keer tot een
spectaculair doek: Mozes gereduit het water (1904) [afb. 12]. Tadema had zijn opleiding genoten aan de academie van Antwerpen en na zijn academietijd bleef hij in
België wonen, om zich later definitiefin Londen te vestigen. Engeland vormde dan
ook de belangrijkste markt voor zijn schilderijen en omdat hij het grootste deel van
zijn carrière elders doorbracht, bleefTadema in de Nederlandse kunstwereld een
buitenbeentje. Er werd hier weliswaar lovend gesproken over zijn archeologisch
orientalisme, maar navolging heeft het niet of nauwelijks gehad. Alleen de jonggestorven schilder Abraham Cornells de Neufville (1844-1879), die zich net als
Tadema had gespecialiseerd in Oudegyptische taferelen, heeft een enkele maal
een Bijbels onderwerp gekozen, zoals Josef'legt de dromen vanfarao uit [afb. 13].
Maar ook De Neufville zocht zijn heil in het buitenland, in zijn geval in Parijs.
Uit het werk van enkele kunstenaars van het tweede en derde echelon, zoals
K.F. Phillipeau (1825-1897) en Jan ten Kate (1859-1896), die zich nog wel met de
Bijbelse historieschilderkunst bezighielden, blijkt dat een zekere mate van oriëntalisering van de Bijbelse onderwerpen in Nederland inmiddels wel geaccepteerd
werd. Het gaat hier echter om een oppervlakkig oosters sausje en de oosterse
gewaden, architectuurelementen of gebruiksvoorwerpen op de schilderijen verraden dat hun kennis van het Oosten slechts zeer gering was. Uitzonderlijk is daarom
het aozVNaarBethlehem van C L . Dake (1857-1918) dat in 1912 te Amsterdam werd
tentoongesteld [afb. 15]. Alleen de titel verraadt dat de drie koningen het onderwerp
van dit schilderij zijn, want zonder deze kennis denken we eerder aan een afbeelding
van een groepje eigentijdse bedoeïenen in de woestijn.
Reizende kunstenaars
Ook de Nederlandse kunstenaars die tegen het einde van de negentiende eeuw naar
het Oosten trokken hebben opvallend weinig Bijbelse thema's geschilderd. Ze ontkenden niet dat een verblijf in de Oriënt nuttig kon zijn voor een schilder. Zo moest
Jozef Israels (1824-1911) in 1894 bij het zien van de marktplaats in Tanger meteen
denken aan het oudtestamentische verhaal van Abraham die zijn knecht opdracht
gaf een vrouw te zoeken voor zijn zoon Isaak. Een schilder die dat tafereel wilde uitbeelden, zou hier een prachtig model hebben kunnen vinden: 'het deftig gelaat van
de karavaangeleider met zijn doek drie en vier maal om zijn hoofd geslagen, zijn
bedaarde stap en rustige manieren, het eenvoudige en ernstige van zijn kleding, het
was geheel in stijl'.63 Ook Jacobus van Looy zag in Fès 'Bijbelsche mannen, modellen voor historische tafereelen'. * Maar dat betekende nog niet dat zij hun kostbare
tijd in het Oosten wilden besteden aan het schilderen van Bijbelse geschiedenissen.
Van Looy was hierover in een brief aan zijn leermeester Allebé uit 1886 heel duidelijk: 'ik begrijp niet, dat men dan historische schilderijen gaat maken, die nooit zo
mooi zijn als de indrukken van het leven zelf. 6 ' De meeste Nederlandse schilders
rond 1900 stemden hiermee in: zij waren simpelweg niet geïnteresseerd in het
schilderen van Bijbelse onderwerpen.
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Willem de Famars Testas (1834-1896) vormde een uitzondering op die regel. Kort
nadat deze Utrechtse kunstenaar was afgestudeerd aan de Haagse Teekenacademie
werd hij in 1858 gevraagd om deel te nemen aan een Egyptische expeditie onder leiding van een ver familielid, de Franse egyptoloog Emile Prisse d'Avennes (18071879). Hoewel het eigenlijk niet de bedoeling was, werd Testas vanaf de aankomst
in het Nijlland door Prisse ingezet om opmetingen te verrichten en tekeningen te
maken voor zijn standaardwerk over de Oudegyptische cultuur,/, 'histoire de l'art
Egyptien (1858-1877).66 Meer dan eenjaar werkte Testas uitsluitend aan het vastleggen van de Oudegyptische monumenten langs de Nijl en er was dus geen Nederlandse kunstenaar die zo goed op de hoogte was van de faraonische kunst en architectuur als hij. Op aandringen van Prisse begon Testas nog tijdens zijn reis met het
illustreren van de Roman delà momievan Théophile Gautier (1811-1872). Deze illustraties zijn nooit in druk verschenen, maar later werkte Testas wel enkele taferelen
uit tot zelfstandige aquarellen. 7 Deze en andere scènes van alledaags leven in het
oude Egypte getuigen van zijn grote kennis op dat gebied: ze zijn archeologisch
zeer nauwkeurig. Hetzelfde geldt voor zijn Bijbelse taferelen. Het gaat daarbij uitsluitend om de oudtestamentische verhalen die zich in Egypte afspeelden, in het
bijzonder de geschiedenis van Jozef. Op de aquarel Jozef in degevangenis (1863)
[afb. 14] is goed te zien hoe Testas zijn ervaringen in Egypte gebruikte om een
overtuigende, historisch passende omgeving voor de Bijbelverhalen te creëren.
Zijn enscenering is veel minder spectaculair dan op de egyptiserende werken van
zijn collega Tadema, maar is zeker zo authentiek.
Ook Marius Bauer was in principe niet afkerig van Bijbelse thema's. Al in 1898
schreef hij graag eens de Bijbel te willen illustreren. Niet omdat hij erin geloofde,
maar gewoon omdat hij het een mooi boek vond, net als de Verhalen van duizenden-een-nacht. Die verluchte Bijbel is er nooit van gekomen, maar in 1916 presenteerde een Londense galerie wel een serie gewassen tekeningen van Bauer met oudtestamentische scènes [afb. 16]. 9 Het zijn geen uitgewerkte studies, maar snelle,
virtuoze impressies. Wie de titels van Bauers tekeningen niet kent, zal er niet snel
een Bijbels tafereel in herkennen. Bauer streefde zeker geen archeologisch correcte
weergave na, in de traditie van Tadema en Testas. Zijn scènes spelen zich afin een
vaag oosterse context en ontberen de realistische details die de meeste Bijbelse oriëntalisten gebruikten om hun schilderijen zo waarheidsgetrouw mogelijk te maken.
Bauers werken hebben niets te maken met het streven naar een authentiekere Bijbeluitbeelding.70 Terecht schreef Martin Wood in The Studio dat de Nederlandse
schilder vooral geïnteresseerd was in de achtergrond waartegen de verhalen zich
afspeelden, niet zozeer in de verhalen zelf.7' En deze achtergrond verschilde in
Bauers visie nauwelijks van die van de Duizend-en-een-nacht of een ander oosters
verhaal. 'Bauer', besluit Wood, 'has not attempted to interpret his lofty subject,
[but] only to reveal the picture which it has made in his mind'.71 De Bijbel was voor
hem niet meer dan een aanleiding om zijn vaste oriëntaalse repertoire van stal te
halen.73
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Waren er dan helemaal geen Nederlandse oriëntalisten die in het eigentijdse
Oosten inspiratie vonden voor Bijbelse onderwerpen? Toch wel, maar het waren
zeker geen vooraanstaande schilders. Tjeerd Bottema (1884-1978), bijvoorbeeld,
vermeldt in zijn memoires dat zijn verblijf in Tanger hem later van nut was bij zijn
Bijbelillustraties en ook Sipke van der Schaar (1879-1961), die in het eerste decennium van de twintigste eeuw enkele grote tochten door de Levant en Noord-Afrika
maakte, heeft verschillende oosterse Bijbeltaferelen op zijn naam staan.74 Nog rond
1930 kreeg hij opdracht van de Bijbel Kiosk Vereniging om samen met de schilder
Cornells Vreedenburgh (1880-1946) naar het Heilige Land te reizen om ter plekke
materiaal te verzamelen voor Bijbelprenten en Bijbelillustraties.75 Ook werd hij
gevraagd om voor de evangelische stichting Woord en Beeld ten serie diorama's te
ontwerpen. Van der Schaar maakte maar liefst 27 kijkkasten. Ze zijn zo rigoureus
arabiserend, dat het enkele merkwaardige anachronismen oplevert: Christus
geneest zieken in een dorp waar ook een moskee staat en de ziggurat van Ninive
moet concurrentie duchten van een minaret. Na veel omzwervingen, langs onder
andere een Bijbelvereniging, een camping en een hotel, belandden de diorama's
uiteindelijk in de Gouwekerk te Gouda, waar het grootste gedeelte nog steeds
te zien is [afb. 17].76
Bottema en Van der Schaar waren echter uitzonderingen en na 1900 namen
steeds meer schilders bewust afstand van het Bijbels orientalisme. Toen Philippe
Zücken (1857-1930) in 1909 in Algerije was, moest hij weliswaar erkennen dat de
aartsvaders veel meer overeenkomsten vertoonden met de eigentijdse Arabieren
dan met defigurenin de conventionele Bijbelschilderkunst, maar hij voegde daar
meteen aan toe dat dit niet betekende dat meer aandacht voor de couleur locale de
Bijbelse voorstelling ook noodzakelijkerwijs juister maakte: 'want veel lokale
waarheid vermindert de idee en kunstenaars als Rembrandt, of in onzen tijd
Israels, zullen altijd in hun werk meer waar zijn dan ethnografisch juiste schilders,
omdat te veel wetenschappelijke details het gevoelsbegrip verminderen'.77 Voor
Zilcken ging het in de kunst dus vooral om 'de idee' en 'het gevoelsbegrip' en niet
om de historische waarheid. Zilckens ideeën kwamen overeen met de veranderende
kunstopvattingen rond 1900, waardoor het Bijbels orientalisme steeds zwaarder
onder vuur kwam te liggen.

G R O E I E N D E KRITIEK

In 1897 besprak De Nederlandsche Spectator de Franse prentenbijbel van James
Tissot (1836-1902), in zijn tijd een vooraanstaand schilder van Bijbelse historiestukken [afb. 18].78 De recensent verweet Tissot dat hij niet meer gaf dan een zuiver
topografische beschrijving van het Heilige Land. We zien hoe het land er uitziet
en misschien er uitzag, maar dat was voor de criticus niet genoeg. Dat kon hij ook
in het eerste het beste lexicon vinden. Zijn oordeel over de illustraties van Tissot
was dan ook uitgesproken negatief:

Zulk illustreeren is het dooden van alle gelooven, van alle fantasie, het is het
dooden van het levende woord. Het is datgene wat een kind, opgegroeid in de
bewondering der Bijbelsche verhalen, van de hoogte van het Wunderglauben
doet vallen in den koudwateremmer van het nuchtere verstand; het is of men
hem die in heimwee rondwaart naar het verloren paradijs, paait met een of ander
stukje land tusschen Eufraat en Tigris [...] Het is armoede, diepe armoede om
naar Palestina te moeten gaan om de passie van Golgotha te moeten vinden; en
dat Tissot dat meende te moeten doen verraadt dat dit drama hem niets zei.79
Het streven naar een zo groot mogelijke authenticiteit in de afbeeldingen, zo
gewaardeerd door de realisten van een vorige generatie, was rond de eeuwwisseling
niet langer belangrijk in een kunstwerk. Nieuwe waarden werden gepredikt: kunst
had niets meer te maken met getrouwheid, maar met de persoonlijke expressie
van de kunstenaar. Kunst was passie. En het was juist die passie, dit persoonlijke
'invoelen' in de Bijbelverhalen dat door de recensent in Tissots werk werd gemist.
Soortgelijke geluiden waren er ook te horen toen deN.V.De Geïllustreerde Bijbel
in 1900 een kostbare bijbel op de markt bracht, geïllustreerd met honderd platen
in koperdruk 'naar voor deze uitgave expresselijk gemaakte teekeningen van de
beroemdste hedendaagsche meesters'. De originele werken werden in 1903 in het
Stedelijk Museum tentoongesteld. De kritieken op de geïllustreerde bijbel, dan
wel op de tentoonstelling van de originele werken, liepen sterk uiteen. De recensent
van Het Nieuws van de Dag, A.C. Löffelt (1841-1906), vond het merendeel van de
tentoongestelde werken 'koud en onverschillig'.8' Hij maakte echter een uitzondering voor de schilderijen en tekeningen van de schilders die het Oosten uit eigen
aanschouwing kenden, zoals Jean-Leon Gérôme (1824-1904), die geruime tijd in
de woestijn had doorbracht. Diens Rebecca aan de bron 'kon daardoor plechtig en
schoon zijn' [afb. 19]. En gelukkig waren er meer 'die bekendheid met de morgenlanden hebben en wier geest dus minder oppervlakkig kon getuigen'. Maar Loffelts opinies over het nut van een Oriëntreis werden lang niet door alle critici
gedeeld. Juist het Onbeduidende theatrale werk van Gérôme' en 'de kleingeestige
miniaturen van Tissot' moesten het ontgelden in Onze Kunst.^ Voor de recensent
van dit tijdschrift bood de tentoonstelling slechts 'een amalgama van internationale
karakterloosheid; de heilige passie, die de lippen van Israels profeten aanraakte als
met een gloeiende kool is hier ver te zoeken'. 4
Enkelejaren later, in 1908, was de Geïllustreerde Bijbel nonius het mikpunt
van een venijnige kritiek van de schilder en letterkundige Just Havelaar (18801930), die in Onze Eeuw maar liefst dertien bladzijden aan de uitgave wijdde.*5 Hij
moest niets hebben van de kunstenaars die de Bijbelverhalen in een archeologisch
correcte context wilden schilderen. Havelaar vroeg zich af of een schilder die zich
volledig toelegde op het weergeven van de eigenaardigheden van een historisch
tijdperk - men denke bijvoorbeeld aan het hierboven besproken werk van Alma
Tadema - of zo een 'toeristennatuur' nog wel in staat was 'daaroverheen te blijven
voelen, wat boven dien tijd uit, wat voor alle menschen is'. Maar het kan nog erger:

95

<)6

En verder? Waarachtig, nog rissen plaatjes, onnoembare lievigheidjes uit den
'kinder-Bijbel', waar dat aardig Oostersche zoo leuk te pas komt om zich in
mooie kleurtjes, warme tintjes te vermeien, rood en roze voor de gewaadjes,
satijnig-blauw voor de lucht; en ook de alleraardigste types zie je 'r, van die echt
Joodsche, weet-je, snoezige meisjes met gitten lachoogjes, zwart (raven-zwart)
haar, halfin tulle doekjes, verscholen, roode lipjes, schalksch genoeg; of de
bekende, trotsche maagden.. .En kerels!.. .bruin van gelaat, neuzen op z'n Arabisch, tanden van blinkend wit - genoeg om den argeloozen wandelaar het vloeken aan te leeren [...] Het is te slap, te karakterloos [...] De laffe onpersoonlijkheid van zulke dingetjes is te proeven als een weekheid, die misselijk maakt.

7

Kritieken als die van Havelaar maken overduidelijk hoezeer de kunstopvattingen in
ruim een halve eeuw waren veranderd en welke consequenties dit had voor de waarderingvan het Bijbels orientalisme. Rond het midden van de eeuw verwachtten de
critici nog dat Vernets ideeën de Bijbelse historieschilderkunst een nieuwe impuls
zouden kunnen geven. Onder invloed van het opkomende realisme hechtte men
grote waarde aan een waarheidsgetrouwe verbeelding van de Bijbelse onderwerpen.
Een halve eeuw later echter werden aan kunst heel andere eisen gesteld. Kunst werd
een middel tot zelfexpressie en de nieuwe critici veroordeelden de Bijbelse oriëntalisten als te oppervlakkig, ongevoelig en slechts gepreoccupeerd met de uitwendige
aspecten van de verhalen. Voortaan wenste men een meer persoonlijke, emotionele
en diepgravende interpretatie.

BIJBELILLUSTRATIES

Terwijl het Bijbels orientalisme in de Nederlandse historieschilderkunst slechts
een marginaal verschijnsel bleef, speelde het op het gebied van de boekillustratie
wel een rol van betekenis. Uit een prentenbijbel uit 1840 blijkt dat men toen al
besefte dat visuele kennis van het Oosten de Bijbellezer tot voordeel kon strekken:
in deze bijbel waren immers verschillende topografische schetsen van het contemporaine Oosten opgenomen.

Het bleef niet bij topografische prenten, want in

een prentenbijbel uit 1847 vinden we ook allerlei afbeeldingen van de zeden en
gewoonten van de eigentijdse oosterling, hun gebruiksvoorwerpen en kunstuitingen [afb. 20].

9

Deze illustraties dienden ter ondersteuning van het uitvoerige

notenapparaat dat onduidelijke Bijbelpassages probeerde te verklaren door
parallellen te trekken met contemporaine oosterse gebruiken.
De eerste realistische, orientalistische Bijbelscène in een Nederlandse prentenbijbel dateert uit 1855. In dat jaar verscheen een prent naar Vernets De kieren van
Jozeßn een bijbel van Van Goor, die overigens voor het grootste deel was verlucht
met prenten naar oude meesters [afb. 21].90 Tussen 1868 en 1870 kwam de bekende
Doré-bijbel op de markt. 9 ' De prenten van Gustave Doré (1832-1883) toonden
een dramatische fantasiewereld, die weliswaar oosters aandeed, maar zeker geen
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oosterse realiteit poogde weer te geven. Nicolaas Beets (1814-1903), die een
voorwoord bij deze bijbel schreef, was zeer te spreken over deze prenten:
Den geest van het Oosten, den geest der bijbelsche geschiedenissen heeft hij
goed gevat, het godvruchtig gevoel overal ontzien. Zijn werk is vol waarheid,
waardigheid, leven, bezieling. Het streven naar realiteit, geschiedt bij hem niet
ten koste van dat dichterlijke schoon, het welk de eigenaardige stempel der kunst
is en hare voortbrengselen hemelsbreed van eene werktuigelijke nabootsing
onderscheidt.91
Ook Beets veroordeelde dus al vroeg een terigidestreven naar authenticiteit,
omdat kunst meer diende te zijn dan nabootsing. Bovendien moest ze ook 'het godvruchtig gevoel' ontzien. Terecht, aldus Beets, hield Doré in zijn prenten rekening
met de traditie, want: 'wie is bijvoorbeeld reeds bereid zich den persoon des Heilands met een gedekt hoofd te zien voorstellen, schoon de waarheid dit volstrekt
vereischen zou?'.95 Beets' opmerkingen illustreren op treffende wijze de veronderstellingen van de hoofdpersonen in het eerder besproken verhaal van Ising uit 1858,
die immers vreesden dat Eberhards Christus in oosters gewaad en met bedekt
hoofd als te aanstootgevend zou worden ervaren.
Dit decorumprobleem werd in het laatste kwart van de eeuw niet langer door
iedereen zo sterk gevoeld. Tussen 1877 en 1888 verscheen een Nederlandse uitgave
van de vier Evangeliën met illustraties van de Franse oriëntalist Alexandre Bida
(1823-1895), een leerling van Eugène Delacroix (1798-1863) [afb. 22].94Bida's Bijbelverhalen speelden zich afin een oosterse omgeving zoals hij die op zijn reizen
had leren kennen: Jezus spreekt een eigentijds geklede oosterling aan in een straat
die ook in Cairo kan liggen.95 Toen de Amsterdamse predikant G.J. Vos (18361912) afbeeldingen zocht voor zijn boek Het leven van Jezus (1876), koos hij voor het
werk van de Fransman Godefroy Durand (1832-1920), die al eerder Renans Vie de
Jésus had geïllustreerd [afb. 23].96 Vos draaide Beets redenering om: juist omdat
Durands werk zo authentiek was, kon het niet ongepast zijn:
De teekeningen, die het werk versieren, zijn zo nauwkeurig mogelijk; een enkel
zal deze of gene aanstotelijk vinden, maar het zal zijn omdat de voorgestelde
geschiedenis zelve ergelijk is voor ons gevoel. Dewerkeltjkheidv/eTd voorgesteld.
Dit blijkt vooral uit het beeld van Jezus, zonder stralenkrans en zonder opsmukking, zooals hij 'zonder gedaante en heerlijkheid' gewandeld heeft onder zijne
tijdgenooten, zijnen broeders in alles gelijk, uitgenomen de zonde.97
In het begin van de twintigste eeuw werd de populariteit van de realistische oriëntalistische Bijbelillustraties alleen maar groter en vragen over de gepastheid van dergelijke afbeeldingen leken geen rol meer te spelen. Het was nu eerder regel dan uitzondering dat een illustrator zijn Bijbelscènes van een oosters decor voorzag. Dit
blijkt niet alleen uit de talloze kinderbijbels met oosterse plaatjes, maar ook uit de
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kostbare prentenbijbel van aeN.V.de GeïllustreerdeBijbei'uit 1900.9 Deze bijbel,
die zoals we zagen in de pers uiterst kritisch werd ontvangen, was verlucht met
100 fotogravures naar werken van eigentijdse kunstenaars uit maar liefst elf verschillende landen. De oriëntalisten onder hen, zoals Jean-Leon Gérôme, James
Tissot en Jean-Joseph Benjamin-Constant (1845-1902), waren inmiddels ruim
in de meerderheid.
Onder de illustratoren bevonden zich nu ook steeds meer Nederlanders. Het
bekendst is wel het werk van J.H. Isings (1884-1977), die in 1918 een bijbel illustreerde in de traditie van het Bijbels orientalisme." Isings probeerde zijn figuren
in een zo realistisch mogelijke oosterse omgeving te plaatsen. Hij stoffeerde zijn
platen met gebruiksvoorwerpen en architectuur bekend uit de Oudegyptische,
Assyrische en klassieke archeologie en daarnaast verwees hij in zijn tekeningen
ook regelmatig naar het contemporaine Oosten. Zo wordt Jozef door een Arabische bedoeïen mee naar Egypte genomen en draagt Jezus de hoofddoek die Beets
enkele decennia eerder nog voor onmogelijk had gehouden [afb. 24 en 25]. De prenten van Isings waren ongekend populair en beleefden een groot aantal herdrukken.
Enkele jaren later, in 1926, verscheen er een bijbel op de markt met afbeeldingen
van Huib Luns (1881-1942).100 Deze ging in zijn streven naar authenticiteit nog een
stapje verder. In een toelichting verantwoordde hij keurig in welke archeologische
boeken of museumcollecties hij de voorbeelden voor de architectonische details,
meubels of gebruiksvoorwerpen had gevonden. Daarnaast gaf hij ook nauwkeurig
aan wanneer hij voorwerpen had afgebeeld die nog steeds in het Oosten werden
gebruikt, zoals vaatwerk of een weefgetouw.101 Maar zowel Isings als Luns kenden
het Oosten niet uit eigen ervaring. Toen de uitgeverij Wolters in de jaren twintig
plannen maakte om een serie schoolplaten, onder de mam Palestina in Woorden
Beeld, op de markt te brengen, wilde ze daarin verandering brengen.101 Ze contracteerde een kunstenaar uit Jeruzalem, L. Blum (1881-1974), om de landschappen en
stadsgezichten te schilderen. Omdat deze joodse schilder minder bedreven bleek
in het afbeelden van mensen, vroegen ze vervolgens de illustrator Comelis Jetses
(1873-1955) om defigurenlater in te schilderen. Daarvoor kreeg de Nederlander
kleding en accessoires uit Jeruzalem toegezonden; bovendien raadpleegde hij
regelmatig een Groningse hoogleraar die meerdere keren Palestina had bezocht
[afb.26].I0ï
Dankzij deze kinderbijbels en Bijbelprenten, die vaak vele herdrukken beleefden
en nog lang in gebruik bleven, groeiden inde eerste helft van de twintigste eeuw
toch nog hele generaties op met een Oosters' beeld van de Bijbel.
Er kan dus gesteld worden dat het Bijbels orientalisme in de illustratiekunst aanzienlijk populairder was dan in de historieschilderkunst en bovendien veel langer
in trek bleef. Een verklaring hiervoor moet gezocht worden inde verschillende eisen
die men aan deze genres stelden. Bijbelillustraties hadden op de eerste plaats een
verklarende en illustratieve functie. Zij dienden als ondersteuning van de Bijbelteksten en waren dus geen zelfstandige kunstwerken. Abraham Kuyper, die in 1910
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25. J.H. Isings,
'Jozef door zijn broeders verkocht en door de Midianieten weggevoerd.'
Prent uit: W.G. van der Hulst, De Bijbelse Geschiedenissen. Rijswijk 1918.
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26. Mariabron bij Nazareth, schoolplaat uit de serie Palestina in Woord en Beeld, ca. 1925.

een heruitgave verzorgde van de afbeeldingen uit de kostbare geïllustreerde bijbel
uit 1900, voelde goed aan dat een Bijbelprent een specifieke, eigen functie had.
Zijn persoonlijke voorkeur, zo schreef hij, ging uit naar de prenten van Doré, die
het 'ideaal-heilige' zo treffend weergaven en die hij als kunstwerken het hoogste
achtte. Maar hij gaf toe dat 'de realistischerichting'haar eigen waarde had die
school in de didactische kracht van de prenten: 'Zij toont niet alleen het gebeurde,
maar heeft het nevendoel om kennis te verspreiden'.104 Juist die educatieve kant
van het Bijbels orientalisme maakte deze stroming zo geschikt voor het illustreren
van Bijbelse en stichtelijke literatuur voor de jeugd. De Bijbelse historiestukken
daarentegen waren autonome kunstwerken en hadden dus een andere functie en
een ander publiek. Het esthetische genoegen van de toeschouwer speelde in dit
genre een veel prominentere rol en het educatieve aspect was van minder belang.
De Bijbelse historieschilderkunst was daarom veel gevoeliger voor de veranderende
kunstopvattingen.
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Anthonius Brouwer (1827-1908) was de enige professionele schilder gespecialiseerd in Bijbelse onderwerpen die Cathenna Alberdingk Thijm wist te noemen
in haar reeds vermelde overzichtsartikel uit 1883 over de moderne kunst in Nederland Deze katholieke kunstenaar bezocht van 1849 tot 1855 de Rijksacademie te
Amsterdam waama hij zijn opleiding vervolgde aan de tekenacademie te München ' Na zijn terugkeer in Nederland vestigde hij zich te Hilversum en nchtte zich
voortaan op de kerkelijke kunst Brouwer werkte in een academische stijl, destijds
bij pastoors en kerkbesturen zeer gewild Hij kreeg veel opdrachten uit het Gooi
en Noord-Brabant voor kruiswegen, heiligenfiguren en Bijbelse taferelen Van
enige invloed van het orientalisme in dit werk was geen sprake Totdat hij gevraagd
werd zijn medewerking te verlenen aan een ambitieus project een panorama van het
lijdensverhaal van Christus voor het panoramagebouw in Amsterdam Dit nieuwe
medium bracht hem ertoe zijn traditionele, classicistische stijl te verruilen voor het
realisme van het Bijbels orientalisme Was deze verandering in werkwijze blijvend
of slechts tijdelijk, was dit orientalisme ook geschikt voor zijn latere kerkelijke
opdrachten ofwas het alleen bruikbaar voor het panorama, en, zo ja, wat zou
daarvoor dan de reden kunnen zijn'

H E T P A N O R A M A J E R U S A L E M IN A M S T E R D A M

Het panorama is een typisch negentiende-eeuws fenomeen, waarbij alles in dienst
staat van de werkehjkheidsillusie2 Om de reahteitssensatie te vergroten gebruikt
men verschillende optische effecten de toeschouwer nadert het panorama door
een donkere gang, zodat zijn ogen maar moeilijk kunnen wennen als hij voor de
eerste keer het panoramadoek ziet dat in het volle licht hangt Eenmaal op het centrale platform wordt hij volledig omgeven door het doek, overal waar hij kijkt is het
schilderij De boven- en onderkant van de schildering worden aan zijn gezichtsveld
onttrokken door een afdak en een overhang onder de reling Het platform verhin
dert dat hij te dicht bij het schilderij kan komen en de textuurvan het doek en de
verfstreken kan zien De ruimte tussen het platform en het doek, hetfaux terrain,
wordt opgevuld met driedimensionale voorwerpen die naadloos aansluiten bij
het schilderij Uiteraard is het doek zo realistisch mogelijk geschilderd
De meeste panorama's in de negentiende eeuw toonden stadsgezichten of historische gebeurtenissen Maar tegen het eind van de eeuw kwamen ook religieuze
onderwerpen in zwang In 1886 voltooide Bruno Piglheim (1848 1894) het eerste
Kreuzigung C^raft-panorama in een atelier te München Daar produceerden werkploegen onder leiding van ingehuurde kunstenaars op bestelling binnen enkele
maanden panorama's voor heel Europa Het Kreuzigung O>ra//-panorama trok veel
bezoekers in München, Berlijn en Wenen, waar het uiteindelijk in 1892 afbrandde
Het thema was intussen zo succesvol gebleken dat er in de daarop volgende decennia minstens acht vananten op het onderwerp werden gemaakt die op tournee
gingen langs de rotondes in Europa en Noord-Amenka3 Wie een goede indruk

wil krijgen van zo'n panorama kan tegenwoordig nog terecht in het Duitse
bedevaartplaatsje Allotting, waar een Kruisiging-panorama uit het Munchener
atelier bewaard is gebleven
In Nederland ontwikkelde de Amsterdamse kunsthandelaar Cannelli in
de jaren tachtig plannen voor een Bijbels panorama Hij benaderde Anthomus
Brouwer voor de artistieke uitvoering ervan Samen met de Haarlemse fabrikant
van spoorwegrijtuigen IJ Beynes, eveneens katholiek, richtten ze een consortium
op dat hun ambitieuze plannen zou moetenfinancieren+ Het drietal klopte voor
hulp aan bij het Munchener atelier5 Brouwer bleef de hoofdverantwoordelijke en
ontwerper van het panorama, maar hij werd bij het schilderen terzijde gestaan door
Jozef Kneger (1848 1914), Karl Frosch (1846-1931) en Sylvester Reisacher (18621916) Deze kunstenaars konden bogen op een ruime ervaring in de panoramawerkplaats in München, Kneger en Frosch hadden zelfs nog meegewerkt aan
Piglheims Kreuzigung Voordat de schilders aan de slag konden, moesten er
echter eerst de nodige voorbereidingen getroffen worden
Omdat bij een panorama alles draait om de werkehjkheidsillusie, stelde deze
opdracht Brouwer voor nieuwe artistieke uitdagingen Zo beschreef de Katholieke
Illustratie achteraf
De heer Brouwer begreep, dat het hier een geheel ander werk gold dan de kruiswegstaties, die hij tot dusver geschilderd had en waarbij hij zich door de gewone
tradities der kerkelijke kunst had kunnen laten leiden Het kwam hier op een
zuiver realistische voorstelling aan, een zo trouw mogelijk weergeven der
natuur, zoodat de toeschouwer werkelijk onder de indruk kwam, als was hij
ooggetuige van het bloedig drama, voor negentien eeuwen op Golgotha's
kruin afgespeeld
De eisen die dit specifieke medium stelde, betekenden een radicale, stilistische
breuk in het oeuvre van Brouwer Ter wille van de authenticiteit wilde hij zich ter
plaatse onenteren In 1886 ging hij samen met zijn Duitse collega Kneger op studiereis naar Jeruzalem Zij bezochten de heilige plaatsen, spraken met historici en
archeologen en stelden zich op de hoogte van de recente literatuur over het Bijbelse
Jeruzalem Daarnaast maakten ze studies van het landschap en de contemporaine
bevolking Met een portefeuille vol schetsen keerde Brouwer na vier weken terug
naar Nederland om te beginnen aan een eerste ontwerp
De onderneming kreeg echter te kampen met ernstige tegenslag kort na elkaar
stierven beidefinanciers,Beynes en Caramelli Het zag er somber uit voor het panorama, totdat Brouwer steun kreeg van de Amsterdamse makelaar S J Steinbacher
met wiens hulp de naamloze vennootschap Panorama Jeruzalem werd opgencht
die voortaan voor definancienngen de exploitatie moest zorgen Steinbacher werd
secretaris penningmeester van de η ν, terwijl het directeurschap werd bekleed door
J F M Sterck (1859-1941), een letterkundige die een vooraanstaande rol speelde in
het katholieke culturele leven in de hoofdstad en deel uitmaakte van de knng rond
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J.A. Alberdingk Thijm.7 De η ν. huurde, aanvankelijk voor vijfjaar, het panorama
gebouw aan de Plantagemiddenlaan, waar vanaf november 1891 Brouwers schep
ping te bewonderen was.
Het panorama mat maar liefst 112 bij 15 meter en was - zeer ongewoon - in twee
halfronden verdeeld. De ene helft had Chrtstus' Kruisdraging op wegnaar den Calva
rieberg tot onderwerp, de andere helft verbeeldde de Kruisdood van Christus [afb. 28
en 29] Het centrale platform volgde deze tweedeling. De toeschouwer begon op
het terras van een oosters huis dat uitzicht bood op Kruisdraging. Wanneer hij ech
ter via een portiek de andere helft van het platform betrad, kwam hij terecht op de
Calvarieberg van waaraf hij DeKruisdoodkon bewonderen. De panoramadoeken
ademden een zeer verschillende sfeer. Op De Kruisdraging zig men Jeruzalem met
op de achtergrond een oosters landschap badend in de stralende zon, terwijl de
DeKrutsdoodhet moment van Christus' sterven weergaf- de hemel verduistert,
de aarde tnlt en de rotsen splijten. Ter versterking van het effect werden de half
ronden verschillend belicht. Het landschap was topografisch nauwkeurig weer
gegeven en onmiskenbaar oosters. Defigurenwaren, afgezien van de Romeinen,
afgebeeld als contemporaine Arabieren. De architectuur bestond uit archeologi
sche reconstructies van bekende gebouwen, zoals de tempel en het paleis van Hero
des, aangevuld met eigentijdse woningen uit Palestina. De bezoekers konden bij de
ingang een gidsje kopen waann de belangrijkste bouwwerken en gebeurtenissen
werden toegelicht9

UITEENLOPENDE

REACTIES

De critici
De reacties op het panorama waren niet onverdeeld gunstig De kritiek van de kun
stenaar R.N. Roland Holst (1868-1938) m De Amsterdammer, geschreven onder het
pseudoniem Willem du Tour, richtte zich vooral op het uitgangspunt van het pano
rama-fenomeen, dat zijns inziens 'een kermisachtige-industneele onderneming
[was], die niets met kunst te maken [had]'.10 Het hoogste doel van het panorama
was 'bedneglijk-natuurlijk' te zijn en men probeerde dit te bereiken door optisch
bedrog. Met kunst had dit alles niets van doen, want ware kunst was 'l'expression
de la nature vue à travers un tempérament'." Niet de 'naturahnhchkeit', maar de
wijze waarop de kunstenaar op persoonlijke wijze de natuur ervoer en weergaf;
dat was de essentie van kunst, aldus Roland Holst.11
Andere critici ergerden zich vooral aan de wijze waarop een zo verheven onderwerp werd verbeeld. De recensent van het Weekblad Amsterdam had het panorama
'met verbazing en weerzin' bezien:
De lijdensgeschiedenis met alle zeilen bij, quasi authentiek en feitelijk nietszeggend voorgesteld de lijdensgeschiedenis, het supreme godsdienst-drama, niet
dramatisch verbeeld, maar optiesch voorgesteld de lijdensgeschiedenis eigen-
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ιη. Anthonius Brouwer,
Jeruzalempanorama (fragment), 1891,

28. Anthonius Brouwer,
Jeruzalempanorama (fragment), 1891.
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lijk alleen genomen als aantrekkelijk sujet om het béte gezichtsbedrog, dat het
beschilderde doek dan moet te weeg brengen, eens recht interessant te doen
zijn

I3

Hij achtte het lijden van Christus als onderwerp voor een panorama volstrekt ongepast en verwierp Brouwers schepping als een 'kunstvergeten profanatie' '+ Verder
constateerde het Algemeen Dagblad'dat defigurenten opzichte van het landschap
geheel in het niet vielen, waardoor de toeschouwers onmogelijk met Christus' lijden konden meeleven De kruisdood, waaraan toch al het andere ondergeschikt
zou moeten zijn, trok nu ternauwernood de aandacht Dit panorama, dat de lijdensgeschiedenis 'zoo burgerlijk, met een electnsch lichtje, een maanschemertje en een
sphj tend rotsje' had afgebeeld, was bovenal 'erg ordinair'I5
Tenslotte plaatsten sommige critici vraagtekens bij de juistheid van de reconstructie van Jeruzalem Was de plaatsing van de torens van Herodes wel correct,
waren de muren niet te hoog en hadden ze bovendien al kantelen' Op deze aantijgingen reageerde Brouwer onmiddellijk met een ingezonden bnef Verwijzend naar
recente opgravingen, eigen observaties ter plekke, de archeologische literatuur en
architectonische parallellen gevonden op Assynsche reliefs, verdedigde hij fel de
authenticiteit van zijn panorama I7 Op dit punt wilde Brouwer zich niet de les
laten lezen
Maar met alle critici reageerden zo afwijzend De journalist J R van der Lans
(1855-1928) waarschuwde de lezers van at Katholieke Illustratie die vooraf al gruwden
bij de gedachte dat het lijdensdrama diende voor werelds vermaak, voor een al te
voorbarig oordeel De intentie waarmee het kunstwerk werd aangevangen, de
godsdienstige emst waarmee het werd voltooid en de vrome stemming die het bij
de toeschouwer wekte, zouden alle gemoedsbezwaren tegen een dergelijke voorstelling wegnemen, zo verzekerde hij
Hetpubhek
Hoe de critici ook oordeelden, het publiek kwam in groten getale kijken Ruim
vier jaar was het Panorama Jerusalem in Amsterdam te bewonderen Begin 1896
werd het afgebroken en vervoerd naar Keulen en München, waarna het in 1901
weer naar de hoofdstad terugkeerde Nadat het doek was opgeknapt en voorzien
van een nieuwe voorgrond, die het allemaal nog echter moest doen lijken, bleef
het tot december 1909 in het Amsterdamse panoramagebouw tentoongesteld In
december 1895, toen het panorama werd gesloten wegens de verhuizing naar Duitsland, schatte men het aantal bezoekers over de voorafgaande vier jaar op ongeveer
250 000 l9 Vlak voor de definitieve sluiting op 31 december 1909 was het aantal volgens het Algemeen Handelsblad inmiddels opgelopen tot een miljoen20 Het panorama was dus bijzonder populair bij een publiek dat varieerde van kermisgangers
tot begijntjes Het was vooral in trek bij dominees en pastoors die voor hun kerkvolk reisjes naar het panorama organiseerden In hun ogen had het zowel een educatieve als een stichtende functie Vermoedelijk waren beide effecten ook zo bedoeld

door de makers. Zo combineerde het officiële gidsje dat de bezoekers konden aanschaffen, vrij uitvoerige topografische informatie, met een vooral empathische
toonzetting: 'vele personen [zijn] voorgesteld, die den stervenden Godmensch
nog aanroepen en zich of hunne kinderen aan Hem aanbevelen'.21 Het Algemeen
Handelsblad meldde dat menig bezoeker tot tranen toe werd geroerd bij de aanblik
\in De Kruisdood. Sommigen zouden zelfs uren in gebed geknield voor het doek
hebben doorgebracht.22 Intussen bleef het Jeruzalempanorama buiten het strikt
kerkelijke terrein. Het werd uitsluitend in rotondes getoond bij wijze van attractie
en tegen betaling.
Meer dan twaalfjaar heeft het Nederlands publiek zich kunnen verwonderen
over Brouwers grootse schepping. De entreeprijs bedroeg 50 cent23 - 'brutaal hoog'
aldus Roland Holst - hetgeen de opbrengst, voor aftrek van kosten, bij een bezoekersaantal van een miljoen op het voor die tijd gigantische bedrag van 500.000 gulden bracht.24 Verderefinanciëlegegevens zijn helaas niet beschikbaar. We mogen
aannemen dat de onderneming winstgevend was, want in 1914 besloot de directie
van het panoramagebouw nogmaals een Bijbelse onderwerp tentoon te stellen.
In dat jaar werd De intocht van Christus in Jerusalem uit Keulen naar Amsterdam
gehaald. Dit doek was geschilderd door Krieger, Frosch en Reisacher, de drie
specialisten uit München die ook al hun medewerking hadden verleend aan
Brouwers panorama.25 Brouwer zelfheeft het werk van zijn vroegere collega's
niet meer kunnen zien. Hij was reeds op 4 juli 1908 overleden.
De geschiedenis van het Panorama Jerusalem kent een nogal bizar einde. Op
den duur liep het aantal bezoekers toch terug en in april 1909riephet bestuur van
de n.v. de aandeelhouders bijeen met als doel de ontbinding en liquidatie van de
vennootschap. Op 22 december van dat jaar werd het doek van 1680 vierkante
meter te koop aangeboden op een veiling.2 De belangstelling viel tegen. Uiteindelijk werd het panorama voor 1.000 gulden ondershands verkocht aan de kunst- en
decoratieschilder Jac. Thiemessen en de rentenier]. Sierdsma uit het Gelderse
Silvolde.27 Het lijkt erop dat de Silvoldenaren zich niet geheel realiseerden wat ze
hadden gekocht, want ze togen met paard en wagen naar Amsterdam om hun aanwinst te gaan ophalen. Toen ze eenmaal in de hoofdstad waren aangekomen bleek
dat het doek, verpakt in een kist van 15 meter lengte en ruim 5000 kilo zwaar, toch
een ander vervoermiddel vereiste. Met een gehuurde vrachtwagen brachten ze het
gevaarte uiteindelijk naar hun woonplaats.2 Het verblijf in Silvolde was slechts
van korte duur, want nog geen maand na aankomst in het Gelderse dorpje wist
Thiemessen het doek 'met een zoet winstje' door te verkopen aan twee onbekende
Amsterdammers.29 Sindsdien is niets meer van het panorama vernomen.

MEDIUMGEBONDEN?

Na het voltooien van het panorama richtte Brouwer zich weer volledig op de kerkelijke kunst. Stilistisch sloten zijn latere werken aan bij de academische stijl van zijn
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eerdere kerkelijke opdrachten Het orientalisme van het panorama zei hij grotendeels vaarwel De oosterse elementen ontbraken weliswaar niet geheel, maar ze
bevonden zich vooral op de achtergrond terwijl de hoofdpersonen nauwelijks of
geen invloed van het Bijbels orientalisme ondergingen Een goed voorbeeld is de
Kruisiging in de Sint-Vituskerk te Hilversum Niets lijkt naar een oosterse context
te verwijzen een traditionele kruisiging zoals er in de negentiende eeuw tientallen
werden gemaakt Bij nadere bestudering echter blijkt de stad op de achtergrond,
moeilijk zichtbaar omdat de hemel verduisterde op het moment dat Chnstus stierf,
van een oosterse architectuur te zijn Hetzelfde zien we bij een ander schilderij, getiteld Jezus op de Olijßerg voorspelt de verwoesting van Jeruzalemï0 Ook hier is op de
achtergrond Jeruzalem afgebeeld een archeologische reconstructie van het tempelcomplex gecombineerd met eigentijdse oosterse huizen met platte daken Maar
Christus en de apostelen dragen geen Arabische kleding Ze gaan gekleed in klas
sieke gewaden mets verwijst naar hun oosterse herkomst Bij andere werken, zoals
een kruisweg voor de Heihge-Nikolaaskerk te Baam, blijkt zelfs uit de achtergrond
niet dat de taferelen zich in het Oosten afspelen3I
Brouwers oeuvre laat dus zien dat het Bijbels orientalisme niet voor elk genre
even geschikt werd gevonden De keuze voor deze stijl hing sterk af van de aard en
het doel van het werk Een panorama moest op de eerste plaats echt lijken en dit vereiste dus een realistische schilderstijl en een zo groot mogelijke authenticiteit Dat
was de reden dat Brouwer voor dit project zijn heil zocht in het Bijbels onentahsme
Voor de kerkelijke kunst was een authentieke weergave echter niet het belangnjkste Brouwer begreep dat een al te rigoureuze afwijking van de katholieke beeldtraditie door middel van een verdere onentalisering van de Bijbelverhalen vaak
helemaal met op prijs werd gesteld Zoals we ook in hoofdstuk zes zullen zien
speelden overwegingen van dogmatische, devotionele of didactische aard een
belangrijke rol bij het al dan met accepteren van het Bijbelse onentahsme als
stijl voor kerkelijke kunstwerken

/ t J t Jt. Λ. J"^ J t J t Λ. J< Jn. J^J-tJ-tJ-î

Vf* VI* Vf* Vr* Vf* Vf* Vf* Vf* Vf* Vf* Vf* Vf Vf*

4V/ ^t/ i./ 'W* S.f i./ i./ y*i./^ti 'î./ i./*tj
,

s

s,

s

,

s

s

s,

s s

s

ÖiT-feiTfefeöfefefefefefeiT*
s
"i>i7'i/^i7'i7*i>i^i^i7^ i5'i^i1
,
-s3.i>^i7.iHHHH>i>
Ö'V*vi1
s
,
i>i>Ö*i>i>i^i7
t :/< :/-t : κ :/«t :κ :/-t :/«ti>Ö*i>i>i>
:/<t :/-t :/< :/< : κ&i^
rit :M

Binnen het Bijbels orientalisme in Nederland neemt de Heilig Land Stichting een
unieke plaats in, al is het alleen maar vanwege de gigantische omvang van het project De scheppers van dit religieuze park in de heuvels bij Nijmegen beperkten zich
namelijk niet tot tweedimensionale afbeeldingen of illusionistische panorama's,
hier werd daadwerkelijk een stukje Heilig Land nagebouwd, compleet met een
kruisweg op ware grootte, de berg Golgotha, een vissersdorp en een bedoeienenkamp dat op feestdagen werd bevolkt door 'echte' Arabieren Internationaal gezien
was de Heilig Land Stichting niet het enige park waar de bezoekers ruimtelijke
reconstructies van Bijbelse architectuur en landschappen konden bewonderen
De Amerikaanse Chatauqua Assembly, een vereniging die zich toelegde op rationele Bijbelstudie en Bijbeleducatie, opende in 1874 het 'Palestine Park', een driedimensionale kaart van Palestina met een lengte van meer dan honderd meter '
Maar ook al was dit een imposante attractie, ze was toch niet te vergelijken met
de Heilig Land Stichting, een park van meer dan 45 hectare met oosterse huizen,
straten en dorpen waar het publiek echt doorheen kon wandelen2
Bovendien was de Nederlandse onderneming geen protestants, maar een katholiek initiatief Nu waren de drijvende krachten achter het Jeruzalempanorama ook
van katholieken huize, maar dat was een particulier initiatief waar de kerkelijke autonteiten niet of slechts zeer zijdelings bij betrokken waren De Heilig Land Stichting daarentegen was een initiatief van een kapelaan en de katholieke geestelijkheid
was op allerlei inhoudelijke en organisatorische manieren direct bij dit park betrokken En dat mag opmerkelijk genoemd worden, omdat we bij rationele, historische
reconstructies van de Bijbelse geschiedenissen niet zo snel aan katholieke Bijbelstudie denken De katholieke kerk stond immers lange tijd zeer gereserveerd tegenover de moderne historisch-kritische exegese, getuige bijvoorbeeld de uitgesproken negatieve reacties van Roomse zijde op het werk van Ernest Renan Niet geheel
zonder reden, vreesde de katholieke kerk dat een eenzijdige nadruk op de historische context van de Bijbelverhalen zou leiden tot desacrahsatie Een te sterke aandacht voor de aardse en menselijke kant van de verhalen dreigde ten koste te gaan
van het goddelijke, bovennatuurlijke karakter van de verhalen Door de Bijbelse
geschiedenissen te positioneren in een specifieke tijd en plaats, een historisch 'hier'
en 'nu', werd de universele betekenis van de Bijbel gerelativeerd Bovendien ondermijnde de moderne, rationele exegese het idee dat alleen de katholieke kerk de autonteit had om de enigjuiste en enig toegestane interpretatie van het woord Gods te
geven Michael Paul Dnskell, een kunsthistoricus die onderzoek heeft gedaan naar
de religieuze schilderkunst in negentiende-eeuws Franknjk, beweert dat het Bijbels
orientalisme in de schilderkunst van ultramontaanse zijde werd gewantrouwd
omdat het gezien werd als de artistieke vanant van het histonsch-kritische Bijbelonderzoek 5 De kerkelijke autoriteiten verwierpen deze vorm van realisme en prefereerden een meer traditionele, symbolische weergave van de Bijbelse geschiedenissen in een vormentaal die terugging op de hierarchische canon van de Byzantijnse
en middeleeuwse schilderkunst4 Pas in de laatste twee decennia van de negentiende
eeuw kwam hienn verandering Dit was deels het gevolg van de veranderende

opstelling van de kerk onder het pontificaat van Leo χι 11 (1810-1903), die het als
zijn belangrijkste taak zag om de katholieke theologie te verzoenen met de moderne
wetenschap en de eigentijdse maatschappelijke ontwikkelingen5 In 1893 publi
ceerde deze paus de encycliekProvidentisstmusDeus, waann hij zich een voorstander
toonde van een meer kntisch en wetenschappelijk Bijbelonderzoek, als aanvulling
op de traditionele katholieke Bijbelexegese Enkele jaren daarvoor, in 1892, had
Marie-Joseph Lagrange (1855-1938) te Jeruzalem de Ecole biblique gesticht, een
studiecentrum waar ook aandacht besteed werd aan de archeologie, geschiedenis
en geografie van het Heilige Land Deze dominicaan was tevens de oprichter van
het invloedrijke t\)àsc\mit Revue Biblique (1892), de spreekbuis van de modernere
katholieke exegeten In dit veranderende geestelijke klimaat kreeg ook het Bijbels
onentahsme in de kunst meer ruimte Vanaf 1880 groeide in Franse kerkelijke kringen de acceptatie voor het werk van schilders als Alexandre Bida, Godefroy Durand
en de uit Hongarije afkomstige maar in Frankrijk werkende Mihâly Munkâcsy
(1844-1900)6
In het laatste decennium van de negentiende eeuw drong de historische en tekstkritische benadering van het Oude en Nieuwe Testament ook door tot de katholieken in Nederland Hoewel zij niet bepaald bekend stonden om hun vooruitstrevendheid - de Nederlandse katholieke kerk was in de tweede helft van de
negentiende eeuw een bolwerk van traditionalisme - probeerden ook hier enkele
exegeten de nieuwe wetenschappelijke methoden toe te passen in hun Bijbelonderzoek Van hen is Henri Poels (1868 1948) wel de bekendste 7 Naar aanleiding van
enkele artikelen in het tijdschrift De Katholiek, waann hij een lans brak voor de
moderne histonsch-kntische Bijbelexegese, kwam Poels rond 1900 in aanvaring
met de conservatieve en autoritaire bisschop van Haarlem, Caspar Bottemanne
(1823-1903) Deze legde Poels een tijdelijk publicatieverbod op en schreef een brief
aan de Heilige Stoel waann hij onder andere stelde dat de exegeet een aanhanger
was van 'de kritisch histonsche methode der moderne protestanten (hoezeer ook
velen van hen, immers levend buiten de Moederkerk, in het labyrint van de historische kritiek het geloof geheel verloren en de Bijbel verscheurd hebben)' Aanvankelijk leek Rome de zijde van de bisschop te kiezen, maar uiteindelijk werd Poels
van alle verdenkingen gezuiverd en werd hij in 1901 zelfs benoemd tot een van de
twaalf consultoren van de pauselijke Bijbelcommissie Tijdens het pontificaat van
Pius χ (1835-1914) kwam er echter een reactie op het gematigd progressieve klimaat
onder zijn voorganger Langzamerhand kreeg een antimodemistische, integrahstische stroming de overhand binnen de kerk In Nederland werd de ultraconserva
tieve richting vertegenwoordigd door M A Thompson (1861-1938), hoofdredac
teur van de Maasbodeait een persoonlijke kruistocht voerde tegen alles wat naar
modemisme nekte 9 Deze heksenjacht bracht hem uiteindelijk in aanvanng met
kardinaal W M van Rossum (1854-1932) en de Nederlandse bisschoppen en in
1915 werd zijn tijdschnft het zwijgen opgelegd Kortom ook in Nederland hield
de tegenstelling tussen 'modernisme' en 'traditionalisme' de katholieke gelederen

115

ii6

rond 1900 volop bezig. De methoden van Bijbelexegese vormden daarbij een
van de heetste hangijzers. Het is tegen deze achtergrond dat de initiatieven voor
de bouw van de Heilig Land Stichting moeten worden bekeken.
Maar eerst terug naar de kunsten. Gerard Brom typeerde in 1933 het artistieke
en intellectuele klimaat in katholiek Nederland rond 1900 als volgt: 'Het negentiende-eeuws ultramontanisme stond onverzettelik overeind in de eis, om eigen
kunst en eigen wetenschap volslagen van de algemene cultuur afte houden'.10 In
het begin van de twintigste eeuw groeide hiertegen onder de culturele voorhoede
steeds meer verzet. De meer progressieve katholieke kunstenaars waren te vinden
onder de leden van De Violier. Binnen deze vereniging werd geageerd tegen de dictatuur van de neogotiek en gepleit voor esthetische vernieuwingen. De vernieuwers
vonden dat de religieuze kunst was achtergebleven bij de zich snel ontwikkelende
profane kunst. En hoewel ook zij nadrukkelijk stelden dat die religieuze kunst zich
diende te onderscheiden van de wereldse, betekende dat in hun ogen zeker niet dat
katholieke kunstenaars zich moesten afsluiten van de eigentijdse esthetiek en maatschappelijke ontwikkelingen. De katholieke kunst diende volgens hen midden in de
maatschappij te staan. Ze moest niet blindelings de nieuwe ontwikkelingen verwerpen, maar op de hoogte blijven van de moderne wetenschap en daarmee haar voordeel doen. Ik zal laten zien dat het concept achter de Heilig Land Stichting goed
aansloot bij deze ideeën.
De twee belangrijkste kunstenaars die betrokken waren bij de Heilig Land
Stichting, waren ook lid van De Violier. De architect Jan Stuyt (1868-1934)
behoorde in 1901 tot de oprichters van deze katholieke kunstkring en Piet Gerrits
(1878-1957) werd in 1905 lid. Na een stageperiode bij de architect P.J.H. Cuypers
(1827-1921) en een voortijdig afgebroken studie aan de Antwerpse kunstacademie,
had Gerrits zich in Nijmegen toegelegd op de kunstnijverheid." Dit bracht hem
echter geen voldoening. In 1905 verhuisde hij naar Amsterdam in de hoop zijn
artistieke loopbaan een nieuwe wending te geven. Nog datzelfde jaar besloot hij
samen met Stuyt deel te nemen aan de eerste officiële Nederlandse pelgrimage
naar het Heilige Land onder leiding van kapelaan Arnold Suys (1870-1941). En
met deze Suys belanden we bij de derde belangrijke man achter de Heilig Land
Stichting. In tegenstelling tot Gerrits en Stuyt, die zich vooral toelegden op de
artistieke vormgeving van het park, was Suys de grote organisator, animator en
fondsenwerver van de stichting.

V E R B L I J F IN P A L E S T I N A

Depelgnmstocbt van 190 5
Voor Suys, die vóór de eerste officiële pelgrimstocht van 1905 reeds twee keer eerder het Heilige Land had bezocht, was kennis van Palestina cruciaal voor een beter
begrip van de Bijbel. Hij zag de bevolking en de tradities van het land als een 'vijfde
Evangelie' dat de vier andere kon verhelderen.12 Tijdens de pelgrimstocht van 1905

was hij dan ook zeer enthousiast over het archeologisch museum van St.-Anne, het
klooster van de Witte Paters in Jeruzalem, en de collectie Chieck, een verzameling
maquettes van de tempel en het tempelplein. De aanblik van deze houten modellen
bevestigde Suys in zijn overtuiging dat 'de mensch door het onderwijs-in-beeld zoo
ontzaglijk veel in korten tijd kan leeren'.'3
Niet lang na zijn terugkeer in Nederland ontvouwde Suys zijn eigen plannen.
Hij hoopte dat de Nederlandse pelgrimstocht de eerste stap zou zijn naar een
'nationale stichting van 't Goddelijk Hart'.'4 Om te beginnen wilde hij hier het
cenakel, de zaal van het laatste avondmaal, na laten bouwen. Daaromheen zouden
dan weldra replica's moeten verrijzen van andere bekende gebouwen en plaatsen
uit het Nieuwe Testament, zoals de stal van Bethlehem, het huisje van Nazareth,
de Hof der Olijven en de Via Dolorosa. Suys voorzag ook een museale ruimte met
voorwerpen uit en afbeeldingen van het Heilige Land, zodat 'de H. Schrift [...]
klaar en dierbaar werd'.'5 Deze nationale stichting zou pas echt kompleet zijn als
er zich ook enkele kloosterorden en liefdadige inrichtingen, zoals sanatoria en
weeshuizen, zouden vestigen. Het getuigt van het enthousiasme en het doorzettingsvermogen van Suys dat hij dit toekomstvisioen binnen twintig jaar grotendeels zou verwezenlijken.
Gerrits keert terug naar het Heilige Land
Voordat Suys aan zijn ambitieuze plannen kon beginnen, was er eerst meer kennis
van het Heilige Land nodig. De ontwerpers van de Heilig Land Stichting moesten
immers specialisten zijn op het gebied van de gebruiken en gewoonten van de inwoners van Palestina en vooral van hun bouwwijze. Daarom toog Piet Gerrits voor
de tweede maal naar Syrië en Palestina. Ditmaal reisde hij alleen. In juni 1906 arriveerde hij in Hosn, in het huidige Jordanië, waar hij onderdak vond bij de Nederlander Adrianus Smets. Deze pastoor, die al twintig jaar als missionaris in het Heilige Land werkzaam was, had Gerrits ontmoet op diens eerste pelgrimstocht en had
hem uitgenodigd voor een langer verblijf. Het lag eigenlijk in Gerrits' bedoeling om
na een jaar weer terug te keren naar Nederland, maar uiteindelijk zou hij er ruim vijf
jaar verblijven.
Natuurlijk bezocht Gerrits de heilige plaatsen, maar bij voorkeur doorkruiste
hij de minder bekende delen van Palestina. Hij zocht contact met de plaatselijke
bevolking, leerde Arabisch en hulde zich in de lokale klederdracht. Gerrits was
vooral gefascineerd door de cultuur van de bedoeïenen. Om hun gebruiken beter
te leren kennen leefde en woonde hij geruime tijd in een bedoeïenenkamp. De
nomadenstammen interesseerden hem, omdat hij ervan overtuigd was dat zij de
lokale tradities het best bewaard hadden. Ook Gerrits meende dat de samenleving
van de bedoeïenen sinds de Bijbelse tijden nauwelijks was veranderd, zoals blijkt
uit een reisbrief uit 1907:
Ik had mij namelijk bij dit zwervend herdersvolk aangesloten, ten einde hun
typen, zeden en gewoonten te bestudeeren. Want bij deze menschen vindt men
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niet alleen het oude, patriarchale herdersleven terug, maar ook zijn onder hen
het best de gebruiken bewaard gebleven van het Joodsche volk, die zij geslacht
na geslacht, onveranderd vanaf Christus' tijd, ja van nog lang voordien, aan
elkander hebben overgeleverd.'6
Tijdens zijn verblijf in het Oosten maakte Gerrits talloze schetsen van het landschap en de leefwijze van de lokale bevolking. Hij meende dat hij dit snel moest
vastleggen voordat dit alles definitief zou verdwijnen als gevolg van de voortschrijdende westerse beschaving.'7 Toen hij tien jaar later terugkeerde naar Palestina constateerde hij met afschuw hoe ver dat proces inmiddels was gevorderd:
'ook over Palestina is de doodende adem der valsche Europesche beschaving
gegleden, en heeft er de oude Patriarchale toestanden bedorven. Met de oude
kleeding is ook veel van den ouden Oosterschen eenvoud verdwenen'.
Gerrits 'werk in Palestina: tussen Beuron en oosterse realiteit
Gedurende zijn verblijf in Palestina kreeg Gerrits verschillende opdrachten om
plaatselijke kerken te decoreren. Bij een aantal van deze projecten werkte hij samen
met Jan Verkade (1868-1946), de schilder-monnik die op dat moment ook in Palestina verbleef.'9
Zowel Gerrits als Verkade was beïnvloed door de kunstopvattingen van
de school van Beuron. Deze stroming ontleende haar naam aan de benedictijner
abdij in het gelijknamige plaatsje in Duitsland, waar Desiderius Lenz (1832-1928)
abt was. Lenz propageerde een kunst die zich baseerde op meetkundige beginselen,
een 'esthetische geometrie' die de goddelijke maatverhoudingen het beste weerspiegelde. Zijn canon was geïnspireerd op Byzantijnse, Griekse, maar bovenal
Oudegyptische kunst. De kunstwerken van de Beuroner School kenmerkten zich
dan ook door een hoge mate van stilering, lineariteit, frontaliteit, en een statisch,
hiërarchisch compositieschema. Verkade kende deze kunsttheorieën uit de eerste
hand - in 1894 was hij in Beuron ingetreden - en Gerrits was reeds voor zijn vertrek
naar Palestina door zijn vriend Stuyt op de hoogte gebracht van deze nieuwe esthetiek. Ook binnen De Violier bestond in het begin van de twintigste eeuw grote
belangstelling voor de opvattingen van de Beuroner School.10 Maar ondanks
de overeenkomsten in hun kunsttheoretische achtergrond, verwerkten Verkade
en Gerrits hun Palestijnse ervaringen totaal verschillend.
Verkade, die eigenlijk naar Italië had willen reizen om er de fresco's uit de vroegrenaissance te bestuderen maar door zijn abt naar het Heilige Land was gestuurd,
beschouwde zijn verblijf in het Oosten als van generlei waarde voor zijn artistieke
ontwikkeling. Hoewel hij wel wat schetsen maakte in Palestina, vinden we hiervan
niets terug in zijn latere werk.21 Omdat Lenz het tekenen naar de natuur afzwoer
en zich volledig wilderichtenop de goddelijke maatverhoudingen, ligt het ook niet
voor de hand dat er in de schilderijen van zijn leerling Verkade ruimte was voor het
verwerken van allerlei levensechte, oosterse details. Het streven naar historische en
lokale authenticiteit valt immers moeilijk terijmenmet Lenz' opvattingen over een

kunst die op eeuwige, mathematische standaarden is gebaseerd. Verkade werd in
het Heilige Land dan ook niet door het orientalisme beïnvloed. Hij raakte er zelfs
in een artistieke crisis. De opdracht de kapittelzaal van het Maria Hemelvaartklooster in Jeruzalem te beschilderen moest hij teruggeven nadat hij er bijna eenjaar aan
had gewerkt. Uiteindelijk waren de boeken over Egyptische kunst in de bibliotheken van de kloosterorden te Jeruzalem voor zijn artistieke groei van groter belang
dan de confrontatie met de oosterse realiteit.22
Voor Gerrits daarentegen vormde het dagelijkse leven in Palestina wel een
belangrijke inspiratiebron. Het kostte hem duidelijk moeite om de Beuroner esthetiek te verenigen met zijn verlangen die oosterse realiteit in zijn kunst te verwerken.
Gaandeweg zijn loopbaan werd de invloed van Desiderius Lenz minder, hoewel hij
nooit helemaal loskwam van diens schoonheidsleer.
Gerrits' eerste opdracht in het Heilige Land betrof de decoratie van de kerk
van pastoor Smets te Hosn. De kosten voor de schilderingen werden betaald
door de deelnemers aan de eerste pelgrimstocht.13 Op een van de wanden schilderde Gerrits eenPteta [afb. 29]. De inspiratie voor deze scène kreeg hij tijdens
zijn verblijf onder de bedoeïenen. Op een dag zag hij hoe het dode lichaam van
een jonge krijger bij zijn moeder werd gebracht. De vrouw knielde neer bij het
lijk van haar kind en nam het in de armen:
Op dat moment kreeg ik de visie: kijk, zoo moet ook Maria haar Goddelijken
Zoon omhelsd en beschouwd hebben, toen Joseph van Arimathea en Nicodemus hem van het kruis hadden afgenomen. Niet dus op de wijze, zooals men
dat gewoonlijk afbeeldt, in een houding welke moeilijk uit te staan is, maar zóó,
gelijk ik het die moeder zag doen, een rustige, hoogst natuurlijke houding die
bovendien veel beter in staat stelt om met volle innigheid en aandacht het gelaat
van den geliefden overledene te aanschouwen.24
Toch leidde deze directe observatie niet tot een realistische, gedetailleerde weergave
van dit tafereel. Toen De Engelbewaarder, een periodiek voor de katholieke jeugd,
enkele tekeningen van de wandschilderingen uit Hosn publiceerde, vergeleek de
criticus van het blad Gerrits' 'monumentale, gestileerde teekeningen' met Egyptische hiëroglyfen en de kunst van Beuron. Hij wees erop dat Gerrits' werk tot de
'ideale richting' behoorde en dat hij zeker geen realistisch kunstenaar was: 'Met
wat soberheid en eerbied zet hij z'n lijnen, vreezend het bovenaardsche al te aardsch
te maken. Zijn fantasiebeeld mag geen stuk realiteit worden'.25 De Piëta bevat
inderdaad geen enkele verwijzing naar de oosterse werkelijkheid: kleding noch
landschap verraden een oriëntaalse herkomst.2
Twee jaar later, in 1908, schilderde Gerrits De aanbiddingderherders voor een
kerk te Bethlehem, waarbij hij verschillende stijlen binnen één schildering combineerde.27 Ook van deze wandschildering werd een tekening gepubliceerd [afb. 30].
Hierop is goed te zien dat de herders met hun oosterse kleding het meest realistisch
zijn weergegeven, de Heilige Familie, gehuld in tijdloze klassieke gewaden, neemt
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29. Piet Gerrits,
Piëta of Nood Gods, prent naar een muurschildering van Piet Gerrits in een kerk te El Hosson,
1907.

30. Piet Gerrits,
Aanbidding der herders, prent naar een muurschildering van Piet Gerrits in een kerk te Bethlehem,
1908.

een tussenpositie in, terwijl de engel het sterkst gestileerd is. Kennelijk is de mate
van stilering, dan wel de mate van realisme, in Gerrits' vroege werk sterk afhankelijk van het gekozen onderwerp. Bovennatuurlijke onderwerpen, zoals engelen en
hemelse taferelen, en de heiligste momenten uit het Nieuwe Testament, zoals de
annunciatie, het gebed in de Hof van Olijven en de kruisdood, worden gestileerd
weergegeven.19 Het zijn vooral de bijfiguren en de nevenscènes die een meer oosterse sfeer ademen.
In 1910, eenjaar voor zijn terugkeer naar Nederland, werkte Gerrits aan de decoratie van de Sint-Annakapel in het klooster van de Witte Paters te Jeruzalem. De
voorstellingen in de kapel, van de tronende Madonna met kind, de kruisiging en
de engelen, vertonen invloeden van Beuron en gaan terug op Byzantijnse en middeleeuwse voorbeelden [afb. 31]. Het gaat hier wederom om sleutelscènes uit het
Nieuwe Testament met een lange en eerbiedwaardige beeldtraditie waaraan Gerrits
niet wilde of durfde tornen. Een levensgrote wandschildering op een van de zijwanden is echter veel levendiger [afb. 32]. Ze verbeeldt een tekst uit Mattheus waarin
Jezus zegt: 'Als gij niet wordt gelijk aan kleine kinderen, zult gij 'trijkder Hemelen
niet ingaan'. Gerrits heeft dit tafereel in een oosters landschap geplaatst en de figuren afgebeeld in lokale dracht. Verder versterken decoratiemotieven, zoals de band
met lopende leeuwen die doet denken aan de Assyrische kunst en de zone daaronder met geometrische motieven die verwijzen naar de tapijtweefkunst, het oosterse
uiterlijk van de kapel. Slechts twee personen zijn significant niet meteen als oosterlingen te herkennen: Jezus en Maria.
Pater Nico van der Vliet, docent aan het seminarie van de Witte Paters te
Jeruzalem, wijdde een artikel aan de kapel waarin hij zeer lovend was over Gerrits'
werk. Hij constateerde dat Gerrits nog steeds een liefde voor het strenge en gestileerde koesterde en dat het geheel daardoor 'ernstig als een katakombe, rustig als
een woestijn' bleef.30 Maar zijn waardering gold vooral Gerrits' vermogen om
de oosterse realiteit in zijn wandschilderingen te verwerken:
Zijn ruim vierjarige leven, te midden van zijn Bedoe'inenvolk, met onbewogen
en onbeweeglijke overleveringen, met streng-aartsvaderlijke zeden, in 't land
van licht en kleuren, dàt leven gloeit nu door heel zijn schepping, ik durf niet
zeggen met gruwelijk realisme (dat wil Piet Gerrits niet), maar tóch met een
ware werkelijkheid, zooals nooit verkregen kan worden door een kunstenaartourist, die zich eenige weken in 't Oosten laat rondreizen met een Cookagent.'1
Zelfs James Tissot, de bekendste Bijbelse oriëntalist van zijn tijd, moest het
volgens Van der Vliet in nauwkeurigheid afleggen tegen Gerrits. De kamelen
in zijn bëatnàt Marche des Mages waren weliswaar goed geschilderd, maar toch
ontbeerden ze de specifieke kleurschakeringen die Gerrits wel had weten vast
te leggen. Bovendien waren het geen rijdieren maar logge lastkamelen. Uit dit
soort details bleek eens te meer dat Tissot, in tegenstelling tot de Nederlander,
niet echt onder het volk had geleefd.
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Van der Vliet vond dat Gerrits met deze muurschilderingen echt christelijke kunst
had geleverd. Nergens was zijn werk oppervlakkig of lichtzinnig en hij was uitstekend geslaagd in zijn doel: het volk binnen voeren in het Evangelie en een ingetogen, godsvruchtige sfeer oproepen voor de bezoekers van de kapel. Van der Vliet
zag voor Gerrits een grote toekomst weggelegd wanneer hij weer naar het vaderland zou terugkeren 'waar hij, na zijne lange studie in het Oosten, wel de meest
geschikte kunstenaar zal zijn, om met lokalen trouw de Bijbeltafereelen tot stichtingvan ons volk uit te voeren'.32
De redactie van Sint-Lucas, het tijdschrift waarin Van der Vliet zijn artikel publiceerde, deelde diens enthousiasme voor Gerrits' orientalistische schilderingen niet.
In een naschrift bij het artikel uitte men forse kritiek op de stijl van het werk. Gerrits' 'min of meer natuurlijke vorm' achtte men alleen gepast voor strikt historische
feiten en niet voor een meer abstract gegeven, zoals in dit geval de verbeelding van
een spreuk uit Mattheus. Dit gold ook voor het gebruik van oosterse kleding:
Het tevoren aangehaald gemis aan stijl is misschien ook wel de veroordeling
van het aanwenden van de Oostersche kleederdracht in alles wat niet eigenlijk
aangelegenheden uit het Heilig Land moet vertolken. Staat men het gebruik
van deze kleederdracht toe in versieringswerken, die in 't Heilig Land zelf worden uitgevoerd, dan kan men het bezwaarlijk goedkeuren in toepassingen in
ons land, behalve wat betreft de vertolking van zuiver historische feiten.53
Men kan zich afvragen welke kleding voor meer abstractere religieuze onderwerpen
dan wel geschikt werd gevonden. Vermoedelijk een meer gestileerd, klassiek
gewaad, dat door de vroegtwintigste-eeuwse katholieke beschouwer weliswaar als
neutraal werd ervaren, maar natuurlijk net zo goed cultureel en historisch bepaald
was.
'Nu wil men weten engelooven '
Nauwelijks terug uit het Heilige Land, kreeg Gerrits in 1912 opdracht een kruisweg
te schilderen voor de Willibrorduskerk te Liessel. Over deze staties gaf Gerrits later
een voordracht in Tilburg.3^ Dit is een van de zeldzame keren dat de kunstenaar
zich uitliet over zijn scheppingen. Uit deze lezing blijkt hoe groot de invloed van
zijn oosterse jaren is geweest op zijn artistieke vorming. De voordracht is een manifest voor een nieuwe kerkelijke kunst en verwoordt in feite de artistieke ideologie
achter de Heilig Land Stichting, het project dat op dat moment nog in de aanloopfase verkeerde.
In de lezing spreekt Gerrits, net als zijn collega's van De Violier, schande over
het bedroevende peil van de kerkelijke kunst in Nederland. Deze bleefver achter
bij de profane kunst en zelfs bij de katholieke kunst in het buitenland. In plaats van
voort te bouwen op de roemrijke tradities uit het verleden, beperkten de katholieke
kunstenaars in Nederland zich tot slaafs kopiëren. Gerrits propageerde een eigentijdse kunst en vond dat deze gelijke tred moest houden met de moderne weten-
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schap 'In de Middeleeuwen geloofde men eenvoudig Nu wil men weten en
gelooven 35 Dit hield op de eerste plaats in dat de kerkelijke kunst moest streven
naar een historisch authentieke weergave van de Bijbelverhalen Een modem kunstenaar diende zich serieus in de geschiedenis te verdiepen om storende anachronismen, zoals middeleeuwse kostuums en architectuur, te vermijden Daarnaast
moest de kunstenaar zich ook realiseren dat de Bijbel een oosters boek was en
als zodanig gelezen en verbeeld moest worden Op een schilderij van de slag bij
Waterloo werden de aanstormende Duitse soldaten toch ook niet als negers
afgebeeld met op de achtergrond een oase in Afrika?
Gemts legde ook uit hoe een kunstenaar meer te weten kon komen over de kleding en de mise-en-scène in Jezus' tijd Hij moest allereerst grondig de Bijbel lezen,
vervolgens de voorstellingen op de oude oosterse monumenten uit de omringende
culturen bestuderen om tenslotte het eigentijdse Oosten 'met geoefend oog' te
bezien Met zo'n werkwijze zouden de belachelijke fantasieën die thans overal in
het land de kerken sierden, snel tot het verleden behoren Bovendien zouden de
gewijde geschiedenissen voor velen een stuk duidelijker worden De njke zin van
de parabels, bijvoorbeeld, zou beter begrepen worden door een meer waarheidsgetrouwe afbeelding
Aan het eind van de lezing gaf Gemts zijn visie op het doel van kerkelijke kunst
'De versiering van een kerk diende als een duidelijk leesbaar boek voor iedereen te
zijn, een leerend boek tegelijk'3 Wat Gemts voor ogen stond was dus in feite een
eigentijdse variant van de middeleeuwse BtbltaPauporum kunst in dienst van het
Bijbelonderricht
Het is goed zich te realiseren dat deze uitspraken uit 1913 stammen Zij zijn
gedaan op het hoogtepunt van de stnjd tussen modernisten en integrahsten, op
een moment dat de traditionalistische stroming binnen de katholieke kerk de overhand leek te krijgen Gernts' opmerkingen over de relatie tussen moderne kunst en
wetenschap en zijn pleidooi voor een historische benadering van de Bijbelverhalen
getuigen van een ondubbelzinnige stelhngname Zijn voordracht was een state
ment, dat hem duidelijk in het kamp der modernisten plaatste
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De beginjaren^
Op initiatief van kapelaan Suys werd in 1911 de Heilig Land Stichting officieel opgencht3 De statuten formuleerden het doel van de Stichting als volgt 'op aanschouwelijke wijze de hennnenngen van Jezus Christus in het leven te roepen, ten einde
op die wijze aan het volk in den meest algemeenen zin des woords Jezus Christus
te leeren kennen en het door die kennis te brengen tot liefde'39 Dit doel wilde men
verwezenlijken door het nabouwen van 'de gewijde plaatsen van het Heilige Land,
gelijk zij waren ten tijde van Christus, en daar op de meest authentieke en meest
verheven wijze de Heilige Geheimen voor te stellen, die aan deze gewijde plaatsen

verbonden zijn'. 40 Daarnaast moest er een museum komen, wilde men een tijdschrift uitgeven en stelde men zich tot taak pelgrimstochten naar het Heilige
Land te stimuleren.
Piet Gerrits was vanaf het begin bij de plannen betrokken. In 1912 werd hij
benoemd tot artistiek adviseur van de Stichting, een functie die hij tot zijn dood
zou vervullen. Ook werd hij belast met het conservatorschap van het museum.
Gerrits werkte nauw samen met de architect Jan Stuyt, die verantwoordelijk was
voor de ontwerpen van de kerken en kloosters op de Heilig Land Stichting.
Geheel volgens de plannen die Suys reeds in 1908 in zijn reisverslag had ontvouwd, werd besloten om te beginnen met de bouw van de zaal van het laatste
avondmaal: het cenakel. Deze zaal werd opgenomen in een veel groter complex
bestaande uit een kerk (de Cenakelkerk), een pastorie, een museum en een klooster.
Stuyt leverde het ontwerp, maar het is aannemelijk dat Gerrits met zijn grote kennis
van het Oosten zijn vriend van adviezen heeft gediend; in ieder geval heeft Gerrits
grote delen van het interieur voor zijn rekening genomen. 4 '
Voor Stuyt bood deze opdracht een unieke mogelijkheid te experimenteren
met onalledaagse bouwstijlen. De Heilig Land Stichting verlangde immers bouwwerken 'gelijk zij waren ten tijde van Christus'. Stuyts kerk voldeed niet geheel aan
deze criteria. Hij koos namelijk voor een centraalbouw, die terugging op vroegchristelijke en Byzantijnse voorbeelden [afb. 38]. De architect erkende dat zijn kerk
geen directe kopie of navolging was van een oriëntaalse of specifiek Palestijnse
bouwtrant, maar hoopte toch dat het gebouw een oosterse sfeer zou ademen. Die
oosterse uitstraling wilde hij versterken door de buitenkant van het complex wit
te schilderen en de koepel en torenspitsen te bedekken met koper. 42 Stuyts bedoeling kwam in ieder geval goed over bij zijn opdrachtgevers. Het tijdschrift 't Heilig
Land schreef naar aanleiding van de wijding dat het gebouwencomplex met zijn
platte daken, witte muren, diep gelegen deuren en vensters, centrale koepel en twee
'als minarets hoog de lucht inborende torens', de indruk gaf van een oosterse stad. 43
Piet Gerrits voorzag de pastorie van een oosterse ontvangstkamer geschilderd
in de donkere okers die hij had gezien in de huizen in Palestina. Deze ruimte werd
ingericht met meubels en kelims die deels door hem ontworpen en gemaakt werden
en deels uit het Heilige Land zelf afkomstig waren. Ook de bestuurskamer kreeg
door Gerrits ontworpen meubels waarin zowel contemporaine als oudoosterse
motieven verwerkt werden.
Gerrits was ook verantwoordelijk voor de decoratie van de kerk. Voor de wandschilderingen in het koor, dat aanvankelijk alleen toegankelijk was voor de nonnen,
zocht hij inspiratie in de Byzantijnse kunst. Hij schilderde er een rij apostelen, die
opvallen door hun frontale en statische houding. Gerrits zag bovendien af van elke
vorm van dieptesuggestie. Slechts enkele gestileerde oudoosterse motieven, zoals
het lotusblad, omlijsten de verder egale achtergrond. De schildering vertoont verwantschap met de absismozaïeken in vroegchristelijke kerken in Rome en Ravenna.
Dit koorfresco contrasteert sterk met de muurschilderingen die Gerrits enkele
jaren later aanbracht in het schip, waar de gewone gelovigen zetelen [afb. 33].
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33· Piet Gerrits,
Muurschilderingen in het schip van de Cenakelkerk in de Heilig Land Stichting, ca. 1925.

Geheel in lijn met Suys' opvattingen over aanschouwelijk onderwijs, koos Gerrits
hier voor een verhalende, enigszins naïeve stijl met volop ruimte voor allerlei realistische details (let bijvoorbeeld op de hoofddoek van Christus). Als een groot beeldverhaal bedekken de oosterse scènes de wanden van het schip en vormen een levendige, visuele toelichting op het Nieuwe Testament. Deze decoraties roepen Gerrits'
uitspraken over de functie van kerkelijke kunst in zijn Tilburgse lezing uit 1913 in
herinnering: 'De versiering van een kerk diende als een duidelijk leesbaar boek voor
iedereen te zijn, een leerend boek tegelijk'.44 Kunst staat hier volledig in dienst van
het Bijbelonderricht.45
Devotiepark en Bijbeleducatie
Na de voltooiing van de Cenakelkerk begon men met de bouw van een kruisweg
met monumentale staties. Net als bij het afleggen van de originele kruisweg te Jeruzalem, waren ook hiervoor aflaten te verkrijgen.4 In tegenstelling tot de traditionele processieparken, werden er in de Heilig Land Stichting reconstructies van
onder andere de Calvarieberg, het Heilig Graf, de Hof van Getsemane en het paleis
van Pilatus aan toegevoegd. De kruisweg had een devotioneel karakter en de bouwwerken hadden tot doel een realistischer inleven in de lijdensgeschiedenis mogelijk
te maken. Het educatieve aspect kwam hier op de tweede plaats en het streven naar
authenticiteit bleef dan ook verre achter bij andere projecten in het park.47
Gerrits kreeg veel meer ruimte om zijn kennis van het Oosten te verwerken in
de gebouwen die geen onderdeel uitmaakten van de kruisweg, zoals de woningen
van het dorpje Nazareth, de synagoge en de oosterse herberg. Uitgaande van de
schetsen die hij in het Heilige Land had gemaakt, poogde Gerrits een zo getrouw
mogelijke afspiegeling van de oosterse bouwtrant te creëren. Alle details, tot het
hang-en-sluitwerk toe, werden zorgvuldig nagemaakt; moderne materialen en
technieken waren uit den boze. De interieurs werden voorzien van gebruiksvoorwerpen uit het Heilige Land. Regelmatig arriveerden er nieuwe zendingen met
voorwerpen en kleding uit Palestina om een plaats te krijgen in het museum of in
een van de andere gebouwen in het park. Zo stuurde pastoor Smets vanuit Jeruzalem een volledige bedoeïenentent die op de Heilig Land Stichting dienst deed als
de tent van Abraham [afb. 36]. 4 Levensgrote beelden van oosterlingen werden in
het park opgesteld om de werkelijkheidssuggestie te vergroten. Bij speciale gelegenheden werden zelfs de familieleden van Gerrits opgetrommeld om, gehuld in originele kleding uit Palestina, het oosters dorp en de andere gebouwen te bevolken
[afb. 34 en 35]. De familie Gerrits woonde al sinds 1918 op het terrein van de Heilig
Land Stichting in een oosters huis dat de kunstenaar zelf had ontworpen. 49
Enkele schilderingen die Gerrits speciaal voor de monumenten op de Heilig
Land Stichting ontwierp, tonen hoe ver hij in zijn realisme durfde te gaan. Een van
de oosterse woningen van het dorpje Nazareth stelde het huis van Jozef en Maria
voor en was voorzien van een gedecoreerde Nazarethkapel. De Annunciatie à\t de
kunstenaar voor deze kapel maakte, is een zo authentiek mogelijke weergave van
de historische gebeurtenis [afb. 37]. Maria is hier een eenvoudig oosters meisje en
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54. Een Bijbels tableau vivant in de Heilig Land
Stichting, ca. 1925.

35. De kinderen van Piet Gerrits verkleed als
bedoeïenen, ca. 1930.
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36. Piet Gerrits,
Ontwerp voor een betonnen hal voor de tent van
Abraham in de Heilig Land Stichting, ca. 1925.
Museumpark Orientalis, Heilig Landstichting.
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37. Piet Gerrits,
De annunciatie, prent naar de muurschildering
in de Nazarethkapel in de Heilig Land Stichting,
ca. 1930.

Museumpark Orientalis, Heilig Landstichting.
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zelfs de engel is afgebeeld zonder de gebruikelijke vleugels en heeft het uiterlijk van
een alledaagse, oosterse boodschapper. In het huisje bevonden zich de meubels, het
tapijt, het vaatwerk en de muiltjes die ook op de wandschildering zichtbaar waren.
In de jaren twintig en dertig verrezen op de Heilig Land Stichting ook complexen die niet direct iets met de verbeelding van de Bijbelverhalen te maken hadden, zoals enkele kloosters en een pelgrimshuis. Ook voor deze gebouwen gold
echter dat ze er zo oosters mogelijk uit moesten zien. Het duidelijkst was dit bij
het klooster van de ongeschoeide karmelietessen. Het witgepleisterde gebouw had
platte daken, een kapel met een koepeltje, dakterrassen met balustrades die zo uit
Palestina leken te stammen, een erker met mashrabiyya's (opengewerkte panelen
van gedraaid en gesneden hout), en een klein oosters minaretje [afb. 39]. 't Heilig
Land noemde het in 1924 'een juweeltje van Oostersche bouwkunst'.50 Verder
bestonden er ook nog plannen voor een hotel, met de welluidende naam 'de Ster
van het Oosten' [afb. 40]. De ontwerptekeningen die Stuyt hiervoor maakte tonen
een echte oriëntaalse karavanserai.5' De kamers van de gasten zijn gegroepeerd
rond een binnenplaats en een ranke minaret en een gouden koepeltje, bekroond
met een ster in een sikkel, bepalen het silhouet van dit witte bouwwerk. Deze
spectaculaire ontwerpen zijn echter nooit gerealiseerd.
De basiliek van het Heilig Hart trof eenzelfde lot. Eigenlijk had deze kolossale
kerk het pièce de resistance van de Heilig Land Stichting moeten worden: een
monument van nationale, ja zelfs internationale allure ter ere van de Heilig Hartdevotie, vergelijkbaar met de Sacré-Coeur in Parijs of de basiliek op de Koekelberg
in Brussel. In 1923 werd voor de bouw van dit complex een aparte stichting in het
leven geroepen. Jan Stuyt maakte verschillende ontwerpen voor de kerk.51 Aanvankelijk gaf hij de voorkeur aan een neobyzantijnse centraalbouw met een grote koepel, geschraagd door talloze kleinere koepeltjes. Maar uiteindelijk koos hij voor een
veel gewaagder ontwerp: een mengeling van een Byzantijnse kerk en een islamitische moskee. Stuyts tekeningen tonen een kruisvormige basiliek, met een schip
en transept van gelijke hoogte en voorzien van platte daken [afb. 41]. De viering
wordt overdekt door een reusachtige koepel van 24 meter doorsnede die geflankeerd wordt door vier minaretten. Aan de voorzijde bevindt zich een atrium met
op de hoeken twee kleine koepeltjes. Het ontwerp heeft een blokvormig en gesloten
karakter. Detailtekeningen van de minaretten laten zien hoe goed Stuyt op de
hoogte was van de islamitische architectuur [afb. 42].5ï Helaas is de Stichting er
nooit in geslaagd voldoende geld bij elkaar te krijgen voor dit grootse project.
Alleen het voorhof en een aanzet tot het hoofdgebouw zijn voltooid; in dit deel
werd later het museum gevestigd. Het is moeilijk voor te stellen hoe de Heilig Land
Stichting eruit gezien zou hebben als de kerk wel was afgebouwd. Dan had er boven
de groene boomtoppen op de heuvels bij Groesbeek een kolossaal moskee-achtig
complex uitgetorend dat de stad Nijmegen, centrum van de katholieke emancipatie
aan het begin van de twintigste eeuw, volledig had gedomineerd.
Ook in de vroege gebouwen op de Heilig Land Stichting waren sporadisch islamitische elementen verwerkt en uit reacties blijkt dat dat door het publiek dat niet
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38. De Cenakelkerk en aangrenzende complexen in
de Heilig Land Stichting, ca. 1915.
39. Het klooster van de ongeschoeide karmelietessen in de Heilig Land Stichting, ca. 1925.

40. Jan Stuyt.
Ontwerp voor een hotel in de Heilig Land
Stichting, ca. 1930.
Nederlands Architectuurinstituut, Rotterdam.
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^.i.JanStuyt,
Ontwerp voor de Heilig Hartbasiliek in de Heilig
Land Stichting, ca. 1935.
Nederlands Architectuurinstituut, Rotterdam.
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42.JanStuyt,
Ontwerp voor een van de hoektorens van de Heilig
Hartbasiliek in de Heilig Land Stichting, ca. 1935.
Nederlands Architectuurinstituut. Rotterdam.

als ongerijmd werd ervaren Bij deze recentere, nooit uitgevoerde projecten was
de schatplichtigheid aan de Arabische en Turkse bouwkunst echter veel groter
Met name het oosters hotel, bekroond met een gouden koepel met halve maan en
ster, en de basiliek, die eruit zag als een oosterse moskee met minaretten, waren
sterk verwant aan de islamitische architectuur en hadden weinig van doen met de
bouwkunst uit de eerste eeuw na Christus Hier woog het exotische, oosterse element kennelijk zwaarder dan de historische component Reacties op deze projecten
zijn met bekend, maar het is goed mogelijk dat bijvoorbeeld het oosters hotel toch
als ongepast werd beschouwd binnen de context van een Bijbels park en daarom
uiteindelijk niet gebouwd is
Museum en tijdschnfi
De Heilig Land Stichting herbergde verder nog een bescheiden museum, waarvan
Piet Gemts conservator was Het was opgezet naar het voorbeeld van het Bijbels
museum van de Witte Paters te Jeruzalem De vitrines waren gevuld met maquettes,
archeologische vondsten en voorbeelden van de eigentijdse materiele cultuur in
Palestina, zoals een uitgebreide collectie huisraad en textilia De meeste voorwerpen
waren door Gemts zelf uit Palestina meegebracht Ze waren niet uitgekozen van
wege hun esthetische verdienste, maar vanwege hun didactische bruikbaarheid Bij
de opening van het museum in 1916 stelde kapelaan Suys 'Wetenschap moet onze
godsvrucht voorafgaan en blijven vergezellen' 54
Verschillende objecten uit de collectie werden door Gernts besproken in het
tijdschrift 'tHetltgLand, waann hij een vaste rubnek had, getiteld het Museum
Hierin schreef hij over zijn eigen ervaringen in Palestina en gaf hij informatie over
de zeden en gewoonten van de lokale bevolking Daarnaast besteedde hij aandacht
aan de oudoosterse beschavingen, zoals de Egyptische, Babylonische en Assyrische De voorbeelden uit het eigentijdse Palestina en de archeologische gegevens
vergeleek hij vervolgens met passages uit het Oude en Nieuwe Testament in de
hoop een nieuw en verhelderend licht op de Bijbel te laten schijnen De artikelen
waren uitvoerig geïllustreerd met reisschetsen en afbeeldingen van Egyptische
en Assynsche reliefs [afb 43] In feite deed hij niets anders dan wat Horace Vernet
in zijn artikel uit 1848 had gedaan, alleen veel uitputtender en gedetailleerder
Tot 1929 bepaalde redacteur Suys de koers van het tijdschrift In dat jaar trad
pater Jean Eyckeler (1889-1970) toe tot de redactie ï5 Met diens redacteurschap
veranderde ook het karakter van het blad Van een clubblad van de Heilig Land
Stichting maakte Eyckeler een populair-wetenschappelijk Bijbeltijdschnft Hij
continueerde de rubnek van Piet Gemts - zijns inziens de enige waardevolle bijdrage binnen de oude formule - en verzamelde een staf van deskundige medewerkers om zich heen die garant moesten staan voor de inhoudelijke kwaliteit Eyckeler
constateerde in 1940 dat het V Hetltg Land onder zijn leiding was uitgegroeid tot
een alom gewaardeerd tijdschrift Met trots citeerde hij de protestantse exegeet
professor H Th Obbink (1869-1947), die na aanvankelijke scepsis moest toegeven
dat de protestanten op populair-wetenschappelijk gebied geen Bijbeltijdschnft
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dezelfde manier, als de tegenwoordige bewoners van Palestina
dat nog doen.
In den nacht dat Jesus door de razende bende naar het Huis
van den hoogepriester Annas gesleept werd, hadden de dienst
knechten wegens de koude op de binnenplaats een vuurpot
met houtskool staan, waarvoor zij hurkten of stonden om zich
Ie warmen op een wijze als nu nog. Ook in het keukengerief
is niet veel veranderd sedert enkele duizende jaren terug.
OpdeoudeAssy-

lucht- en lichtopening was, en dan moesten nog dikwijls de
tralievensters gesloten, en bleef alleen een enkele kleine opening over om den rook door te laten. Natuurlijk trekt de rook
van het groene hout of doornen, wat de fellahs meestal branden, maar moeilijk weg, zoodat spoedig de oogen pijn doen van
den scherpen rook, vooral als men vlak voor zoon rookend
vuur moet neerhurken. 't Wordt dan ook duidelijk waarom
de schrijver van het Boek der Spreuken den luiaard vergelijkt
met rook m de oogen, als hij zegt : AU azijn voor de temden
en als rook voor de oogen is de luiaard voor hen, die hem uitzenden. (Spreuken X—26).
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in de Often lacht.

Als men tegenwoordig de fellahs in Palestina buiten eten ziet
koken in een aarden of koperen pot, op enkele steenen gezet,
of langs riviertjes of het meer van Tiberias de fellahs visch
ziet bakken boven een vuurtje tusschen enkele steenen, dan
herinnert men zich hoe ook Jesus zelf eens brood en visch
zoo gereed maalde, zooals ons de Evangelist Joanne· vertelt.
Zoodra ze den voet aan wal zetten, zien ze een kolenvuur liggen
en vixh gebraad er op liggen en brood. (Joan. XXI—9). Jesus
noodigdr zijn apostelen ten eten van wat Hij bereid had op

nuis kan vergroeien of verkleinen. Moet dus een nieuwe pot
bijgezet, dan plaatst de kok twee steenen bij. legt er wat houtskool tusschen, de pot of pan op de steenen, een gloeiend kooltje
van 't reeds brandende vuurtje onder een dor pannen legt
hij op de houtskool, en met een slip van zijn tumide, een waaier
van stijve veeren of een waaiervormigen veger van stroo,
waait hij het vuur aan. Het keukengerief is meestal ook zeer
eenvoudig. Een aarden kruik, waar vrouwen en meisjes water

4 3 . E e n pagina uit het tijdschrift 't Heilig Lana, juni 1920.

hadden dat ook maar in de schaduw kon staan van VHethgLand? Aan het begin
van de oorlog telde het tijdschrift honderden dominees onder de abonnees en werd
het gretig gelezen door zowel priester als leek.57 Ook in het gedenkboek bij de dood
van Arnold Suys in 1942 werd de bijzondere rol benadrukt die het tijdschrift in
katholiek Nederland vervulde: vanaf het begin had het principieel het standpunt
van de historische Bijbelverklaring ingenomen. Kenners van de katholieke exegese
moesten dan ook erkennen:
dat 't H. Land in katholiek Nederland een baanbreker is geweest voor de
gedachte: 'plaats eiken tekst terug in den tijd zijner eerste lezers, bekijk elke
gebeurtenis met het oog der tijdgenooten en veel raadselachtigs zal u onmiddellijk duidelijk worden, de nevels stijgen op, de schimmen worden personen,
het woord Gods klinkt u helder in de ooren'.5
Binnen de wetenschappelijke Bijbelexegese hadden katholieken, zoals dr. Henri
Poels en in mindere mate de jezuïet J.P. van Kasteren (1855-1918), die in de jaren
tachtig van de negentiende eeuw aan de katholieke universiteit van Beiroet verbonden was, al eerder gebruik gemaakt van de methoden van de historische Bijbelverklaring. Maar op populair-wetenschappelijk gebied was het tijdschrift inderdaad
vernieuwend. Het maakte de resultaten van de moderne katholieke Bijbelwetenschap voor het eerst toegankelijk voor een breed publiek. Daarbij moet wel worden
aangetekend dat 't Heilig Land zich nooit bezondigd heeft aan bijzonder gewaagde,
progressieve interpretaties: het bleef allemaal keurig binnen de marges van de officiële leerstellingen. Het vooruitstrevende van het tijdschrift betrof dan ook niet
zozeer de resultaten, als wel de methoden van Bijbelexegese.

H E T V E R V O L G : O N E N I G H E I D OVER DE K O E R S

Pater Jean Eyckeler
Het was al snel duidelijk dat pastoor Suys het werk op de Heilig Land Stichting
onmogelijk alleen aan kon. Daarom deed hij een beroep op verschillende kloosterorden om zich op de Stichting te vestigen en hem te helpen zijn idealen te verwezenlijken. In 1922 sloot hij een contract met de montfortanen die hem zouden bijstaan met het rondleiden van de bezoekers. Zeven paters vestigden zich op het
terrein, onder wie ook de reeds genoemde Jean Eyckeler. In 1925 begon Eyckeler
aan de Katholieke Universiteit Nijmegen een studie theologie, met als specialisatie
Heilige Schriftuur, die hij in 1929 afrondde. Met de aldus verworven Bijbelkennis
groeide Eyckeler uit tot een centrale figuur binnen de Heilig Land Stichting, wiens
deskundig oordeel hoog geschat werd door zowel Suys als Gerrits.
In de jaren dertig werd echter steeds duidelijker dat Suys en Eyckeler van
mening verschilden over de werkwijze en de toekomst van de Stichting. Voor
Suys was het devotionele aspect van het park altijd net zo belangrijk geweest als

135

136

•sWAT ME
IO

NERGENS ANDERS VINDT

lEILIG LAND STICHTING R W C E N
UBELSCH OPENLUCHT-MUSEUM
VOOR IEDEREEN
m

.ih,

JACHTIGE

A.

OMGEVING
RONDGANGEN

LEIDING

iJAARLIJKS UITBREIDING
GROSSES BIBLISCHES FREILUFT MUSEUM

BUSVERBINDING MAASBU URI-SPOOF Λ/EÛ - ^ STATION NI J M EUE Ν

44- E e n email reclamebord van de Heilig Land Stichting, ca. 1930.
Museumpark Orientalis, Heilig Landstichting.

.Ν

het aanschouwelijk godsdienstonderricht. De bekroning van zijn ideaal moest
de nog te bouwen Heilig Hartbasiliek worden. Eyckeler daarentegen wilde zich
beperken. Hij verweet Suys vaagheid: 'het HeiligLand van pastoor Suys was een
land van onuitputtelijkheden. Ieder die een aardig idee had, was welkom, zodat men
zich nooit veilig kon voelen'.59 Het kostte de montfortanen de grootste moeite om
in overleg met Suys het doel van het park als volgt te formuleren: 'Een inrichting,
waar men door woord en beeld de geschiedkundige achtergrond van het Bijbels
gebeuren probeert te verduidelijken om langs die weg aan de bredere lagen van het
volk een beter inzicht te verschaffen over het Bijbels gebeuren zelf en het boek,
waarin deze gebeurtenissen werden opgeschreven'.

Eyckeler geloofde niet meer

in een Heilig Land Stichting als een devotionele instelling, maar zag het park wel als
een mogelijkheid voor verantwoord Bijbelonderricht. De aanpak diende historisch
te zijn en de rondleiders moesten goed op de hoogte zijn van de recente ontwikkelingen in de wetenschappelijke Bijbeluitleg. Het zou wenselijk zijn als een deel van
hen een universitaire studie zou volgen, liefst aan het Pauselijk Bijbelinstituut te
Rome. Ze hoefden overigens geen mannen van de pure wetenschap te worden, want
de werkwijze bleef afgestemd op het brede publiek. Met die feitelijke benadering
van de Bijbelverhalen hoopte Eyckeler ook de protestanten te bereiken. Hij ergerde
zich aan de apologetische preken van rondleiders over, bijvoorbeeld, de verschillende opvattingen aangaande de Mariaverering, en wilde juist de gemeenschappelijke grondslag van het katholicisme en protestantisme benadrukken.
Suys en Eyckeler groeiden steeds verder uit elkaar. Toch kwam het pas na de
dood van Suys tot een definitieve breuk tussen de Heilig Land Stichting en de
montfortaan. In 1943 werd Eyckeler verzocht een andere werkkring te zoeken.
Gerard Alofs, die een studie schreef over Jean Eyckeler en de Heilig Land Stichting,
ziet in het conflict Suys-Eyckeler een strijd tussen conservatisme en moderniteit. 61
Suys hield volgens hem vast aan een 'traditionele en naïeve geloofsbeleving' waarin
devotionele praktijken een belangrijke rol speelden, terwijl Eyckeler een voorstander was van een meer kritisch-wetenschappelijke benadering van het geloof. 6l
Hiermee doet Alofs mijns inziens Suys geen recht. Het mag dan zo zijn dat Suys
op het eind van zijn leven 'links' werd ingehaald door de veel jongere Eyckeler, het
is echter zeker niet zo dat de oprichter van de Heilig Land Stichting behoorde tot
de traditionele, conservatieve katholieken. Met name in de eerste jaren van de twintigste eeuw waren Suys' opvattingen over aanschouwelijk Bijbelonderricht en zijn
historische benadering van de Bijbelverhalen in katholieke kring vernieuwend en
gedurfd. W e hoeven maar naar de conflicten rond de exegeet Poels te kijken om
ons te realiseren hoe gevoelig de historisch-kritische methode toen lag binnen
de katholieke kerk in Nederland.
Een succesvolproject?
Wat is nu het belang van de Heilig Land Stichting geweest en is het project succesvol geweest? In 1932 probeerde Eyckeler een antwoord te formuleren op deze vraag.
De oprichters hadden volgens hem van de Bijbel een levend boek willen maken:
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'een Bijbel die heel de persoon in beslag nam, een Bijbel, niet waarin men las, maar
een Bijbel waarin men wandelen kon, waarin men zich bewoog, een Bijbel waarin
men intrad, als in een heiligdom'. 3 Hoewel de intenties van de stichters door
katholiek Nederland van harte werden onderschreven, twijfelden velen of'zulk een
Oostersch fantazietje' wel levensvatbaar zou blijken.

4

Zou het oosterse gewaad

waarin dit kind moest lopen, hem niet doen struikelen? Het tegendeel was waar
gebleken, aldus Eyckeler. Gaandeweg ervoeren de meesten dat 'Oostersche cachet
als zoo iets oorspronkelijks, zoo iets natuurlijks, dat men juist daarin het echte
kleed van onzen christelijken godsdienst meende te moeten zoeken'. s Zelfs de
grootste sceptici werden zich ervan bewust, zo concludeert de montfortaan, dat alle
godsdienstig denken en voelen wortelt in Palestina. Wellicht heeft Eyckeler in zijn
enthousiasme de invloed van de Heilig Land Stichting overschat, maar het is ontegenzeggelijk waar dat de tienduizenden bezoekers die jaarlijks het park bezochten
tijdens schoolreisjes, parochie-uitstapjes of verenigingsexcursies, geconfronteerd
werden met een presentatie van de Bijbelverhalen die de oosterse herkomst centraal
stelde [afb. 44]. Ze werden rondgeleid door kundige gidsen die uitleg verschaften
over de achtergrond van de verhalen die werden verbeeld. Want een bezoek aan de
Heilig Land Stichting was niet hetzelfde als een dagje pretpark. Het was de bedoeling dat de bezoekers 's avonds gesticht naar huis terugkeerden.
Tegelijkertijd moeten we ook constateren dat die historische en oriëntaliserende benadering van de Bijbelverhalen in artistiek opzicht nauwelijks invloed
heeft gehad. Piet Gerrits heeft in de katholieke kunst geen school gemaakt. Jonge
katholieke kunstenaars kozen in de jaren tien, twintig en dertig van de vorige eeuw
voor een andere esthetische richting. Bovendien was het artistiek niveau van
Gerrits' werk niet bijster hoog. Zijn scheppingen functioneerden alleen binnen
de didactische setting van de Heilig Land Stichting. Naarmate hij ouder werd
verklaarde Gerrits vaker dat hij die kunstzinnige aspecten van zijn oeuvre ook
niet belangrijk vond: zijn kunst moest uitleggen, onderwijzen, opvoeden. Eyckeler
zag het in ieder geval als een voordeel dat de Heilig Land Stichting zich gaandeweg
buiten het debat over religieuze kunst plaatste. Door onomwonden te kiezen voor
een geschiedkundige benadering, ontkwam men 'aan de vele kritieken op het gebied
van religieuze kunst, daar alle werken van de Heilig Land Stichting beoordeeld
moesten worden als illustratie van gebeurtenissen. Gezien in een bepaald historisch
licht'.

In de jaren dertig was de Heilig Land Stichting als een artistieke schepping

al weer achterhaald. Maar als een instrument van Bijbelexegese was ze nog springlevend.
Met de Heilig Land Stichting eindigt het verhaal van het Bijbels orientalisme in de
Nederlandse kunst. Rond 1850 propageerden enkele critici het Bijbels orientalisme
als een typisch protestantse stroming in de kunst. Toen reeds legden zij een verband tussen deze artistieke stroming en de historisch-kritische Bijbeluitleg. Maar
ondanks hun hooggespannen verwachtingen groeide het Bijbels orientalisme in
Nederland nooit uit tot een vitale en vernieuwende stroming in de Bijbelse historie-

schilderkunst. Het streven naar een zo groot mogelijke authenticiteit sloot al
snel niet meer aan bij de veranderende opvattingen over ware kunst. In een meer
educatieve context, zoals in geïllustreerde bijbels of schoolplaten, behaalde het
Bijbels orientalisme wel successen. Ook de specifieke eisen van de panoramakunst
bevorderden deze vorm van realisme. In katholieke kringen kreeg de stroming pas
rond de eeuwwisseling aanhangers. Wederom was er een duidelijk verband met
de groeiende acceptatie van de modernistische exegese. Op de Heilig Land Stichting triomfeerde de historische benadering van de Bijbelboeken. En daarmee werd
dit katholieke initiatief ook aantrekkelijk voor protestanten - ruim een halve eeuw
eerder de grootste pleitbezorgers van het Bijbels orientalisme - die dan ook in
groten getale het park bezochten.

139

Het Oosten was niet alleen het land van de Bijbel, maar ook het land van de verbeeldingskracht: een sprookjesachtig oord met toverpaleizen, djinns, magische lampen
en ongelofelijke avonturen. In het Oosten was alles larger than life, in het Oosten
regeerde de fantasie.
Dit fantastische Oosten sloot perfect aan bij de groeiende interesse in het
sprookjesachtige en het bizarre in het laatachttiende- en vroegnegentiende-eeuwse
Europa. In 1786 schreef William Beckford (1760-1844) de roman Vathek, een keerpunt in de westerse verbeelding van het Oosten. Beckford brak met het Oriëntbeeld van de verlichting, dat sterk belerend en moraliserend was. Daarvoor in de
plaats bood hij de lezer een zwartgallig sprookje waarin niets te absurd ofte ongeloofwaardig was. Tijdgenoten meenden dat Beckford er knap in geslaagd was het
bijzondere karakter van de oosterse vertelling te bewaren: 'namelijk, dat niet alleen
de wetten van de natuur en de waarschijnlijkheid worden overschreden, maar dat
zelfs de grenzen van het mogelijke worden overstegen en dingen worden verondersteld die elke verbeelding te boven gaan'.1 Vathek was daarmee een voorbode van het
romantische orientalisme. Radicale romantici hadden geen behoefte aan stichting;
ze wilden niets liever dan het brave, gereguleerde, rationele bestaan de rug toe keren
om - al was het maar in gedachte - zich te laven aan andere werelden, andere werkelijkheden, zoals ze die onder andere meenden te zien in het grillige, hartstochtelijke
en fantastische Oosten.
Rond 1800 werd de fantasie beschouwd als een onmisbare eigenschap voor
de ware kunstenaar. De oosterlingen golden als een volk met een uitzonderlijke
verbeeldingskracht, hetgeen wel bleek uit hun dichtkunst, die nu heel Europa
veroverde. Westerse letterkundigen en dichters bewonderden vooral de Arabische
poëzie uit het pre-islamitische en vroegislamitische tijdperk. Zij zagen in deze
poëzie van de verbeelding een krachtig voorbeeld ter vernieuwing van de westerse
literatuur. In de jaren twintig en dertig van de negentiende eeuw kon de Arabische
poëzie zelfs een rol gaan spelen in het romantiekdebat. Tegenstanders van de
strakke regels en de vormvastheid van het classicisme verwezen naar de schoonheid en de kracht van de oosterse gedichten, waarin de dichter zich niet liet binden
door wetten, maar zijn fantasie de vrije loop liet.
Deze voorliefde voor de Arabische dichtkunst beperkte zich natuurlijk tot
een kleine, zij het invloedrijke, culturele elite. Het grote publiek, dat veel minder
geïnteresseerd was in poëticale discussie, maakte vooral via deDuizend-en-eennacht kennis met de oosterse verbeeldingskracht. Voor het eerst vertaald in het
Frans tussen 1704 en 1717 bleven deze verhalen ook in de negentiende eeuw razend
populair. Er verschenen talloze nieuwe vertalingen en bewerkingen van de nachtvertellingen, niet alleen voor een volwassen lezerspubliek, maar ook voor de jeugd.
De Oriënt van de Duizend-en-een-nacht inspireerde beeldend kunstenaars en architecten, maar ook toneelschrijvers, operacomponisten en decorbouwers tot de meest
fantastische producten. Zij zagen de Oriënt als een sprookjesachtige wereld van
sultans en tovenaars, van optochten en feesten. Rond dit spectaculaire Oosten
hing een vrolijke sfeer van pracht en praal, ontspanning en verwondering.
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Europese letterkundigen kwamen in de laatste decennia van de achttiende eeuw tot
een herwaardering van literaire stromingen en tradities die tot dan toe buiten de
literaire canon waren gebleven Volksliteratuur en werken uit historische penoden
die voorheen weinig waardenng oogstten, zoals de middeleeuwen, werden opnieuw
gelezen en bestudeerd Ook met-westerse literatuurvormen kregen nu meer aandacht, zoals niet alleen bleek uit de reeds aangehaalde studies van Robert Lowth
en J G Herder over de Hebreeuwse dichtkunst, maar ook uit het baanbrekend
onderzoek van William Jones naar de oriëntaalse literaturen Deze toenemende
belangstelling voor het volkse en naïeve werd in de literatuurgeschiedenis gerangschikt onder de wat ongelukkige noemer 'primitivisme' Hieronder vielen zeer
uiteenlopende tradities, zoals de dichtkunst van het archaïsche Griekenland
(Homerus), de werken van de oud-Schotse bard Ossian, middeleeuwse sagen,
volkssprookjes, maar ook de poëzie uit het Oosten Men bewonderde in deze
'primitieve', 'onbeschaafde' en dus 'onbedorven' dichtkunst de natuurlijkheid, de
directheid van de gevoelsexpressie, maar vooral ook de grote verbeeldingskracht '
Moderne literatuurhistorici hebben terecht gewezen op de wijze waarop het primitivisme het neoclassicistische systeem heeft uitgehold De primitieve dichtkunst,
die steeds meer bewonderaars kreeg, strookte immers niet met de universele smaakwetten van het neoclassicisme Tot een openlijke aanval op de neoclassicistische
canon kwam het in de late achttiende eeuw nog met De literatuurhistoricus Wellek
beschrijft hoe men het probleem probeerde op te lossen door een 'dubbele standaard' te hanteren voor enerzijds de natuurlijke poëzie van de meer wilde en onbeschaafde volken, en anderzijds de universele poëzie gebaseerd op eeuwige principes
van goede smaak die direct teruggingen op de Gnekse en Romeinse literatuur'1
Maar dit ongemakkelijke compromis kon natuurlijk nooit lang standhouden en
toen na 1800 een nieuwe generatie, aanhangers van wat later de romantiek is gaan
heten, de neoclassicistische standaard echt onder vuur nam, grepen ze terug naar
de waarden van die primitieve literaturen ter ondersteuning van hun eigen definitie
van wat echte poëzie zou moeten zijn 5
Op het eind van de achttiende eeuw werd ook in Nederland druk getheoretiseerd
over de essentie van de ware dichtkunst De rol van de verbeelding stond daarbij
centraal In zijn studie naar het literaire denken over de verbeelding reconstrueerde
G J Johannes een 'standaardbetoog' voor de penode 1780-1840 In deze decennia,
aldus Johannes, werd de verbeelding - net als het gevoel - beschouwd als een bij
uitstek dichterlijke eigenschap Maar de verbeeldingkracht was niet zonder risico's
Omdat ze behoorde tot de 'lagere' vermogens moest ze te allen tijde in toom gehouden worden door de 'hogere' vermogens zoals kennis, verstand en goede smaak
De verbeeldingskracht mocht nooit ontsporen Bepaalde risicogroepen waren
daarvoor bijzonder vatbaar Naast krankzinnigen, vrouwen, kinderen en dichters,
behoorden ook de oosterlingen tot deze categorie
In haar dissertatie over oosterse vertellingen in achttiende-eeuws Nederland
wees Chnstien Dohmen erop dat ook hier de Arabische literatuur al vroeg gewaar-

deerd werd om haar verbeeldingkracht4 Reeds in 1766 stelde de hteratuurtheoretieus Rijklof Michael van Goens (1748-1810) de Nederlandse schrijvers de oosterse
verhaalkunst ten voorbeeld, vanwege haar 'paelloze verbeeldingskracht' ï Van
Goens baseerde zijn oordeel alleen op de Dutzend en een Nacht andere voorbeelden uit de Arabische literatuur kende hij vermoedelijk niet Dat veranderde op het
eind van de eeuw Toen probeerden oriëntalisten van naam, zoals H A Schultens
en J H van der Palm, de oosterse poëzie te karakteriseren, haar literaire waarde
te bepalen en haar een plaats in de literatuurgeschiedenis te geven

OOSTERSE POËZIE EN OOSTERSE VERBEELDINGSKRACHT

HA Schultens over de kenmerken van de Arabische poëzie
Hendrik Albert Schultens (1749-1793) was de eerste wetenschappelijke orientalist
in Nederland die wat uitgebreider aandacht schonk aan de literaire waarde van de
oosterse letterkunde Schultens, hoogleraar oosterse talen aan de universiteit van
Leiden en laatste telg uit een beroemde onentalistendynastie, was een man met een
brede literaire belangstelling die onder meer het voorzitterschap van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde bekleedde In 1772 maakte hij een studiereis
naar Engeland waar hij in aanraking kwam met het werk van grote oriëntalisten als
Robert Lowth en William Jones Ook na zijn terugkeer in het vaderland bleef hij
intensieve contacten houden met buitenlandse collega's 7 Hij was dus goed op de
hoogte van de recente buitenlandse literatuur over de oosterse poëzie en kende de
theorieën over de dichtkunst van de primitieve volken
Schultens verwoordde zijn visie op de Arabische poëzie in twee lezingen een
aanvankelijk niet gepubliceerde Verhandehngover de dichtkunde der Oosterlingen, een
voordracht voor het Amsterdamse genootschap Concordia et Liberiate uit 1776,
en een \^X.\)x\stRedevoenngoverdenatuurltjkegeaardheid'der Arabieren, gehouden ter
gelegenheid van het neerleggen van zijn ambt als rector magnificus van de Leidse
universiteit in 1788 Beide redevoeringen verschenen pas in 1845 in het Nederlands
De uitgever ging er kennelijk van uit dat ze driekwart eeuw later nog steeds actueel
waren 8
Schultens concentreerde zich op de Arabische dichtkunst uit de pre-islamitische penode Hij sneed weliswaar even de Perzische en de Arabische poëzie uit
het islamitische tijdperk aan, maar deze beschouwde hij toch vooral als afgeleiden
van de eerdere poëzie Hij kon dit doen omdat hij geloofde dat de onafhankelijke
bedoeienengeest uit die oudste penode het Arabische karakter was blijven bepalen,
ook na Mohammeds hervormingen en de overgang van een nomadische naar een
stedelijke cultuur 9 Bestudering van de pre-islamitische literatuur had bovendien
als bijkomend voordeel dat de literaire appreciatie losgekoppeld kon worden van
heikele religieuze kwesties
Voor de Leidse hoogleraar stond het vast dat er een grote verwantschap bestond
tussen de volksaard en de taalIO Om hun poëzie te waarderen, moest men dus eerst
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het karakter van de Arabieren leren kennen. Dat werd allereerst bepaald door de
natuurlijke omstandigheden. De brandende oosterse zon verhitte hun gemoed
en vergrootte hun verbeeldingskracht. Daarnaast leefden de Arabieren te midden
van een zeer indrukwekkende natuur. De woeste, droge woestijnen en de kale,
grillige rotspartijen verhevigden hun emoties en prikkelden hun fantasie. Het
'verhevene' werd de Arabieren als het ware met de paplepel ingegoten."
Maar klimaat en natuurlijke omgeving alleen volstonden niet om de Arabische
volksaard en de daaruit voortvloeiende Arabische poëzie te kunnen doorgronden.
Hoe vielen anders de overeenkomsten te verklaren tussen de oosterse dichtkunst
en die van defictieveoud-Schotse bard Ossian, wiens gedichten in veel koudere
luchtstreken waren ontstaan?11 Die overeenkomsten, aldus Schultens, waren het
gevolg van de lage beschavingsgraad die de oosterlingen en de oude Schotten deelden. 13 De hoogleraar sloot hier dus aan bij de populaire theorieën over de primitieve dichtkunst. De primitieve mens vertegenwoordigde de 'kinderlijke fase' van
de mensheid. En net als kinderen, die door 'de nieuwheid der voorwerpen' sterker
worden getroffen en zich daarom levendiger uiten, 'zoo zijn ook in den kindschen
leeftijd van elk volk de gemoedsaandoeningen heviger, en is de drift, om die aandoeningen met vergrooting te uiten, geweldiger'.'4 Bij beschaafdere volken temperde
de rijpere leeftijd en de toegenomen verstandelijke vermogens 'die ziedende drift'.'5
Schultens deed ook nog een poging om te verklaren waarom de Arabieren, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Grieken en Hebreeërs, deze kinderlijke fase nooit ontgroeid zijn. Omdat de Arabieren zich van oudsher in droge, woeste, ondoordringbare gebieden ophielden, werden zij nooit door vreemde mogendheden overheerst
en onderhielden zij nauwelijks contacten met andere volken. Ze leidden een hard
en ruw bestaan en lieten zich door niets of niemand de wet voorschrijven. Hun bandeloze vrijheidsdrang weerhield hen ervan een meer geordende en beschaafde maatschappij te ontwikkelen. Zelfs de religieuze hervormingen van Mohammed konden
hun 'ontembare en woeste geaardheid' niet wezenlijk veranderen, waardoor ze
nooit naar een hogere beschavingsgraad konden doorgroeien.
Na aldus de volksaard van de Arabieren omschreven te hebben als 'aangebrand'
en 'primitief, kwam Schultens tot een volgende karakterisering van de Arabische
poëzie. De verzen van deze 'vurige en gloeiende' woestijnbewoners bestonden voor
het grootste deel uit 'de eerste uitzwellingen van een overkropt gemoed'.'7 De oosterlingen stortten hun hart uit in gedichten die zich onderscheidden door 'grootheid van geest, stoutheid van gedachten en verhevenheid van gezegden'. Gezegend met een grote verbeeldingskracht bedienden deze dichters zich bij voorkeur
vanfiguurlijkezegswijzen en beeldend taalgebruik. Het was een poëzie die uitermate geschikt was voor het verwoorden van het verhevene en waarin geen plaats
was voor alles wat kleingeestig of bekrompen was.
Schultens' eindoordeel over de Arabische dichtkunst was tweeslachtig. Hij
bewonderde de spontane en directe gevoelsexpressie, de vindingrijke vergelijkingen en de levendige verbeeldingskracht. Hij probeerde de vooroordelen die
omtrent de oosterse dichtkunst bestonden weg te nemen en trachtte zijn publiek

ervan te overtuigen dat de voortbrengsels van de oosterse dichters meer bekendheid verdienden Maar daarnaast erkende hij ook de onvolkomenheden van de oosterse poëzie Naast het gebrek aan zedelijke beschavingskracht was dat vooral het
gemis aan regels en structuur en de afwezigheid van een groter verband, een overkoepelende compositie 'De oosterlingen', aldus Schultens, 'voelen alleen, zonder
te overleggen, te schikken en te beoordeelen Wij doen dit beide, en hebben dus
boven hen een groot voordeel'I9
Schultens' opvolger aan de universiteit van Leiden johannes Henncus van der
Palm, volgde in zijn Verhandelmgover de Arabische Poeztj (vóór 1818) bijna letterlijk
de redeneertrant van zijn leermeester en kwam dan ook tot eenzelfde conclusie
Niets dan lof voor de verbeeldingskracht van de Arabische dichters 'hare beelden
zijn onnavolgbaar in gloed en uitdrukking en hare leenspreuken hebben een vlugt
van gevoel en verbeelding, dat men ze niet anders dan met bedwelming kan aanstaren' 20 Maar de poëzie ontbeerde eenheid, opvolging en voortgang, kortom het
was geen 'schoon geheel' Van der Palm vergeleek een Arabisch dichtstuk met een
parelsnoer, maar dan een waar grote en kleine, zuivere en troebele parels als bij toeval door elkaar waren geregen2I De Arabische dichters weigerden hun driften te
temperen en zich te onderwerpen aan dwang en regelmaat, maar, aldus Van der
Palm, die gebreken hadden ze gemeen met alle volken die het 'aan beschaving
en geoefenden smaak' ontbrak "

O O S T E R S E P O Ë Z I E EN W E S T E R S E R O M A N T I E K

' A R A B I E , DE WIEG

DER R O M A N T I S C H E P O E Z I j '

In het derde decennium van de negentiende eeuw won de oosterse poëzie sterk aan
relevantie omdat ze nu direct in verband werd gebracht met een eigentijdse literaire
stroming Enkele Nederlandse letterkundigen beweerden, in navolging van hun
Duitse collega's, dat de oosterse dichtkunst beschouwd kon worden als een voorloper van de romantische traditie in de literatuur Hierdoor kreeg de oosterse
poëzie een centrale plaats in een belangrijke contemporaine poëticale discussie
het debat over klassiek versus romantisch
Nicolaas Godfried van Kampen (1776-1839), vanaf 1829 hoogleraar in de Vaderlandse Geschiedenis en Literatuur aan het Amsterdamse Atheneum en auteur van
een hele reeks publicaties op het gebied van de geografie, geschiedenis en letterkunde, was de eerste Nederlander die de oorsprong van de romantische traditie
terugleidde naar de Arabische poëzie In 1807 was hij nog zeer sceptisch geweest
over de Arabische dichtkunst In dat jaar schreef hij een verhandeling over de
geschiedenis van de dichtkunst onder de beschaafde volken De Arabieren rekende
hij niet onder hen en daarom ging hij voorbij aan de oosterse dichters die 'ons door
hunne sterke, maar overdrevene en reusachtige denkbeelden wel verbazen, maar
nimmer tot bewondering, medegevoel of verrukking wegsiepen'23 Maar in zijn
beroemde Verhandelmgoverdevraag welk ts het onderscheidend verschil tusschen
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de klassische poezij der ouden, en de dus genaamde romantische poezij der meuweren ''uit
1823 gunde hij de Arabische poëzie een centrale rol in zijn betoog 24 In dit werk
wordt voor de eerste maal in Nederland een uitvoerige analyse gemaakt van de
tegenstelling tussen het klassieke en het romantische, een discussie die elders in
Europa de gemoederen al langer verhitte25 In navolging van August Wilhelm von
Schlegel (1767-1845), wiens studie Ueber dramatische Kunst undLiteraturh\) enkele
jaren eerder in het Nederlands had vertaald, interpreteerde Van Kampen de antithese klassiek/romantisch in literair-historische en typologische zin De 'romantische' traditie, aldus Van Kampen, begon in het Westen in de middeleeuwen en zette
door in de Engelse dramatische literatuur uit de tijd van Shakespeare, het Spaanse
zeventiende-eeuwse toneel en meer recent vooral in de Duitse letterkunde
De bronnen van deze traditie moesten niet in de klassieke oudheid gezocht worden, maar in het Oosten, want het was 'de geest van de [Arabische] letterkunde die
de Europese dichtkunst in de Middeneeuwen deed geboren worden'I7 De Arabier,
een 'forscher, meer gloeiend slag van menschen', had een heel ander karakter dan
de harmonische Gnek Hij werd 'door het vuur en de Contrasten zijner Natuur tot
uitersten, ter reusachtigen beelden gedreven, die ons Westerlingen ofhever Noordlanders, overspannen moest voorkomen' Zijn dichtkunst was 'aan klassische vormen vreemd, avontuurlijk, in één woord Romanesk' Middels het islamitische Spanje
bereikte de Arabische poëzie Europa I9 De oriëntaalse avontuurzucht en de oosterse voorkeur voor het bovennatuurlijke en fantastische vinden we terug in de middeleeuwse ridderroman Van Kampen wees ook wel op het belang van de Keltische
mythologie en de Scandinavische poëzie voor de middeleeuwse letterkunde, maar
de meeste aandacht ging duidelijk uit naar 'Arabie, de wieg der Romantische
poezij' 3°
Van Kampens theorie over de oosterse oorsprong van de romantische traditie
vond al snel weerklank In 1824 herhaalde Willem De Clercq dat de middeleeuwse
letterkunde, die hij 'romantisch' zou willen noemen, ontstaan was uit volkspoëzie
en oosterse dichtkunst En ook in Jacob Geels (1789-1862) Gesprek op den Drachenfels (1835), een ironische zoektocht in dialoogvorm naar de betekenis van het begrip
'romantiek', benadrukte een van de reizigers dat veel auteurs de oorsprong van de
romantische stroming in de middeleeuwen zochten, toen Arabische en Germaanse
invloeden zich mengden met een laatste restje klassiek erfgoed Dit allegaartje was
vervolgens aan het gisten geslagen en resulteerde in een 'oorspronkelijk deeg, waarvan men nu romantische lekkernijen bakt'3I
Van Kampen kwam op het eind van zijn verhandeling tot een waardeoordeel
over de romantische en klassieke tradities en hun relevantie voor de eigentijdse literatuur Bij de romantische stroming had hij de grootste bezwaren tegen haar meest
Oosterse' eigenschap de verbeeldingskracht Van Kampen prefereerde de klassieke
letterkunde omdat deze alles wat de perken der natuur en waarheid te buiten ging
vermeed of verzachtte Dit in tegenstelling tot de romantische poezie,'de teelt der
gloeiende Oostersche verbeeldingskracht' Haar was 'niets te avontuurlijk, te zeldzaam, te onnatuurlijk, of, gelijk men het met één woord zeer goed en eigenaardig

uitdrukt, te romanesk'?1 Een eenzijdige navolging van de romantische dichtkunst
wees hij af. De oosterse oorsprong van deze traditie was ons uiteindelijk te vreemd.
De klassieke traditie daarentegen ademde een meer "Westerschen geest': zij was
afkerig van 'reusachtigen hyperbolen, al te stoute persoonsverbeeldingen, buitensporige gewrochten der verbeeldingskracht' en kwam dus beter overeen met de
meer bedaarde stemming van de Nederlandse volksaard.33 Van de andere kant
moest Van Kampen ook erkennen dat de romantische poëzie vaak beter paste bij
onze begrippen van zedelijkheid, eer, liefde en godsdienst. En daarom stelde hij
een compromis voor: romantische stof in klassieke vormen. Met die uitkomst
sloot Van Kampen dus aan bij het 'standaardbetoog' over de verbeelding zoals
G.J. Johannes dat gereconstrueerd heeft: verbeelding was prima, maar wel binnen
de perken van de goede smaak.

DE O O S T E R S E D I C H T K U N S T ALS B R O N V A N

INSPIRATIE?

Schultens had al in 1776 beweerd dat de vaderlandse dichtkunst er veel bij zou winnen als de Nederlandse dichters voortaan de oosterse letterkunde met even veel vlijt
zouden bestuderen als de klassieke.34 In 1850 was zijn collega PJ.Veth nog steeds
die mening toegedaan. Niet alleen bood het Oosten een keur aan aantrekkelijke
onderwerpen - wat was er 'dichterlijker' dan het avontuurlijke leven van de bedoeïenen - de Arabische dichtkunst leverde ook 'modellen om door nieuwe vormen te
behagen'.35 Als onze dichters eens de moeite zouden nemen om zich echt te verdiepen in de oosterse letterkunde, dan zouden ze bemerken 'welk een rijken schat van
nieuwe beelden, gedachten en vormen de Oostersche poëzij nog in staat is aan de
Westersche te vermaken'.3 In andere Europese landen hadden schrijvers en dichters als Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), William Beckford, Victor Hugo
(1802-1885), Robert Southey (1774-1843) en Thomas Moore (1779-1852) hun inspiratie in het Oosten gezocht, hetgeen geresulteerd had in uitzonderlijke werken.
Hun succes, aldus Veth, was voor een belangrijk deel te danken aan de exotische
onderwerpskeuze en 'de pracht en de nieuwheid hunner Oostersche beeldspraak'.37
Een flinke scheut oosterse verbeeldingskracht had hun werk goed gedaan.
Ook de meeste Nederlandse critici ontvingen de orientalistische romans en
gedichten van de buitenlandse auteurs met welwillendheid. R.C. Bakhuizen van
den Brink (1810-1865) schreef naar aanleiding van de vertaling van William Beckfords Vathek door EJ. Potgieter (1808-1875) uit 1837 dat hij vooral de fantasie van
de Engelse schrijver zeer waardeerde en noemde zijn werk een 'getrouwe navolging
der Oostersche manier'.3 Hij vroeg zich wel af of het Nederlandse publiek 'het
eigenlijk Oostersche van Vathek op prijs zou weten te stellen, zonder te vertellen
wat dat dan precies zou moeten inhouden.39 Enkele jaren later ging P.J. Veth mDe
Gids uitgebreider in op 'den echt oosterschen geest en kleur' van Vathek. Hij zocht
de verklaring hiervoor niet alleen in de belezenheid van de auteur op het gebied van
de oriëntalia, maar ook in 'de overeenkomst van zijn genie met het Oostersche'.^0
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Veth meende dat met alleen de 'rigting zijner fantasie', maar Beckfords hele leven
- zijn epicurisme, de oosterse inrichting van zijn huis en de geruchten over zijn
harem - de sporen van zijn oosterse smaak en aanleg vertoonde
F H Greb (1813-1868) herkende de 'oosterschen gloed' in Les Onentales vzn
Victor Hugo ^ En dat was ook niet zo vreemd want Hugo werd beschouwd als
de leider van de romantische school en bij Van Kampen had Greb gelezen dat deze
haar oorsprong vond in de Arabische dichtkunst Β H Lulofs (1787-1849) meende
dat ook Hugo's Odes et Ballades gekenmerkt werden door de Oostersche, of liever
de Arabisch-Spaansche kleur van Hugo's schrijftrant' 4 2 Maar ook hij moest erken
nen dat 'de gloed der Oostersche verbeelding' in Les Orientales pas in volle vlammen
uitsloeg 43
Uit deze recensies blijkt dat men in het taalgebruik van buitenlandse onentahstische dichters de invloed van de oosterse verbeeldingskracht meende te herkennen,
maar hoe deze zich precies uitte blijft uitermate vaag Men kwam met veel verder
dan wat algemeenheden als 'beeldend taalgebruik', 'vunge uitdrukkingen', 'stoute
vergelijkingen', 'figuurlijke zegswijze' en 'ongedwongen vlucht der gedachten en
uitdrukkingen' Die vaagheid was ook niet zo verwonderlijk als men zich realiseert
dat de feitelijke kennis van de oosterse poëzie in de eerste helft van de negentiende
eeuw nog uitermate genng was Wie het Arabisch of Perzisch niet machtig was, kon
met of nauwelijks terugvallen op Nederlandse vertalingen en ook de Franse, Duitse
en Engelse bloemlezingen waren erg fragmentansch, zeer vrij vertaald en door
gaans erg onnauwkeurig ^
Bilderdtjh vertalmgen'geenaangenomen Oosterschen bastaartsttjll '
Willem Bilderdijk (1756-1831) was de enige dichter van formaat die in de negen
tiende eeuw Nederlandse vertalingen van Arabische en Perzische gedichten heeft
gemaakt Hoewel uit zijn brieven blijkt dat hij minstens enige kennis van het Arabisch en Perzisch had, is het maar zeer de vraag of dit toereikend was om de originele bronnen te raadplegen ^ Zelf beweerde hij dat hem een leerstoel Arabisch
aan de universiteit van Oxford was aangeboden, maar hij had hiervan afgezien
omdat hij de taal nog met voldoende machtig was en het aanvaarden van een hoogleraarschap te veel studie zou vereisen 4 Van alle oosterse dichters die hij vertaalde
waren in ieder geval ook Latijnse, Franse of Engelse uitgaven beschikbaar
Bilderdijk voelde een poëticale verbondenheid met de oosterse dichters Hun
'nog veel heeter gevoel en verbeelding' het de Nederlander met onberoerd 47 Hij
bewonderde de ware dichtersgeest en de verhevenheid van de oosterlingen, 'het
bloemrijke zoo wel als het nadrukkelijke' in hun stijl48 Maar dat betekende nog
niet dat Bilderdijk bij het vertalen van oosterse gedichten ook de oosterse dichttrant wilde navolgen
In zijn voorrede bij de Treurzangvan Ihn Doretd stelde de dichter dat de oosterse
poëzie nooit gezwollen kon zijn, omdat zij voortsproot uit oprechte gevoelens en
dus de taal der natuur sprak die altijd waar, verheven en schoon is Maar wanneer
nu koele westerlingen, in een andere luchtstreek geboren en opgevoed met andere

zeden en gewoonten, de oosterse denkbeelden wilden verpakken in een quasioosterse stijl en dus probeerden na te volgen 'hetgene ons niet eigen is', dan ging
het helemaal mis:
Wanneer wy [... ] met eene ons onnaatuurlijke verhitting en verwildering van
verbeelding, door 't vergaderen van beelden of gevoelens, ons vreemd, tot een
soort van Poëtische dronkenschap komen, waar in wy tot onzin vervallen, often
minste den onzin naby komen; dan, ja, dan worden wy gezwollen; en wy worden
het meer, naar mate de lage waar in wy ons werpen, ons vreemder en minder met
ons natuurlijk gestel overeenkomstig is.49
Bilderdijk wilde de geest van het gedicht weergeven en dat kon hij alleen in een
Nederlandse, dat wil in zijn geval zeggen een min of meer 'classicistische', stijl.
Hij verfoeide de 'aangenomen Oosterschen bastaartstijl' van dichters als Friedrich
Gottlieb Klopstock (1724-1803) 'met welken de Duitschers thands zoo in de weer
zijn'.50 Verwacht van hem ook geen getrouwe vertaling, want Bilderdijk kortte
naar believen verzen in en voegde zelfs nieuwe passages toe.5' In de noten van zijn
Treurzangvan Ibn Doreid werd regelmatig verwezen naar verdwenen of veranderde
fragmenten omdat hij ze te grotesk, niet relevant of ongeschikt voor 'onze Westersche lauwheid' vond.52 Hij deinsde er zelfs niet voor terug om de portee van
het oorspronkelijke werk te veranderen. Zo kerstende hij bijvoorbeeld de inhoud
van enkele verzen uit Saadi's Rozentuin door 'Koran' te vervangen door 'Bijbel'
en enkele vrome, christelijke gedachten aan de Perzische strofen toe te voegen.55
De altijd scherpe Busken Huet verzuchtte dan ook terecht dat Bilderdijks
vertaling van Ibn Doreid evenmin Arabisch was als zijn vertaling van Sofokles,
Grieks en zijn vertaling van Pope, Engels. Ze waren alle geschreven in dezelfde
Bilderdijkiaanse stijl en de dichter had niet eens geprobeerd om de geest van
de klassieke, oosterse of moderne originelen te vangen.54
Pogingen om zich een oosterse stijl aan te meten
Niet alle Nederlandse dichters stonden zo afwijzend tegenover het imiteren van
een oosterse stijl als Bilderdijk. Sommigen hebben wel degelijk geprobeerd die
'taal der verbeelding' te spreken en maten zich een Oosterse dichttrant' aan, of
liever gezegd iets wat daarvoor door moest gaan.
In 1838 publiceerde Adriaan van der Hoop (1802-1841) De Renegaat, een byronesk verhaal op rijm over de noodlottige liefde tussen de Fransman Fernando en
een haremdame van de Dey van Algiers.55 Hij doorspekte zijn rijmverhaal met
exotische beeldspraak en was gelukkig niet te beroerd om de lezer daar ook attent
op te maken. Ter verklaring van de regels 'ô Mocht mijn aêm de Simoun zijn,/
Die door een heigeest voortgedreven,/In 't gloeiend stof der zandwoestijn/Den
Kernel naast zijn Heer doet sneven!' verwees hij in een noot naar de oosterse poëzie
waarin volgens hem dikwijls op de kracht van de Simoun, de woestijnstorm, gezinspeeld werd.5 De neerlandicus W. Drop concludeerde daarnaast dat het 'stilistisch
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klimaat' van Van der Hoops vertelling wordt gekenmerkt door een grote dichtheid
van beelden en personificaties. Hoewel Drop geen relatie legde tussen deze stilistische kenmerken en het oosterse onderwerp van het verhaal, lijkt het mij niet uitgesloten dat Van der Hoop die overvloed aan beelden en personificaties in deze
vertelling passend vond, omdat dergelijke stijlfiguren als kenmerkend golden
voor de oosterse poëzie.57
In iedere negentiende-eeuwse verhandeling over de oosterse dichtkunst kon
men lezen dat aan de natuur ontleende vergelijkingen, met name met de leeuw, de
arend, het paard en de gazelle, karakteristiek waren voor de oosterse poëzie. Dit
gold ook voor uitweidingen over het dappere strijdros en de snelle kameel. Vaderlandse dichters die hun werk een oosters sausje wilden geven, maakten hiervan
dankbaar gebruik. Bernard ter Haar (1806-1880), die als student interesse had
getoond in het Arabisch,' 8 publiceerde in 1850 z\)nAbd-el-Kader, een populair
gedicht over een bekende Algerijnse bedoeïenenleider die de strijd had aangebonden met het Franse koloniale leger. Hij opende met een vergelijking van de held
met een getemde leeuw en een getroffen adelaar om later een uitvoerige lofzang
op diens paard in te voegen. Ook Adriaan van der Hoop wijdde in ziynLiedvan
den Arabier in de Woestijn (1830) enkeleverzen aan een 'dierbre klepper'en Isaac
Da Costa verlevendigde zxynHagar (1847) met twee opvallende egressies over
het paard en de kameel. Op de tijdgenoten maakten dergelijke passages een overtuigende indruk, zoals blijkt uit het commentaar van Hasebroek dieHagareen
'dóór en dóór Oostersch gedicht' noemde. 59
Hoezeer zo'n oosterse imitatiestijl kon ontaarden blijkt uit een merkwaardig
verhaal uit 1884, getiteld 'Eene vendetta in de woestijn' en geschreven door de
onbekende auteur W. Nieuwland Szn.

Deze vertelling is een staalkaart van

onderwerpen en stijlfiguren die de contemporaine literatuur toeschreef aan de
oosterse dichtkunst. Beschrijvingen van snelle kamelen, fiere paarden, dappere
krijgers, bloedige gevechten en schone odalisken: we vinden het allemaal terug bij
Nieuwland. Zijn taalgebruik is plechtig en archaïserend en wemelt van natuurvergelijkingen, waaronder die met de leeuw, de arend en de gazelle natuurlijk niet
mogen ontbreken.

Bij Nieuwland zweren de bedoeïenen 'zevenvoudige wraak',

ijlen ruiters voort 'met de snelheid van een wervelwind' en vloeit het bloed der
Arabieren 'als regenwater in de herfst'. Bovendien overlaadt de auteur, in een
poging de authenticiteit te verhogen, zijn verhaal met de Arabische namen van
planten, dieren, gebruiksvoorwerpen en kledingstukken, hetgeen de leesbaarheid
bepaald niet ten goede komt.
Wie Nieuwlands 'Vendetta in de woestijn' heeft gelezen, zal het niet verwonderen dat P.D. Chantepie de la Saussaye (1848-1920), hoogleraar in de Godgeleerdheid te Leiden, in 1885 op een bijeenkomst te Rotterdam van deHollandscheMaatschappij van fraaie kunsten en wetenschappen betoogde dat de pogingen om 'oostersche
poëzie te wringen in westerschen vorm' nutteloos waren. 3 En inderdaad, van een
echt vruchtbare stilistische invloed van de oosterse dichtkunst op de Nederlandse
poëzie was in de negentiende eeuw geen sprake.

O O S T E R S E D I C H T E R S IN DE P O L D E R

Toch lieten sommige Nederlandse dichters zich wel degelijk inspireren door hun
oriëntaalse vakbroeders, zij het op een ander niveau: het waren niet zozeer de oosterse verzen, als wel het beeld van de oosterse dichter dat zij ten voorbeeld namen.
Jonge literatoren gebruikten dat beeld om een bepaalde visie op het dichterschap
uit te dragen. Adriaan van der Hoop liet in 1838 zijn heldendicht DeRenegaat
voorafgaan door een opdracht aan enkele bevriende dichters:
ô Vriendentrits, wien 't bloed, gelijk mijn bloed,
Door de aadren bruischt, en wie het Oost doet smachten;
Schoon middagzon, noch morgenlandsche gloed,
Uw' eersten groet aan de aarde, tegenlachten!
ô Vriendentrits, wier borst al 't schoone omvaâmt.
Dat morgenland en middagdreven kweeken,
En die den luim van 't grillig lot beschaamt,
Die U verbande in Noordsche nevelstreken: "·
Uit deze regels spreekt een diep gevoelde zielsverwantschap met de oriëntaalse
dichter. Van der Hoop beschouwde zichzelf en zijn dichtersvrienden op grond van
hun temperament - het bloed 'bruischt' hen door de aderen - als oosterse dichters
die helaas elders waren geboren.
In de eerste helft van de negentiende eeuw, met name in het tweede kwart toen
de discussies over het romantisch kunstenaarschap ook in Nederland doordrongen,
vormde de oosterse dichter ook voor andere literatoren een ideaalbeeld waaraan
zij zich wilden spiegelen. Ze profileerden zich als oriëntaalse poëten om bepaalde
aspecten van hun dichterschap, zoals de sterke verbeeldingskracht, te accentueren.
Hun identificatie met de oosterlingen ging soms veel verder dan de slechts op
papier beleden verwantschap van Adriaan van der Hoop.
Oosterse voorvaders, tulbanden en fezzen
Bilderdijk, die volgens zijn biograaf Van Eijnatten de essentie van het ware dichterschap in de oosterse letterkunde herkende, gaf op een bijzondere wijze uiting aan
zijn verbondenheid met de oriëntaalse dichters.65 Hij creëerde zijn eigen genealogie die terugging tot de middeleeuwse graven van Teisterbant. En hiermee verschafte hij zich niet alleen blauw, maar ook oosters bloed, want in de achtste eeuw
huwde een van de dochters Teisterbant een zekere Aelius van Grail die uit het
Byzantijnse Rijk afkomstig was.66 Bilderdijk was nogal gesteld op deze oosterse
stamvader, want hij bezong hem in verschillende gedichten en vernoemde zijn
eerste zoon naar hem. De dichter meende bovendien dat zijn eigen trekken, na
ruim duizend jaar, nog steeds de geboortegrond van zijn stamvader verraadden:
't Character van mijn physionomie is buiten kijf oostersch en heeft iets van 't
arabisch, meest van de moderne grieken. Zonderling is het dat dit character zich
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honderd jaren lang in mijne familie zoodanig bewaard heeft' 7 Zelfs zijn
handen en voeten, aldus Bilderdijk, waren niet Europees, maar oosters van vorm
Ook kleding kon een middel zijn om affiniteit met de oosterse dichters uit te
dragen Bilderdijk tooide zich tot op hoge leeftijd met een soort tulband Hij droeg
deze om medicinale redenen er zou een warm schoteltje in verborgen zijn tegen
zijn hoofdpijnen Maar wellicht heeft Bilderdijk met zijn exotisch hoofddeksel
ook bewust een oosterse associatie nagestreefd Tijdgenoten legden dat verband
in ieder geval wel Alberdingk Thijm herinnerde zich hoe Isaac da Costa schilderachtig kon verhalen over de oude dichter die 'zich met echten zwier de hoofdwrong
om de slapen slingerde' De katholieke voorman deed het hoofddeksel niet af als
een vreemde modegril, maar beschouwde het als een uiting van het 'oostersche in
Bilderdijks natuur' en als een verwijzing naar diens voorliefde voor de oriëntaalse
taal en poëzie 69 Toen de beeldhouwer Louis Royer in 1832 bij de dood van Bilderdijk opdracht kreeg een portretbuste te vervaardigen, koos hij ervoor de dichter af
te beelden met de tulband die kennelijk zijn visitekaartje was geworden [afb 45]
Zonder te willen beweren dat elk oosters kledingstuk meteen een poëticaal
statement was - ook in Nederland woedde in de negentiende eeuw verschillende
oriëntaalse rages en waren kasjmiersjaal en sjamberloek algemeen geaccepteerd nep wellicht ook de fez associaties op met een oosterse geesteshouding of in ieder
geval een artistieke inborst70 Het is immers opvallend hoeveel Nederlandse kunstenaars en dichters dit van origine Turkse hoofddeksel droegen Potgieter het zich
meerdere malen met fez portretteren [afb 46] en de vroeggestorven dichter Jacques
Perk (1859 1881) had zijn exemplaar gekregen van zijn grootvader, de consul van
Tripoli, Jacques van Breugel (1799-1867)71 De beide fezzen worden nog steeds
bewaard in Nederlandse museumcollecties omdat ze golden als het 'handelsmerk'
van deze dichters72
Da Costa 'ik ben geen zoon der laauwe Westerstranden ''
Isaac da Costa, een leerling van Bilderdijk, hoefde minder capriolen uit te halen
om zich van een oosterse afkomst te verzekeren Hij was immers een telg uit een
Portugees joods geslacht dat ovengens al enkele eeuwen in Nederland woonde
Als jonge literator voelde hij zich aangetrokken tot dichters als Aeschylus, de
auteur van De Perzen wiens 'veelszins oostersche physionomie en verhevenheid'
hij bewonderde 73, en Lamartine, wiens gezangen volgens hem een 'morgenlandsche lucht' ademden74 En al vroeg benadrukte Da Costa ook het onentaalse in zijn
eigen poëzie, bewust mat hij zich het imago aan van een oosters dichter - een oosters dichterschap dat in zijn geval ook sterk Bijbelse connotaties had, zoals we in
hoofdstuk 3 zagen7ï In een van zijn bekendste verzen verwoordde hij het als volgt
Ik ben geen zoon der laauwe Westerstranden1
Mijn vaderland is daar de Zon ontwaakt1
En als de gloed der Libyaanse zanden,
zoo is de dorst naar Dichtkunst, die my blaakt17
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45. Louis Royer,
Portretbuste van Willem Bilderdijk, 1832.
Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

46. Portret van Potgieter, ca. i860.

Op basis van zijn afkomst maakte hij aanspraak op een uitzonderingspositie,
wenste hij met andere maatstaven beoordeeld te worden.77 Busken Huet herinnerde zich niet alleen hoe Da Costa steeds klaar stond om zijn critici de mond te
snoeren met bovenstaande versregels, maar constateerde tot zijn ergernis dat ook
anderen de vrijheden die Da Costa zich placht te veroorloven, vergoelijkten met
een verwijzing naar zijn oosters dichterschap.78 Zijn literaire vrienden konden nauwelijks tien woorden over hem schrijven zonder het oosterse in zijn natuur te benadrukken en te contrasteren met de westerse karaktertrekken. En inderdaad valt
het op hoe vaak Da Costa's vermeende oosterse geaardheid en afkomst werd
aangehaald in de aan hem gewijde gedichten: E.J. Potgieter, Willem de Clercq,
E.M. Calisch (1806-1880), HJ. Koenen (1809-1874) en Nicolaas Beets konden
en wilden er kennelijk niet omheen.79
Maar het bewust nagestreefde imago van oosters dichter had, zoals GJ. Johannes overtuigend aantoont, ook een keerzijde.80 Met het beroep op het oosterse
dichterschap vergrootte Da Costa weliswaar zijn dichterlijke speelruimte, maar
moest hij ook ervaren dat het publiek daardoor minder aandacht besteedde aan de
inhoudelijke kanten van zijn teksten. Want aan de oosterse poëzie kleefde ook het
predikaat 'naïef, 'kinderlijk', 'overdreven' en 'irrationeel'. Oosterse verbeeldingskracht kon maar al te makkelijk omslaan in op hol geslagen fantasie. Da Costa's critici bewonderden de poëtische waarde van zijn werk, maar namen de boodschap die de meesten op zijn minst wereldvreemd zo niet absurd vonden - niet langer
serieus. Busken Huet ging zelfs zo ver dat hij de 'warmgestoofde' dichter 'weldadig
onpraktisch' en Onbruikbaar' noemde, maar hij zag hierin tevens de kracht van Da
Costa's werk: 'In elk dezer opzigten heeft zijn idealisme, nooit en nergens door hem
losgelaten, hem onschadelijk en slechts tot een voortreffelijker zanger gemaakt'.8'
Da Costa heeft in zijn latere carrière nog wel geprobeerd het tij te keren en meer
aandacht voor de inhoudelijke kant van zijn gedichten gevraagd. Daarvoor moest
hij echter wel de rol van zijn oosters dichterschap relativeren en vooral zijn oosterse
verbeeldingskracht bagatelliseren. In 1854 schreef hij aan G. Groen van Prinsterer
(1801-1876):

Hoe het zij, ik ben tot op dit oogenblik, en op dit oogenblik meer dan immer,
overtuigd dat uit geen Oostersche opgewondenheid of Zuidelijke verbeeldingskracht, maar uit een alleszins bedaarde en constitutionele opvatting van den
toestand mijn [...] destijds uitgesproken woord zich laat verklaren.81
Maar toen was de djinn al lang uit de fles en liet zich er niet meer in stoppen. Bij
Da Costa's graf nam Beets afscheid met de woorden 'Rust zacht, vurige zoon van
het Oosten!'83

DE O N T M Y T H O L O G I S E R I N G V A N DE A R A B I S C H E P O Ë Z I E

Rond het midden van de negentiende eeuw traden er belangrijke verschuivingen
op binnen de studie der oosterse letterkunde 4 Een nieuwe generatie oriëntalisten
nam niet langer genoegen met de sterk geromantiseerde bewerkingen van oosterse
dichters uit het begin van de eeuw en wenste slechts te werken naar de strengste filologische maatstaven Op basis van nieuwe, gezuiverde tekstedities publiceerden zij
woordelijke vertalingen voorzien van uitvoerige commentaren
Deze methodologische omwenteling ging gepaard met een verandering in de
esthetische appreciatie van de oosterse letterkunde De resultaten van alle studie
werkten ontnuchterend het vroegere enthousiasme maakte plaats voor distantie en
zelfs afkeer Men kwam tot de conclusie dat de Arabische poëzie moeilijk te verenigen was met de westerse smaak Zo had de Arabische dichtkunst maar een beperkt
repertoire aan thema's en ideeën en ontbeerden de gedichten een innerlijke samenhang Te vaak werd de gedachtegang onderbroken door uitvoerige vergelijkingen
die bovendien met zelden als smakeloos werden ervaren De Duitse arabist Theodor Noldeke (1836-1930), die in zijn jeugd nog een groot enthousiasme voor de
kracht en schoonheid van de woestijnpoezie aan de dag had gelegd, vroeg zich vijfendertigjaar later in 1899 dan ook af of het esthetische genot dat men ontleende aan
het onderzoek naar de Arabische dichtkunst ooit kon opwegen tegen de enorme
moeite die men zich moest getroosten om het Arabisch machtig te worden 85
Die nieuwe wetenschappelijke inzichten en de daarmee gepaard gaande veran
dering in de waardering voor de Arabische dichtkunst manifesteerden zich ook in
Nederland In 1870 publiceerde de onentahst en romanschrijver PAS van Limburg Brouwer (1829-1873) in De Gids het artikel Toezie der woestijn', waarin hij een
opmerkelijk kritische toon aansloeg De oude Arabieren, zo stelde hij, waren een
'zonderling eenzijdig en bekrompen volk' En hun dichtkunst was al even beperkt
als de gezichtskring van het volk zelf Haat, stnjd en liefde, dat waren de voornaamste thema's die eindeloos en met slechts gennge variatie in hun poëzie terugkeerden De vaak langdradige beschrijvingen beperkten zich voornamelijk tot het paard,
de kameel, de schoonheid van de vrouw en de geleverde gevechten Deze poëzie
getuigde dus zeker niet van een sterke verbeeldingskracht Ze zocht haar onder
werpen juist in het concrete en was arm aan treffende en schitterende beelden Van
Limburg Brouwer haalde in dit verband een passage aan van Noldeke waarin deze
beweerde dat de Arabische dichter zich ten doel stelde het leven en de natuur te
schilderen 'mit wenig phantastischer Beigabe' Eén ding moest Van Limburg
Brouwer de Arabier echter nageven hij mocht dan niet een veelzijdig mens zijn,
wat hij deed, deed hij goed en met overgave en geestdrift En waar echte geestdrift
was, daar kon ook poëzie ontstaan, zij het niet altijd een hoogvliegende of wijd
strekkende De Arabische dichtkunst, ook al was ze vaak ruw en wild, was altijd
waar en diep gevoeld en overtuigde door haar kracht en mannelijkheid
Dit bijgestelde beeld van de Arabische dichter vinden we terug in de bijna
gelijktijdig gepubhceerde Handleiding tot degeschiedenis der letterkunde van de
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letterkundige Willem Doorenbos (1820-1906), die tijdens zijn studietijd nog
colleges had gevolgd bij de oriëntalist Th.W.J. Juynboll (1802-1861). 7 Het is
opmerkelijk dat Doorenbos in zijn handboek, dat zich nietrichtteop specialisten
maar een breder publiek beoogde, ook plaats inruimde voor hoofdstukken over
de Indische, Hebreeuwse, Arabische en Perzische letterkunde. Het toont in ieder
geval aan dat de oosterse literaturen zich een vaste plaats hadden veroverd binnen
de in het Westen gecanoniseerde 'wereldliteratuur'. Ook Doorenbos stelt dat men
de Arabier in het verleden vaak had afgeschilderd als een dichterlijk wezen dat een
poëtisch leven leidde en gezegend was met een grote verbeeldingskracht. Niets is
echter minder waar: 'rijkdom van phantasie moet men hem ontzeggen'. De Arabier
is een 'practisch, positief man, die zich aan de werkelijkheid houdt, zelfs in zijne
poëzie'. Omdat hij slechts behept is met een geringe verbeeldingskracht is hij
niet ontvankelijk voor onderwerpen die eerder de verbeelding dan het verstand aanspreken, zoals godsdienstige mysteriën. Zijn poëzie is geheel werelds en 'in zeker
opzicht realistisch'.89 De Arabier blinkt daarom vooral uit in de lyrische poëzie
en de vertelling. In deze genres immers kan de dichter uitgaan van zijn eigen waarnemingen en hierin schept hij dan ook meesterwerken. Want de Arabier mag dan
weinig verbeelding hebben, ook volgens Doorenbos ontbreekt het hem niet aan
heftige emoties. Zijn minnedichten, bijvoorbeeld, onderscheiden zich 'door gloed
en uitdrukking van geweldigen hartstocht'.90 In het werk van latere Arabisten,
zoals Gerlof van Vloten (1866-1903) en MJ. de Goeje (1836-1909), keerde het
beeld van de fantasievolle Arabische dichters evenmin terug.9' Ook zij roemden
eerder hun 'zuivere observatie' en 'innige natuuraanschouwing', dan hun uitzonderlijke verbeeldingskracht.92
Uit Doorenbos' handboek blijkt verder dat ook de zogenaamde Arabische
ontstaanstheorie van de middeleeuwse letterkunde in de tweede helft van de eeuw
onder druk kwam te staan. De letterkundige erkende dat er opmerkelijke overeenkomsten bestonden tussen de lyrische poëzie van de Arabieren en die der middeleeuwse troubadours, maar nader onderzoek had niet kunnen bevestigen dat het
hier om rechtstreekse beïnvloeding ging. Hij zocht de oorzaak eerder in de parallelle ontwikkelingen in de Arabische cultuur en die in de Provence.
En daarmee was de rol van de Arabische poëzie in de westerse literatuur grotendeels uitgespeeld. De Arabische dichter was niet langer het grote voorbeeld van
de poëet met een uitzonderlijke verbeeldingskracht en de Arabische dichtkunst
niet langer de voorloper van de middeleeuwse literatuur en dus de romantische
letterkunde in het Westen. Na een korte periode van hevige interesse voor de
oosterse poëzie, werd ze weer verwezen naar waar ze vandaan kwam: de periferie
van de 'echte', grote literatuur.
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Het beeld van de oosterse dichtkunst als poëzie van de verbeeldingskracht werd dus
in de tweede helft van de negentiende eeuw onder vuur genomen door academische
oriëntalisten en literatuurhistorici Maar de veranderde opinies van deze specialisten hadden nauwelijks invloed op het grote publiek Dat dacht bij oosterse literatuur immers met aan de vroeg-Arabische poëzie, het stokpaardje van wetenschappelijke oriëntalisten, maar aan de Vertellingen van duizend en een nacht En de
reputatie van de Arabische nachtvertelhngen als een monument van de oosterse
verbeeldingskracht is de laatste drie eeuwen onaangetast gebleven
Naast de Bijbel is er geen boek geweest dat zo bepalend is geweest voor de westerse beeldvorming over de Onent Vanaf de eerste vertalingen in het begin van de
achttiende eeuw waren de Arabische nachtvertellingen in Europa razend populair
In de negentiende en twintigste eeuw bleven er nieuwe vertalingen, bewerkingen
en bloemlezingen verschijnen en zo verwierf de Duizend en een nacht zich een vaste
plaats binnen de Europese literaire canon Ook in het Westen werd de heldin van
de vertellingen, de schone Sjahrazaad, een symbool voor de overwinning van de
verbeeldingskracht op de dood Elke nacht ontsproot aan haar fantasie immers een
nieuw verhaal dat de sultan zo wist te boeien dat hij haar executie steeds een etmaal
uitstelde

UITGAVEN

De ontstaansgeschiedenis van de Duizend en-een nacht is zeer onoverzichtelijk en
bewogen De raamvertelling bevat zowel verhalen uit de Indische, Perzische als Arabische verteltradities Bovendien dateren de vertellingen met uit dezelfde perioden
Al in de negende en tiende eeuw worden de Arabische nachtvertelhngen voor het
eerst genoemd Het oudst bewaard gebleven handschrift stamt echter pas uit de
veertiende of vijftiende eeuw en is vermoedelijk afkomstig uit Syrie Het telt slechts
271 nachten De uitgebreidere manuscripten met een groter aantal verhalen uitgesmeerd over 1001 nachten, zijn van nog recenter datum en vinden hun oorsprong
in het achttiende- en negentiende-eeuwse Egypte
De westerse geschiedenis van dt Duizend en een nacht begint met de vertaling
van de Franse orientalist Antoine Galland (1646-1715), die tussen 1704 en 1717 op
de markt werd gebracht ' Gallands Mille et une nuits was geen letterlijke vertaling,
maar eerder een vrije bewerking die sterk was aangepast aan de smaak van het Frankrijk van de achttiende eeuw Dat hield bijvoorbeeld in dat de vertaler de exotische en
galante fragmenten aandikte, terwijl andere passages, met name de meer scabreuze,
zonder pardon werden geschrapt Desondanks, of beter gezegd mede daardoor,
werd Gallands uitgave een doorslaand succes Het boek beleefde vele herdrukken
en werd in heel Europa vertaald Gallands boek was gebaseerd op een vijftiendeeeuws manuscript uit Syrie, aangevuld met enkele verhalen die hij had gehoord
van een maronitische priester en andere vertellingen waarvan de oorsprong
onduidelijk is

Integrale tekstedities \2nDu1zend-en-een nacbtlieten nog even op zich wachten
Deze verschenen pas in het tweede decennium van de negentiende eeuw, toen er
in korte tijd verschillende, onderling sterk afwijkende uitgaven op de markt werden
gebracht Geen van deze edities was echter volledig betrouwbaar In hun speurtocht
naar nieuwe handschnften gingen de Europese oriëntalisten immers niet altijd even
zorgvuldig te werk Ze combineerden verhalen uit verschillende handschriften, uit
verschillende penoden en verschillende tradities2 Sommigen schrokken zelfs met
terug voor vervalsingen en moedwillige mystificaties
Op basis van deze tekstedities verscheen een hele reeks nieuwe vertalingen
Deze onderscheidden zich niet alleen van elkaar omdat ze niet dezelfde bronnen
uitgaven gebruikten, maar ook omdat de vertalers andere doelen voor ogen hadden
en ieder op zijn eigen wijze getekend werd door zijn tijd en afkomst Richard van
Leeuwen, arabist en zelf vertaler van de Duizend en een nacht, merkte ooit op dat
elke vertaling een andere Orient, maar vooral een ander Europa toont 3 Zo schreef
Edward William Lane (1801-1876) een weliswaar nauwkeurige, maar selectieve
en sterk gekuiste versie van de Duizend en een nacht (1838-1841), voorzien van een
overdaad aan etnografische voetnoten Lane's keurige nachtvertellmgen zijn een
voorbeeld van Victoriaanse preutsheid Richard Burton (1821-1890) daarentegen
schrapte nauwelijks en bleef dus dichter bij de originele tekst, maar zijn vertaling
(1885-1888), geschreven op het hoogtepunt van het Europees imperialisme, kende
een racistische ondertoon en verraadde een haast obsessieve aandacht voor erotische details Zijn notenapparaat leest als een encyclopedie van seksuele curiositeiten en afwijkingen Joseph Charles Mardrus (1868-1949), tenslotte, wiens vertaling tussen 1899 en 1904 in druk verscheen, verhoogde net als Burton het erotisch
gehalte van de verhalen maar sprong veel onnauwkeunger met zijn bronnen om
en deinsde er niet voor terug om hele episoden zelf te verzinnen Zijn vertellingen
weerspiegelen de sfeer van het estheticisme van het fin-de-siècle
De Nederlandse bijdrage aan de receptie van de Duizend-en een nacht bleef
beperkt4 De oudste Nederlandse vertaling die bewaard is gebleven, dateert uit 1738
en was gebaseerd op de Franse tekst van Galland5 Het betrof slechts een deel van
Ας. Mille et une nuits, een volledige vertaling van Galland verscheen pas in 1755 bij
Steven van Esveldt te Amsterdam en werd in de achttiende eeuw verschillende
malen herdrukt Ook in 1874,1882 en 1917 verschenen vertalingen, nog steeds op
basis van Galland Hendrik Fnjlink (1800-1886) publiceerde tussen 1829 en 1831
een negendelige versie naar 'onderscheidene Fransche, Engelsche en Hoogduitsche
uitgaven', waaronder die van Jonathan Scott (1754-1829) en Maximilian Habicht
(1775-1839)7 De versie die in 1848 bij uitgeverij Van der Post te Utrecht verscheen
was een vertaling van een Duitse editie door Gustav Weil (1808-1889) En Gerard
Keller (1829-1899) baseerde zijn monumentale uitgave uit 1889 voornamelijk op
9
het werk van Edward Lane en, alweer, Habicht Burtons versie werd in de hier
onderzochte penode door Nederlandse vertalers volledig genegeerd en van
Mardrus verschenen slechts enkele losse verhalen mDeKronieklo
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Keller was de enige die zijn keuze - in dit geval vooral voor Lane - nader toelichtte
De Engelsman was zijns inziens vollediger en nauwkeunger dan Galland Lane het
weliswaar enkele passages weg, maar dat achtte Keiler alleen maar terecht, want niet
alles wat vroeger door de Arabieren werd gezegd en geschreven kon in het heden
daagse Europa worden herhaald " In deze mening werd hij gesteund door de ara
bist M J de Goeje (1836-1909) die in 1886 mDe Gtds een artikel publiceerde over
de oorsprong van de Arabische nachtvertellingen Lane was volgens hem trouw
gebleven aan de Arabische zeden en denkwijzen en had tegelijkertijd het publiek
terecht in bescherming genomen tegen al te onbelangrijke of aanstotelijke frag
menten De Goeje moest niets hebben van Burtons 'volledige en letterlijke ver
taling' die zijns inziens voor de geleerden onnodig en voor de ongeletterden
schadelijk was Haar enige, zij het twijfelachtige, verdienste was dat zij de lezer
bekend maakte met 'den rijkdom der Engelsche bordeeltaal'I2
Rechtstreekse vertalingen uit het Arabisch zijn in Nederland met of nauwelijks
gemaakt H A Schultens had weliswaar op het eind van de achttiende eeuw een
handschnft in zijn bezit met Arabische nachtvertellingen die naar zijn eigen zeggen
met geheel overeenkwamen met Gallands versie Maar afgezien van enkele kleine
fragmenten in zijn redevoenng over de oosterse dichtkunst, heeft hij nooit een
Nederlandse vertaling van dit manuscript het licht doen zien ' 3 Alleen de arabist
en literator Gerlofvan Vloten publiceerde mDe Kroniek enDe Nieuwe Gtds enkele
vertalingen uit het Arabisch van vananten op verhalen die ook in at Duizend en
een nacht voorkomenl*

DE P E R C E P T I E VAN

D E D U I Z E N D - E N - E E N - N AC H T IN

NEDERLAND

Uit het wonderland
In 1886 schreef De Goeje dat alleen al de titel Duizend en een nacht m staat was
om een hele reeks beelden op te roepen
Tooverpaleizen, talismans, machtige gemeen, die den held in een oogwenk dag
reizen ver voeren, booze tovenaars, die menschen in beesten veranderen, spe
lonken vol van de kostbaarste edelsteenen, beeldschoone slaven en slavinnen,
Bagdad met zijne geturbande sjechs, den machtigen chahef met zijn wezier,
-al die wonderen afgewisseld met die aardige, vaak grappige tafereeltjes uit
I5
het volksleeven
Hierin ligt inderdaad de kracht en de blijvende invloed van de Arabische nachtvertellingen Ook al hebben slechts weinigen het volledige werk gelezen, toch
heeft iedereen zijn associaties bij het boek De Vertellingen van Dutzend en een
nacht staan voor een fantastisch, sprookjesachtig universum
De vertalers en uitgevers van de Arabische nachtvertellingen speelden handig
in op deze fantastische reputatie In een voorwoord uit 1848 werd gesproken over

de Duizend-en-een-nacht als een geschenk van de 'zoo ware en verhevene fantazie
der Oostersche volken' en over de 'kracht welke deze heerlijke prachtwerken op
onze fantazie moeten uitoefenen'.'6 En in 1889 prees Gerard Keller at Duizend-eneen-nacht aan als een meesterwerk 'zoo als slechts de fantasie van den Oosterschen
dichter zich kan scheppen, die zich om het waarschijnlijke en mogelijke niet bekommert'.'7 Voor Keiler waren de nachtvertellingen, ondanks de Indiase en Perzische
invloeden, door en door Arabisch. Ze waren het resultaat van de verbeeldingskracht en de poëtische aanleg van de Arabieren en droegen in alles het stempel
van 'dit geheimzinnige wonderland'.
De publicatie van Keilers Duizend-en-een-nacbtvormde voor de criticus Wolfgang aanleiding om in de De Nederlandsche Spectator àc kwaliteiten van de Arabische
nachtvertellingen nog eens breed uit te meten. De moderne mens was de kunst van
het vertellen verleerd, aldus de recensent. Hij kon slechts herhalen en reproduceren.
Daarom was het een genot de oorspronkelijke verhalen van at Duizend-en-een-nacht
te lezen, waarin 'de ader der muze in schier kwistende overmaat' vloeide.'9 Wolfgang verbaasde zich over de rijkdom en vindingrijkheid van de vertellingen. Een
wereld van geesten, tovenaars en monsters werd de lezer voorgeschoteld en de fantasie stoorde zich aan ruimte noch tijd, maar nam nooit, zoals bijvoorbeeld bleek uit
het verhaal van de vogel Rok, deflauwevlucht die hedendaagse sprookjes volgden.
Vanwege hun sprookjesachtig en vaak moraliserend karakter werden de vertellingen - gekuist natuurlijk- bijzonder geschikt geacht voor een jeugdig publiek.
Al in 1787 verscheen hier de bundel Palmbladen, ofuitgelezene oostersche vertellingen
voor de jeugd, een vertaling uit het Duits, die in de negentiende eeuw verschillende
herdrukken beleefde. Deze oosterse vertellingen putten weliswaar uit andere
bronnen dan de Duizend-en-een-nacht, maar in het voorwoord van J.G. von Herder
worden enkele interessante, meer algemene opmerkingen gemaakt over jeugdige
fantasie en het Oosten. 'In de lente van het Leeven, wanneer onze jeugdige Verbeeldingskracht ontwaakt', aldus de Duitse geleerde, 'zijn wij steeds geneegen ons een
denkbeeld te vormen van een Waereld die niet bestaat [...] wij haken dus zeer na
het wonderbaare, plaatzen ons in landen die wij niet gezien hebben noch zien zullen'.10 Wat lag er dus meer voor de hand dan de jeugd vertrouwd te maken met de
oosterse vertellingen, waarin het wonderbare zo overvloedig aanwezig was. Bovendien konden in de oriëntaalse sprookjes op eenvoudige wijze zedelijke lessen
gepresenteerd worden. Maar zoals reeds gezien bestond er rond 1800 nog steeds
een wantrouwen tegen tomeloze fantasie. Dus werd er in deze inleiding op aangedrongen dat de jeugdige verbeeldingskracht wel geleid moest worden omdat
anders ontsporing dreigde.2'
Gedurende de negentiende en de eerste decennia van de twintigste eeuw verschenen er tientallen jeugdedities van de Duizend-en-een-nacht. Meestal ging het
om bandjes waarin slechts enkele verhalen waren opgenomen en soms werd een
verhaal zelfs als apart boekje uitgegeven. Daarnaast verschenen Sjahrazaads vertellingen ook in allerlei algemene sprookjesboeken waarin ook niet-oosterse verhalen
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stonden. De vertellingen konden zich in populariteit meten met de bekendste
westerse sprookjes en er waren weinig kinderen die nog nooit van Ali Baba, Sinbad
of Aladdin gehoord hadden. De moraliserende strekking verdween steeds meer
naar de achtergrond. Rond 1900 leek men te beseffen dat de kinderlijke fantasie
een kostbaar bezit was dat gevoed en gekoesterd moest worden. Daarom beval
DeNederlandsche Spectator in 1899 een nieuwe jeugdeditie van de Arabische nachtvertellingen van harte aan: 'zeker in deze eindeeuwse dagen waar de sprookjeswereld reeds zoo spoedig voor de kinderen wijkt'.22
Sommige auteurs twijfelden zelfs of de vertellingen niet helemaal tot het
domein van de jeugdliteratuur behoorden.2' De Goeje wees er weliswaar op dat
ook mannen als Jacob Geel en Nicolaas Beets zeer gehecht waren aan de vertellingen, maar hij moest toch erkennen dat de verhalen ontegenzeggelijk voor de jeugd
de grootste bekoring bezaten.24' En ook de pedagoog Stamperius schreef in een
inleiding op Uit het Wonderland'(1899) van H.J. Krebbers (1852-1936), dat Sjahrazaads verhalen voor volwassenen niet meer aantrekkelijk waren, maar dat de jeugd
er nog wel van kon genieten.25 Westerse volwassenen misten immers de naïviteit
en de dichterlijke stemming van de oosterlingen. Kennelijk ging hij ervan uit dat
westerse kinderen deze eigenschappen nog wel bezaten, en zo aansluiting vonden
bij het Oosten dat als geheel nog in een kindfase van het bestaan leefde.
De Kroniek, waarin rond 1900 juist verschillende verhalen in de vertaling van
Mardrus - zeker geen kinderliteratuur - verschenen, publiceerde een bijtende
bespreking van Krebbers' Wonderland, waarin ook Stamperius' inleiding op de
hak werd genomen. In zijn poging om het origineel voor de kinderziel geschikt te
maken had Krebbers zich veel te veel vrijheid veroorloofd. De Kroniek ergerde zich
met name aan Krebbers' 'jovialen koffiehuistoon'. Hierdoor werd 'het donker-weelderige, vèr-vage, het oneindige, den wonderglans in één woord' van het origineel volledig te niet gedaan.2
Jeugdbewerkingen van deDuizend-en-een-nacht hebben de originele edities dan
ook nooit kunnen verdringen. Toch gold voor de meeste volwassen lezers dat ze
Arabische nachtvertellingen 'kenden' middels kinderboeken. En als ze later toch
een volwasseneditie ter hand namen, ging het meestal om een tweede kennismaking. Lezing van de Arabische nachtvertellingen ging dan ook vaak gepaard met
een gevoel van melancholie, een confrontatie met de fantasiewereld van de eigen
jeugd.27 De literator Jan ten Brink (1834-1901), die in i860 enkele dagen in Egypte
verbleef, mijmerde in de trein naar Cairo, terwijl het landschap van de Nijldelta aan
hem voorbijtrok en de eerste oosterlingen door het gangpad schuifelden: 'wie las
niet als kind de Duizend-en-een-Nachtvertelingen - wie vermeide zich niet dikwerf
in die toovergrage, kleurenrijke wereld van goud en marmer, van kleinoodiën en
yataghans, van palmen en odalisken, van kameelen en nargilees?'28 Ruim een halve
eeuw later, in 1914, verwoordde Jules Schürmann (1873-1927) dezelfde gevoelens
in een gedicht getiteld Shéhérazade:

Shéhérazade, ik heb aan U gedacht
Den ganschen dag en avond is gekomen
En weder voel 'k U komen m mijn droomen
Gelijk in meer dan duizend-en-een nacht
Shéhérazade, uw naam alleen, zo zacht
Als dons van welig ooft zwaar van aromen,
Heeft weer een wereld in mij op doen doornen
En mij den toover mijner jeugd gebracht29
'Eene zeergetrouwe voorstelling van het karakter en de zeden dier Arabieren '
De perceptie van de Duizend en een nacht kende echter nog een heel andere kant
Hoewel de vertellingen alom geprezen werden als een fantastische schepping
van de Arabische verbeeldingskracht ging men er tegelijkertijd van uit dat ze een
getrouw beeld schetsten van de zeden en gebruiken in het contemporaine Oosten
Al in de achttiende-eeuwse Galland-vertalingen werd de lezer op het hart gedrukt
dat hij nu niet meer zelf een hachelijke en vermoeiende reis naar het Oosten hoefde
te ondernemen, omdat dit boek de oosterse leef- en denkwereld uiterst nauwkeurig
weergaf 3° Het hoge realiteitsgehalte van de nachtvertelhngen werd in de negentiende eeuw door menig vertaler en bewerker bevestigd In het voorwoord van de
vertaling van Fnjlmk uit 1829-1831 werd nadrukkelijk gesteld dat de nachtvertel
lingen met alleen maar vermaak en ontspanning boden, maar ook geschikt waren
om 'eene zeer getrouwe voorstelling van het karakter en de zeden dier Arabieren
te geven, welke zoo lang in het Oosten geheerscht hebben' ''
De verklaring hiervoor moet ten dele in de vertellingen zelf gezocht worden
Naast allerlei wilde fantasieën over geesten, tovenaars en sprookjeskastelen, vinden
we in de Duizend en een nacht inderdaad ook passages over het gewone leven in het
Oosten 5I Gedetailleerde beschrijvingen van alledaagse beslommeringen en een
nuchtere verteltrant verhogen bij de lezer het idee dat de Duizend en-een nacht een
reëel beeld schetst van de oosterse samenleving Toch was het ook al in de negen
tiende eeuw algemeen bekend dat de Duizend-en een nacht een verzameling was van
verhalen die afkomstig waren uit verschillende tradities en verschillende historische
perioden De stelligheid waarmee en de mate waarin de Europeanen de nachtvertelhngen als een getrouwe weerspiegeling van de contemporaine Orient zagen is voor
de huidige lezer dan ook vaak verbijsterend Zo kreeg dominee Jan Sharp in 1821
van het Nederlandsch Zendeling Genootschap opdracht om voor hun zendelingenopleiding de lessen over 'de leer en zeden der Mohammedanen' te verzorgen Hiertoe
schreef Sharp een dictaat over het 'Mohammedanismus' waarin opgenomen een
bijvoegsel over het nut dat te halen viel 'uit de duizend en eene Arabische Nachtvertellingen' ?ï De Duizend en een nacht, die ultieme schepping van de oosterse verbeeldingskracht, kon in een andere context dus even goed dienen als lesmateriaal
voor zendelingen Dat die zendelingen niet naar het middeleeuwse Midden-Oosten, maar naar het eigentijdse Java trokken, deed daaraan kennelijk niets af
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Die invloed van àeDuizend-en-een-nachtop de beeldvorming over het contemporaine Oosten blijkt ook uit de Nederlandse reisverslagen. Slechts bij hoge uitzondering vinden we daarin géén verwijzing naar de nachtvertellingen. Toen Jos van
Waterschoot van der Gracht vanaf de reling van zijn boot de contouren van Algiers
ontwaarde - het was zijn eerste beeld van het echte Oosten - vergeleek hij de stad
al meteen met een droombeeld uit de Duizend-en-een-nacht}A' En Van der Gracht
vormde geen uitzondering. Bij veel meer reizigers riep de allereerste confrontatie
met de oosterse wereld associaties met de Arabische nachtvertellingen op.35
Reizigers hadden vooral Sjahrazaads visioenen van oosterse pracht en praal
goed in het hoofd geprent. Gespannen keken ze uit naar de prachtige paleizen, de
schitterende tuinen en het luxueuze hofleven zoals beschreven in de nachtvertellingen. Soms werden deze visioenen realiteit. C.W.M, van de Velde vertelt hoe hij na
een barre tocht door de binnenlanden van Palestina eindelijk in Damascus arriveerde, waar een nieuwe wereld voor hem openging. Hij was er te gast bij een welgestelde Damascener en verwonderde zich over de rijk gedecoreerde ontvangstzaal,
de met arabesken overwoekerde muren en plafonds en de prachtige binnenplaatsen
van diens stadspaleis. Dit bezoek overtuigde hem dat 'les descriptions de Mille
et une Nuits, loin d'être des fables, sont au contrairefidèlesà la lettre'.5
Maar vaker kon het Oosten - op dit punt althans - de hooggespannen verwachtingen niet waarmaken. De mooiste paleizen waren inmiddels verlaten en het oosterse hofleven had zijn gloriedagen al ver achter zich liggen. Toen Jozef Israels in
1894 het Alhambra bezocht stak hij zijn teleurstelling niet onder stoelen of banken.
Het paleis maakte hem neerslachtig: de kleuren op de muren waren vervaagd, de
fonteinen werkten niet meer en er was geen spoor van de vroegere bewoners. Het
was, aldus de oude Jozef, alsofje een verre reis had gemaakt om een eens bewonderde vrouw te bezoeken: 'gij wordt binnengelaten en vindt een lijk; het edele hoofd
ligt daar, maar de vriendelijke oogen zijn gesloten, de mond opent zich niet meer
[...]; gij kunt nog de heerlijke lijnen van hals en boezem bewonderen, maar het
lichaam ligt kleurloos en onbeweeglijk voor u'.37 Alleen het nabijgelegen Generalife, met zijn prachtige tuinen, had nog iets van zijn oude glans bewaard: 'Ja, dacht
ik, was het Alhambra op deze wijze overal in zijn karakter behouden, wij zouden
in werkelijkheid iets aanschouwd hebben van hetgeen ons de droomen der duizend
en eene nacht vertellen'.3 Nu herinnerde het hem slechts aan de Latijnse spreuk
'sic transit gloria mundi'.
Gelukkig konden de reizigers nog wel de pittoreske oosterse binnensteden
bezoeken, met hun smalle straatjes en levendige bazaars. Philippe Zücken verzekerde zijn lezers dat de oude wijken van Cairo sedert eeuwen niet waren veranderd en dat het leven daar nog geheel overeenkwam met de beschrijvingen van het
stadsleven uit de Duizend-en-een nacht: 'zoo volmaakt zelfs, dat men elk oogenblik
helden uit deze verhalen meent tegen het lijf te loopen, dat men telkens denkt
Haroen al-Rasjid met zijn Groot-Vizir Djiafar of Fetnah uit den harem van den

Chalïf en Prinses Zoleicha met hare gezellinnen te zien verschijnen'.39 Wanneer het
maar mogelijk was, trok de Haagse kunstenaar naar het winkeltje van een Armeense
vriend in de Caïreense soek, waar hij al keuvelend zijn dagen sleet terwijl het oosterse leven aan hem voorbijtrok. 'Alors je vivais un conte des Mille et une Nuits...',
zo herinnerde hij zich jaren later zijn Egyptische tijd.40 Vanaf het eind van de
negentiende eeuw behoorden dergelijke ontboezemingen tot het standaardrepertoire van de reisverslagen. Oosterse binnensteden - zeker 's nachts bij het licht
van een toorts of het schijnsel van de maan en liefst ook nog wanneer er een bruiloftsstoet door de steegjes trok - waren altijd goed voor een verwijzing naar de
Arabische nachtvertellingen.4' Alleen meer sceptische reizigers, zoals Charles
Boissevain (1842-1927), journalist van het Algemeen Handelsblad'en bepaald geen
liefhebber van het eigentijdse Oosten, wezen dergelijke vergelijkingen af. Boissevain noteerde naar aanleiding van een bezoek aan Istanbul in 1896: Toen we [... ]
naar den Bazaar gingen, wachtte ons een nieuwe teleurstelling. Niets dat aan de
Duizend-en-Een Nacht, maar veel dat aan een onzindelijken, gelapten kermisboel
deed denken'.42
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VERBEELD

Illustraties
Visuele voorstellingen van de Oriënt waren voor de perceptie van het Oosten zeker
zo belangrijk als de teksten.43 De meeste mensen, ook al waren ze nooit buiten
Europa geweest, hadden wel een vaag beeld van het Oosten in hun hoofd. Voor een
deel zullen zij hun beelden ontleend hebben aan de illustraties bij de uitgaven van
àtDuizend-en-een-nachtofzzn de talloze varianten en bewerkingen voor de jeugd
van deze vertellingen. Dezerijkgeïllustreerde boeken hadden een veel groter bereik
dan bijvoorbeeld de orientalistische schilderijen en prenten die alleen door een
kunstminnende bovenlaag werden verzameld. Vanaf het begin van de negentiende
eeuw verschenen er geïllustreerde nachtvertellingen in Nederland.44 Aanvankelijk
beperkten de afbeeldingen zich tot het titel- of schutblad, maar met de voortschrijdende druktechnieken kwamen rond 1850 ook de eerste uitvoerig verluchte versies
van AtDuizend-en-een-nacbt op de markt. Meestal maakten de uitgevers daarbij
gebruik van bestaande, buitenlandse prenten. De uitgave van Keiler (1889), bijvoorbeeld, stond boordevol plaatjes van zeer uiteenlopende illustratoren als Doré,
Makart en Thompson: zowel realistische als zeer fantasievolle afbeeldingen. Het
fantastische en feeërieke Oosten vond een van zijn meest vaardige vertolkers in de
Frans-Engelse kunstenaar Edmund Dulac (1882-1953), wiens kleurenprenten ook
in Nederlandse, bibliofiele uitgaven werden opgenomen, maar het was vooral in de
kinderboekenillustraties dat het Oosten zijn meest sprookjesachtige verschijningsvorm kreeg.45
Veel oorspronkelijk Nederlands werk viel er niet te bewonderen. Gerardus
Johannes Bos (1825-1898) verzorgde zeven kleurenlithografieën in de Duizend-
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47. Henri Leeuw jr.
Titelpagina uit: J. Keiler. Volledige Arabische vertellingen van de Duizend en één Macht, Nijmegen 1
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50. Anton Pieck,
48. Rie Cramer,
Oosterse stoet in een nachtelijke een stad.
De geschiedenis van Sinbad de Zeeman.
Illustratie uit: J.C. ίΛίτάχ\ι$. Alle verhalen van 1001
Illustratie uit: Ν. van Hichtum, Vertellingen uit
nacht, Amsterdam 1943.
Duizenden één nacht Utrecht 1921.
49.JohanFabricius,
Een oosters stadsgezicht.
Illustratie uit: .0? wondere avonturen van Arretje Nof:
Barrehart, de wildeman uit de hergen. Delft 1926.

en-een-nacht-vtTS\e van Noothoven van Goor (1874) en G. Wildschut (1883-1966)
maakte een serie zwart-witplaatjes voor de uitgave onder supervisie van Henri van
Booven (1877-1964) uit 1917. Deze weinig spectaculaire illustraties verwijzen in
kleding en architectuur naar het Oosten, maar spreken niet bepaald tot de verbeelding. Henri Leeuw (1861-1918) schiep een sprookjesachtige titelpagina met feeën
en djinns voor de uitgave van Keiler (1889), maar de rest van deze editie is geïllustreerd met werk van buitenlandse kunstenaars [afb. 47]. Veel aardiger zijn de
afbeeldingen die Rie Cramer leverde voor àeDuizend-en-een-nacht-bevieTVmg van
Nienke van Hichtum (1860-1939) uit 1921. De prenten laten een feeëriek Oosten
zien met sultans, prinsessen en feestelijke optochten. Defigurengaan gekleed in
een luxueuze, pseudo-oosterse dracht die meer van doen heeft met de fantastische
Oriënt van de Europese avant-garde - en dan met name de damesmode van Paul
Poiret (1879-1944) en de grootse producties van Leon Bakst (1866-1924) en de
Ballets Russes - dan met de oosterse werkelijkheid.'1' De stijl van sommige illustraties lijkt ontleend aan de Perzische of Indiase miniatuurkunst [afb. 48]. Dit
sprookjesachtige Oosten met veel pracht en praal zou later- in de jaren dertig en
veertig - veel uitgebreider verbeeld worden door illustratoren als Johan Fabricius
(1899-1981), de geestelijk vader van het oosterse knaapje Arretje Nof, en Anton
Pieck (1895-1987). In hun werk kunnen de geesten niet angstaanjagend genoeg zijn,
dreigen de oosterse torens te bezwijken onder immense uivormige koepels en zijn
de tulbanden haast net zo groot als de sultans die eronder zitten [afb. 49 en 5θ]Λ7
Afgezien van Kees van Dongen (1877-19 68), die in 1918 bij een verhaal uit
Mzrdrus Mille et une nuits een serie frivole, erotische illustraties maakte die elders
nog ter sprake zal komen, kende Nederland voor 1920 maar één kunstenaar van
formaat die zich intensief met aeDuizend-en-een-nacht heeft ingelaten: Marius
Bauer (1867-1932).
Marius Bauer en het sprookjesachtige Oosten
Het sprookjesachtige Oosten van de Arabische nachtvertellingen speelde op
verschillende niveaus een rol in het werk van Marius Bauer. Soms ontleende hij
heel direct zijn onderwerpen en motieven aan àeDuizend-en-een-nacht, terwijl hij
op andere momenten veeleer een vage impressie van het sprookjesachtige Oosten
voor ogen had. Dergelijke prenten en schilderijen zijn niet meteen terug te voeren
op een van Sjahrazaads verhalen, maar ademen wel dezelfde sfeer. Tijdgenoten
moesten in elk geval bij het zien van deze werken meteen aan het Oosten van de
Duizend-en-een-nacht denken en, zoals ik wil aantonen, streefde Bauer zulke associaties ook bewust na.
In een reeds geciteerde brief aan zijn vriend Wagenvoort schreef Bauer ooit
dat aeDuizend-en-een-nacht het mooiste boek was dat hij kende.48 Zelf bezat hij
de Franse vertaling van J.C. Mardrus. Tijdens het lezen van deze zestiendelige editie kon hij niet nalaten de bladzijden te vullen met tekeningetjes en aquarellen.49
Toen hij klaar was met het boek stonden er 2925 illustraties in. De kunsthandel Van
Wisselingh verkocht deze serie in 1910 voor de aanzienlijke som van 6.500 gulden

aan een particuliere verzamelaar. Aangemoedigd door dit succes schafte Bauer
zich onmiddellijk een nieuwe serie aan, die hij verluchtte met maar liefst 4001 tekeningen [afb. 54]. Deze leverde bijna het dubbele bedrag op: 12.000 gulden. Pas in
1927 kon een groter publiek kennis maken met Bauers illustraties van de nachtvertellingen. In dat jaar verscheen een facsimile-uitgave met een keuze uit de eerste
serie onder de ti tel Fragments des Mille Nutts et une Nuit avec des illustrations de
M.AJ. Bauer, twee jaar later volgde een facsimile-uitgave van een verhaal uit de
tweede serie: Histoired'Aboulhassan AHEbnBecar?0 Bauer had overigens al veel
eerder enkele etsen gemaakt naar de verhalen van Aladdin en Ali Baba.5' Op een
daarvan gaat Aladdin, omringd door exotisch geklede wachters, als een oriëntaals
edelman aan het hoofd van een bonte stoet door de drukke straten van een oosterse
stad [afb. 5i].52 Het sprookje van Ali Baba inspireerde Bauer ook tot een grotere
aquarel, waarop we de held zien afdalen in een grot waarin de spreekwoordelijke
rijkdommen van het Oosten liggen opgestapeld [afb. 53].sï
Maar Bauers preoccupatie met de Arabische nachtvertellingen ging veel verder.
De vertellingen van Dutzend-en-een-nachtüeurden ook zijn perceptie van de oosterse werkelijkheid. Zijn hele leven lang bekeek hij de Oriënt door de ogen van
Sjahrazaad. Hij was altijd op zoek naar taferelen,figuren,straatjes en gebouwen
die hem herinnerden aan de nachtvertellingen. In die zin sloeg zijn biograaf
M.F. Hennus de spijker op de kop toen hij constateerde: 'zijn bezoek [aan het
Oosten] was een verificatie en een kennismaking tegelijk. Hij vond wat hij dacht
te vinden'.54 In Cairo bezocht Bauer een bruiloft waar hij zich op visite bij Aladdin
waande, maar vooral in de steegjes van Istanbul herkende hij de sfeer van deDutzend-en-een-nacbt.K In 1892 schreef hij vanuit deze stad aan zijn vriend Zilcken:
Prettig is 't te gaan, door die stille buurten, waar in nauwe, kronkelende straatjes,
de houten vervallen huizen in hun bonte kleuren tegen elkander leunen en de
uitstekende balkons met de tralievenstertjes grote schaduwen geven op den
grond; en schel schijnt de zon soms op een deur, die licht groen of roze is
geverfd, of op een hel roode muur of een licht-blauwe, en telkens denk je, dat
AJladin met zijn slavenstoet uit zo'n deurtje zal verschijnen, om zijn schatten te
gaan leggen aan de voet van de sultan, of dat een troep eunuchen in schitterende
kledingje voort zullen jagen en de straat schoon vegen zullen, want de prinses
Badoura nadert in haar draagkoets, tussen een drom van slavinnen, om naar
het bad te gaan. En in een klein winkeltje zit de Perzische prins te wachten op
de ontrouwe Odaliske van Haroun al Raschid, 't Is vreemd, maar ik kan mij de
Duizend-en-een-Nacht niet anders voorstellen dan gebeurd in Turkse straten.5
Bauer projecteerde zijn oosterse fantasieën in een vaag verleden. Voor hem waren
de oriëntaalse steden aanleiding om te mijmeren over de grootse en prachtvolle
geschiedenis van deze plaatsen. En natuurlijk realiseerde hij zich dat een stad
als Istanbul in de afgelopen eeuwen was veranderd, maar met wat fantasie kwam
je een heel eind:
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5i.Marius Bauer.
Aladdin, ets, 1893.
Museum Boijmans van Beuningen. Rotterdam.

52. Marius Bauer.
De heilige kameel, ets. 1915.
Rijksmuseum Amsterdam.
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53. Marius Bauer,
Ali Baba, zwart en gekleurd krijt, aquarel, 1898.
Museum Rijswijk.

54. Marius Bauer,
Illustraties in aquarel in een exemplaar van de
Dmzend-en-een-nachl door J.C. Mardrus, 1922.
Caldic collectie, Rotterdam.

Om echt te genieten van Constantinopel moetje een beetje verbeelding hebben
en steeds de boel aanzien, zoo als het heeft kunnen zijn, en zeer zeker ook
geweest is, voor een paar honderd jaar.57
Dat wil niet zeggen dat Bauer de hele dag maar wat lanterfantte en zich voortdurend
overgaf aan oosterse dromerijen. Integendeel, de meer dan zestig overgebleven
schetsboekjes, met honderden snelle krabbeltjes,figuurstudiesen meer gedetailleerde architectuurschetsen, tonen aan dat hij op zijn reizen hard werkte. Het bleef
echter meestal bij voorstudies; ter plaatse maakte hij zelden uitgewerkte tekeningen
of schilderijen.5 Met veel dédain sprak hij over schilders die wel op locatie werkten,
zoals een Franse collega die hij ontmoette in het Indiase Agra: 'Dat was er nu zo een
die alles 'op de plaats zelve' maakt, zo dat ieder wel geloven moet dat Indie er zo uitziet, 't Was alles knap en handig, maar de man begreep niets van het ware moois'.59
Thuis in zijn atelier werkte Bauer in alle rust zijn herinneringen uit tot etsen,
aquarellen of schilderijen. Hij had tijd en afstand nodig om de beelden in zijn hoofd
te laten rijpen en zijn verbeelding de vrije hand te laten. In zijn laatste Indiase brief
die hij in 1898'mDeKroniek publiceerde, beschreef Bauer dit proces als volgt:
Mijn reis is ten einde. Het vreemde diorama is afgelopen, is voorbijgegaan.
Maar nu komt het tweede genot, dat der herinnering, schoner nog dan de werkelijkheid. Het minder mooie en de westerse nasmaak verdwijnt, en er rest een
wonderland van paleizen en tempels, bevolkt met onafzienbare rijen van bontgeklede oosterlingen, vanrijkgetooidepaardenstoeten, van kamelen en drommen olifanten. De herinnering verzacht de schaduwen en het licht, werpt een
doorzichtige sluier over de werkelijkheid en verandert haar in een droombeeld
waarvan de kleuren nooit zullen verflauwen.
Vandaar ook dat Bauer gezegd zou hebben dat de moeilijkheid niet lag in het
nabootsen van de werkelijkheid, maar juist in het vergeten van die werkelijkheid.
Nu is het echter zeker niet zo dat Bauer volledig uit zijn fantasie werkte. De kunstenaar krabbelde niet voor niets zijn tientallen schetsboekjes vol. Marietta Jansen
en André Kraayenga hebben aangetoond dat deze reisschetsjes een belangrijke rol
speelden bij het tot stand komen van Bauers grafische en schilderkunstige oeuvre.
Zij noemen in hun studie tientallen voorbeelden van etsen of olieverven die direct
teruggaan op reistekeningen. Het blijkt zelfs dat Bauer ook foto's gebruikte voor
het maken van zijn composities. In de literatuur over Bauer is wel gesuggereerd
dat hij bewust de rol van zijn verbeelding heeft benadrukt en uitvergroot om zo
beter aansluiting te vinden bij het artistieke ideaal van zijn tijd, waarbij sterk de
nadruk lag op de persoonlijke visie en de individuele beleving van de kunstenaar. 3
Bauer zou zich zo hebben willen wapenen tegen beschuldigingen van 'leeg
impressionisme'. *
Toch doet dit alles mijns inziens niets af aan de onmiskenbaar sprookjesachtige
sfeer van veel van Bauers werk. Nooit werd hij een puur topografisch kunstenaar.

Daarvoor ging hij veel te losjes om met de werkelijkheid Bij een aquarel als Kameel
ruiters vooreen oosterse stad m de bergen is dat meteen duidelijk [afb 55] Deze water
verftekemng is een oosters visioen, een architectuurfantasie die grotendeels ont
sproten is aan Bauers verbeelding Maar ook het werk dat wel teruggaat op
reisstudies en foto's blijft altijd iets dromengs en iets sprookjesachtigs houden
Volgens mij heeft Bauer dat effect ook bewust nagestreefd Hij bereikte dit allereerst door zijn schildertechniek de losse penseelvoering, de zachte, overvloeiende
kleuren, de intuïtieve hjnvoering en het 'onaffe', schetsmatige karakter van veel zijn
werk Ook het vaak lage standpunt, waardoor de oosterse architectuur nog grootser
wordt, en het dramatische, rembrandteske licht verhogen de feeeneke sfeer van veel
etsen [afb 52] En tenslotte het hij in zijn werk alle verwijzingen naar westerse
invloeden zorgvuldig weg Westerse architectuur en kleding zijn op zijn etsen en
schilderijen niet te vinden, terwijl de verwestersing rond 1900 al volop merkbaar
was in grote steden als Cairo, Jeruzalem of Istanbul 65 Daarvoor in de plaats vulde
hij zijn tijdloze oosterse steden met de figuurgroepen die zo sterk bijdragen aan
het fantastische karakter van veel van zijn schilderijen feestelijke optochten, soldaten met vaandels, speren en schilden, mysterieuze gesluierde danseressen en
njk uitgedoste ruiters op paarden, kamelen of olifanten Hun kleding stamt eerder
uit een vaag verleden dan uit het Oosten van rond 1900 [afb 56] Het is hoogst
onwaarschijnlijk dat Bauer dergelijke stoeten door de straten van Istanbul,
Jeruzalem of Cairo heeft zien trekken Niet de realiteit mzar de Duizend en
een nacbtvormde hier de inspiratiebron
Tijdgenoten hadden weinig oog voor de spanning tussen werkelijkheid en
fantasie in het werk van Bauer Zij benadrukten alleen het fantastische karakter
en de associaties met de Duizend en een nacht die de etsen en schilderijen bij hen
opriepen Jan Veth (1864 1925) sprak over Bauers 'somptueuze spooksels en verre
verschieten van oosterse pracht' Volgens hem bezat de schilder 'een brein dat met
wellust opgaat in het zeer vervaarlijke, een fantazie die schoonheidsdronken ver
keert met de schemerende pracht van vèr vergane tijden en ongekende landstreken,
een intuïtie, die uit huiverende droomen alles voorvoelt wat pompeus en schitterend, wat majestueus is en groot'

En na het zien van Bauf

etsen op een exposi-

tie in Rome in 1911, stelde Couperus dat niemand nu nog langer kon beweren dat
wij Nederlanders fantasieloos waren en alleen maar uitblonken in het vastleggen
van de ons omnngende realiteit Bauers 'Duizend-en-een-Nacht betoovenngen'
bewezen onomstotelijk, aldus de schrijver, dat ook noordelijke geesten 'de weelderige Arabische legende' konden oproepen

7

Maar uit Couperus' opmerkingen blijkt ook dat Bauer gezien werd als een
uitzondering 6 8 Al in 1896 vroegjan Veth zich vertwijfeld af 'hoe is dat alles zoo
in den kop van een Hollandschen jongen gevaren? 9 En ook latere critici noemden
Bauer 'een uitzonderingsmensch' en 'een vreemde eend in de bijt der vaderlandsche
kunst' 7 0 Hij werd als een 'onhollandse' kunstenaar gezien, want echte Hollandse
kunstenaars ontleenden hun onderwerpen aan de werkelijkheid, zoals de andere
schilders van de Haagse School met hun landschappen en binnenhuistaferelen
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55- Marius Bauer,
Kameelruiters voor een oosterse stad in de bergen, zwart en gekleurd krijt, aquarel, ca. 1901-Ό2.
Rijksmuseum Amsterdam.
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56. Marius Bauer,
Ingang van een moskee, olieverf, ca. 1899.
Paol & Co. Fine Art, Maastricht.

of de Tachtigers met hun scènes uit het stadse leven. Het kon de populariteit van
Bauers werk overigens niet deren. Hij was de best verkopende schilder uit de stal
van de kunsthandel Van Wisselingh en zijn werk ging voorfikseprijzen de deur
uit.7' In de rest van Europa en in Noord-Amerika was zijn werk zeer gewild, maar
ook het Nederlandse publiek kon zijn oosterse droomgezichten zeker waarderen.
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Nergens is het fantastische Oosten van atDuizend-en-een-nachtmet zoveel verve
en bravoure verbeeld als op de planken van het theater. Liefdesavonturen in oosterse lustpaleizen en sprookjes met tovenaars en djinns leidden tot spectaculaire
producties en uitverkochte zalen.
Ik wil me hier beperken tot de orientalistische balletten in Nederland. Ook
treurspelen hadden weliswaar regelmatig de Oriënt tot onderwerp, maar ze behandelden bij voorkeur historische gebeurtenissen ontleend aan de Bijbel, de oosterse
oudheid, de kruistochten of de recentere islamitische geschiedenis. De verhalen van
aeDuizend-en-een-nachtv/eïaen door de toneelschrijvers genegeerd.1 Het sprookjesachtige Oosten was wel een gewild thema voor het muziektheater. Oriëntaalse
opera's waren in de achttiende en negentiende eeuw erg in de mode en ook in Nederland werden ze regelmatig opgevoerd.2 Deze oosterse opera's zijn in het kader van
deze studie echter niet zo relevant, omdat ze alle van buitenlandse makelij waren.
Voor zover ik heb kunnen nagaan is De bron vanBadrah (1917) op het libretto van
Rient van Santen (1882-1943) en muziek van Bernhard van den Sigtenhorst Meyer
(1888-1953) de enige orientalistische opera van vaderlandse bodem.

HET BALLET

Het Nederlands ballet kende tussen 1800 en 1870 een periode van grote bloei.3 De
visueel aantrekkelijke dansvoorstellingen waren erg populair en in bezoekersaantal
lieten ze het toneel ver achter zich. De literaire elite, wier hart bij het klassieke treurspel lag, moest weinig hebben van deze spektakelstukken. Ze ergerde zich aan het
ongeciviliseerde en rumoerige gedrag van de nieuwe, meer volkse toeschouwers en
ze hekelde het peil van de balletten.4 Veel invloed had hun kritiek niet: het publiek
bleef toestromen en schouwburgen programmeerden steeds meer balletvoorstellingen omdat ze veel geld in het laatje brachten. De naam 'ballet' kan overigens
enige verwarring wekken. In de meeste balletten uit deze periode werden de dansen
immers afgewisseld met uitgebreide gemimeerde scènes die nodig waren om de verhaallijn te verduidelijken. Tijdgenoten spraken dan ook over'ballet-pantomimes'.
Het hart van de Nederlandse danscultuur klopte in Amsterdam. De langdurige
aanwezigheid van Franse balletmeesters en dansers in de eerste jaren van de negentiende eeuw zorgde ervoor dat de Stadsschouwburg kon uitgroeien tot een balletcentrum van internationale allure. De balletmeester Andries Voitus van Hamme
(1796-1868) wist het hoge niveau lange tijd te handhaven. Ruim veertig jaar, van
1826 tot zijn dood in 1868, zwaaide hij de scepter over het Amsterdamse ballet en
in die periode schreef hij meer dan tweehonderd balletten op zijn naam. Het vaste
corps de ballet vzn de Stadsschouwburg overleefde zijn beroemde balletmeester niet
lang. Bij de verbouwing van de schouwburg in 1872-1874 werd besloten het gezelschap op te heffen. Het Paleis voor Volksvlijt, dat zich na de opening in 1864 al snel
ontpopte tot het showtheater bij uitstek, programmeerde nog enige decennia grote
balletten, maar het hoogtepunt was voorbij.

Orientalistische libretti
Oosterse onderwerpen genoten in deze periode een grote populariteit in de Europese balletwereld. Ze sloten goed aan bij de hang naar het sprookjesachtige, bovennatuurlijke en exotische in de danscultuur.5 Ook in Amsterdam bestond het balletrepertoire tussen 1795 en 1870 voor bijna 15 procent uit voorstellingen met een
oriëntaals thema.6 Inhoudelijk waren deze oosterse balletten grofweg in drie
groepen onder te verdelen.
De werken uit de eerste groep gingen terug op de vertellingen uit deDuizenden-een-nacht? Met name het verhaal van Aladdin en de wonderlamp lag goed in
de markt. Al in 1797 schreef Rijklof Cornells van Goens (1753-1803) het libretto
De betooverde lamp en in 1825 maakte Voitus van Hamme hiervan een bewerking
die maar liefst zeventien maal achtereen werd vertoond. In beide versies werd de
hoofdrol gespeeld door Arlequin en eigenlijk hebben we hier dus te maken met
een sprookjesharlekinade. Aangemoedigd door het eerdere succes monteerde
Van Hamme in 1837 opnieuw een ballet naar het Aladdin-verhaal, maar dit keer
zonder Arlequin. Deze uitvoering werd herhaald in 1847 en 1875, waarmee het
een van de populairste voorstellingen van de eeuw was.
Van Goens legde in het voorwoord uit waarom hij juist het Aladdinverhaal tot
onderwerp van een balletlibretto had gekozen. Het publiek, aldus de literator, had
al eerder laten blijken de voorkeur te geven aan balletten met veel toverwerk.9
Welnu, aan toverwerk ontbrak het in dit stuk zeker niet. De geest uit de lamp laat
het ene na het andere sprookjespaleis uit de grond verrijzen, Aladdin weet in een
magische luchtballon ternauwernood aan zijn vijanden te ontsnappen en niet veel
later achtervolgt hij op de rug van een reusachtige kalkoen een oosterse tovenaar
die met zijn draak naar Afrika probeert te vluchten.
Maar het kon nog bonter. In 1847 presenteerde Van Hamme het 'toover-balletφΆΜοτηχτηζ Duizend en een nacht.10 Anders dan de titel doet vermoeden, herinnert
deze voorstelling in weinig aan de oorspronkelijke nachtvertellingen. Niet onorigi
neel stokt in Van Hammes variant de verhalenstroom van Sjahrazaad. Op een
kwade nacht weet zij geen nieuw avontuur meer te verzinnen, waarop koning Sjahriaar haar onmiddellijk laat executeren. Een genius verschijnt die een vloek over de
koning uitspreekt en hem zijn troon en bezittingen afneemt. Zijn geluk zal slechts
terugkeren als hij de ziel van de prinses weet te vinden om haar vergiffenis te vragen.
De zoektocht naar Sjahrazaads ziel brengt de koning onder andere op het Apeneiland, in de harem van een Chinees gouverneur en uiteindelijk daalt hij zelfs afin
het schimmenrijk, waar hij de confrontatie aangaat met de tovenaar Mulak. Het
verhaal is uiterst ongeloofwaardig, maar het biedt aanleiding tot veel oriëntaals
stunt- en vliegwerk en daar draaide het bij dit soort balletten meestal om.
De balletten uit de tweede groep verwezen niet naar de verhalen \nlDutzenden-een-nacht. Deze voorstellingen, met exotische titels als Azolyn en Palmire (1843),
Nouradin en Sobeïde (1845) oïMarock en Zalma (1854) hadden een romance tot
onderwerp tussen een volks meisje en een prins, dan wel tussen een haremdame,
liefst de favoriete van de sultan, en een eenvoudige jongeling. Soms werd in het

i8i

i82

libretto vermeld in welke stad de liefdesgeschiedenis zich afspeelde en een heel
enkele keer werd ook de historische periode aangeduid, maar meestal moesten
de toeschouwers genoegen nemen met een vaag, tijdloos, sprookjesachtig Oosten.
Plaatsen van handeling waren het paleis van de sultan, het serail of de hoftuinen.
Audiënties en praaloptochten moesten het schouwspel extra aantrekkingskracht
verlenen. Een enkele keer werd er ook nog wat getoverd, maar dat was niet strikt
noodzakelijk. In ieder geval eindigden al deze balletten met een schitterende
apotheose: een groots oriëntaals feest ter gelegenheid van de bruiloft van
de twee hoofdrolspelers.
De derde groep, tenslotte, bestond uit de zogenaamde oosterse divertissementen, een serie willekeurig aan elkaar geregen dansen die vooral in de tweede helft
van de negentiende eeuw aan populariteit wonnen. De toch al magere verhaallijnen
werden nu geheel opgeofferd aan de theatrale effecten. Wat restte waren eigenlijk
niet veel meer dan sensationele oriëntaalse feesten, groots opgezette shows met
veel visueel vuurwerk. Het Paleis voor Volksvlijt toonde in 1894 nog een 'Groot
Oostersch Ballet Divertissement'. Dergelijke voorstellingen onderscheidden
zich nauwelijks van de showballetten in het circus en de revue die in deze periode
ook opkwamen en tot in het begin van de twintigste eeuw populair bleven."
Decors
Aan de visuele aantrekkelijkheid van de balletvoorstellingen werd veel aandacht
besteed. De directie van de Stadsschouwburg realiseerde zich maar al te goed dat
voor het grote publiek de aankleding van de voorstelling zeker zo belangrijk was
als de inhoud van het verhaal. Een goede decorateur was van levensbelang. Als geen
ander was hij in staat de toeschouwers naar het theater te lokken. De Amsterdamse
schouwburg mocht zich dan ook gelukkig prijzen dat ze twee uitstekende toneelschilders in dienst had, die samen gedurende bijna zestig jaar de decors voor hun
rekening namen: François Joseph Pfeiffer (1778-1835) en zijn opvolger Jan Eduard
de Vries (1808-1875).
Pfeiffer trad in 1797 als decorateur in dienst van de Amsterdamse schouwburg.12
Zijn ster steeg snel, maar in 1811 werd hij onverwachts ontslagen. Een nieuw bestuur
gaf de voorkeur aan treurspelen boven ballet en opera en stelde niet langer prijs op
Pfeiffers kwaliteiten.'3 Negen jaar lang runde hij zijn eigen Théâtre Optique, een
miniatuurtoneel zonder spelers, voordat hij in 1820 naar de schouwburg terugkeerde.'4 Het beheer was inmiddels in andere handen overgegaan en de nieuwe
commissarissen gaven Pfeiffer alle ruimte om groots uit te pakken. Van 1820 tot
1835 verzorgde Pfeiffer voor de Stadsschouwburg de aankleding van 37 voorstellingen: 2 treurspelen, 10 opera's en maar liefst 25 ballet-pantomimes.
Pfeiffer voerde enkele belangrijke vernieuwingen door in de Nederlandse decorkunst. Allereerst verving hij de statische, koele coulissedecors uit de achttiende
eeuw door meer dramatische, contrastrijke achterdoeken die nauw aansloten bij
de sfeer van de voorstelling. Daarnaast legde hij een archief aan met honderden
overtrekjes uit boeken over historische kostuums, kunst en exotische landen.'5

In zijn Theoretische Lessen over Gesticulatie en Mimiek (1827) had de acteur en kostuumontwerper Johannes Jelgerhuis (1770-1836) zijn collega's het aanleggen van
een dergelijk plaatjesarchief zeer aanbevolenl6 Het zou de historische en geografische nauwkeurigheid ten goede komen Liet Pfeiffer zich bij de aankleding van
zijn oosterse balletten door eenzelfde verlangen naar authenticiteit leiden'
Een groot aantal van Pfeiffers schetsen en decorontwerpen wordt bewaard
in het Theater Instituut Nederland in Amsterdam Hieronder bevinden zich ook
enkele ontwerpen voor AlmanzorenMoraime (1825), een ballet overeen liefdesgeschiedenis ten tijde van de reconquista in Spanje Pfeiffers ontwerp voor het
eerste bednjf toont een groot moskeeencomplex dat onmiddellijk aan India doet
denken [afb 57] De moskeeën zijn met rechtstreeks terug te voeren op specifieke
monumenten, maar het is wel duidelijk dat Pfeiffer de Indiase architectuur goed
bestudeerd heeft De verhouding van de bouwvolumes, de koepel, de minaretten en
de muurdecoraties getuigen van een meer dan oppervlakkige kennis van de mogolmonumenten Dit wordt bevestigd door het feit dat Pfeiffer verschillende overtrekjes van Indiase monumenten in zijn voorbeeldmappen bewaardeI7 Pfeiffer
wist een overtuigende evocatie van oosterse architectuur te scheppen en dat mag,
zeker voor deze penode, een opvallende prestatie worden genoemd
Daarnaast moeten we ook constateren dat Pfeiffer zich enkele verregaande vrijheden veroorloofde Zo plaatste hij voor de oosterse moskee westers aandoende
trappartijen, fonteinen en balustraden Zijn eclectische werkwijze komt nog duidelijker naar voren in een decorontwerp met een oosters stadsgezicht, waarop hij fantasievolle, oriëntaalse gebouwen combineerde met een gotische gaanderij [afb 58]
Maar het meest opvallend is dat Pfeiffer Indiase voorbeelden koos voor een ballet
dat zich afspeelde in het Alhambra te Granada Het toont nogmaals aan dat in de
eerste decennia van de negentiende eeuw 'het Oosten' voor de meesten een vergaarbak was van verschillende culturen, waartussen nauwelijks onderscheid werd
gemaakt Zo beweerde in 1827 ook Jelgerhuis, die toch de mond vol had over het
belang van authenticiteit, dat 'alles wat Oostelijk op gaat gelijkt naar Turken'
En dat gold dan zowel voor Meden, Perzen, Hebreeuwen als Arabieren Het is
echter ook mogelijk dat Pfeiffer bewust Indiase in plaats van Moorse voorbeelden
heeft gekozen De rijk gedecoreerde exterieurs en de imposante uivormige koepels
van de mogolbouwwerken spraken veel meer tot de verbeelding dan de relatief
sobere gevels van de Moorse monumenten
Bovendien bleef Pfeiffer natuurlijk op de eerste plaats een toneelschilder die
werkte voor een publiek dat ontspanning zocht en geamuseerd wilde worden Een
publiek dat met geïnteresseerd was in het onderscheid tussen Mogolse en Moorse
architectuur, maar zich wilde vergapen aan oosterse pracht en praal En daarvoor
waren ze bij Pfeiffer aan het goede adres Het libretto vermeldt dat er in de tuin
van het serail slechts eén moskee te zien was I9 Pfeiffer nu, groepeerde maar liefst
vier imposante moskeeën rond een reusachtige vijver Daardoor ontstond er een
ensemble dat in grootsheid van conceptie de oosterse werkelijkheid verre overtrof
een architectuurfantasie een 'toover-ballet' waardig
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57. François Joseph Pfeiffer,
Decorontwerp voor het ballet Almanzorm
Moraïme. aquarel, 1815.
Theater Instituut Nederland, Amsterdam.

58. François Joseph Pfeiffer,
Decorontwerp voor het ballet De slandaard van
Grenada, tekening. 1825.
Theater Instituut Nederland, Amsterdam.

In 1835 werd Pfeiffer opgevolgd door zijn leerlmgjan Eduard de Vnes De Vries
was een veelzijdig man, die zijn artistieke gaven combineerde met organisatorische
en bestuurlijke kwaliteiten Hij was ook directeur van de Stadsschouwburg en later
van het Paleis van Volksvlijt Van zijn decors is mets bewaard gebleven Het enige
wat rest zijn beschrijvingen en enkele lithografieën in tijdschriften en programmaboekjes
De Vnes maakte in 1853 de decors voor een ballet van Victor Bartholomin
(1799-1860), getiteld Ines of de Gekroondena baardood Het tweede bedrijf speelt zich
afin een paviljoen bij Cordoba, waar Moorse afgezanten de Portugese bevelhebber
de vrede aanbieden omdat ze door zijn troepen zijn verslagen Het tijdschrift
De Telegrafist publiceerde een lithografie van dit decoratief [afb 59] IO Het verschil
tussen dit Moorse paviljoen en Pfeiffers dertig jaar oudere 'Indiase' Alhambra
is opmerkelijk De Vries bezat in elk geval een behoorlijke kennis van de Moorse
architectuur en zocht voor dit decor zijn voorbeelden in Cordoba zelf De arcade
van het paviljoen was een getrouwe kopie van de boogstelling voor de mihrab in
de Cordobaanse moskee
Toch ging ook De Vries met altijd zo 'archeologisch' te werk Hij gunde zijn fantasie veel meer ruimte bij de aankleding van de oosterse sprookjesballetten, die zich
losjes op de verhalen uit at Duizend en een nacht baseerden en met, zoals Ines of de
Gekroondena haar dood, verbonden waren aan een bepaalde tijd en plaats Tijdens
zijn lange camerre maakte De Vries verschillende decors voorÂladtn en de Wonder
lamp Zip eerste Aladtn dateert uit 1837 Er bestaan geen afbeeldingen van deze
voorstelling, maar een criticus van de Noord- en Zuid Nederlandsche Toneel Almanak
wijdde een bespreking aan het ballet waarin, op zich al significant, het decor uitvoerig aan bod kwam Uit de beschrijving blijkt in ieder geval dat ook De Vries
voor het nodige spektakel zorgde
De 'schamele hut', waarop eensklaps in het droomgezicht 'het brandende paleis'
volgt, om straks weer voor eene schitterende 'galerij' plaats te maken, die op hare
beurt vervangen wordt door het 'geweifin het paleis van Aladin', een groot, somber, fantastisch decoratief, dat het oog voorbereiden en te ontvankelijker maken
moet voor den indruk, dien de ontwerper heeft willen maken met het levendige
colonet van eene prachtige 'troonzaal' en van een 'vertrek met muren van kristal
en edelgesteenten' En na al die schittering van licht en kleuren, die gloeiende
verwen, die oostersche pracht, de 'zaal van brons', een meesterstuk van perspectief en toon, eene stoute en ernstige schepping Het 'hchtpaleis', tintelend van
zonneglas, met een betoverend vergezicht, besluit de reeks tafereelen Voeg nu
bij dit alles de schilderachtigste en rijkste costumen [ ] en de bewering zal niet
overdreven schijnen, dat hetgeen de verbeelding zich bij het lezen der Arabische
Nachtvertelhngen scheppen kan, verwezenlijkt is in dit ballet2I
Bijna veertigjaar later, in 1875, werd De Vnes voor de laatste maal gevraagd de
aankleding van een Aladin te verzorgen Het resultaat heeft hij zelf nooit kunnen
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59. Afbeelding van de paleiszaal in het ballet/η«
60. Afbeelding van de troonzaan in het ballet
of de Gekroonde na baardood (1853). Dit decor werd Aladm (1875). Dit decor werd ontworpen door
ontworpen door Jan Eduard de Vries.
Jan Eduard de Vries.
Uit: De Telegrafist. 1853, nr. 5.
Universiteitsbibliotheek Amsterdam, Bijzonder
Collecties.

bewonderen: hij stierf kort voor de uitvoering. In het programmaboekje van de
voorstelling staat een eenvoudige afbeelding van de troonzaal in Aladdins paleis
[afb. 60]. Deze merkwaardige zaal, waar oosterlingen en danseressen in tutu vrolijk
door elkaar bewegen, gaat zeker niet terug op een historisch voorbeeld. Hier heeft
de verbeelding van de kunstenaar het voortouw genomen. Het plaatje maakt dan
ook des te nieuwsgieriger naar de niet afgebeelde ontwerpen, zoals die voor het
'lichtpaleis' of het 'vertrek met muren van kristal en edelgesteenten'.11
Het ballet als referentiekader op reis
Zijn de prachtige oosterse decors van Pfeiffer en De Vries nu ook van invloed
geweest op het beeld dat de toeschouwers zich van het echte Oosten vormden?
Konden zij eigenlijk wel een onderscheid maken tussen het Oosten zoals dat op
de planken werd gepresenteerd en de oosterse werkelijkheid? Eén vroege Nederlandse Oriëntreiziger had daar duidelijk moeite mee.
De reeds genoemde dichter Jan van 's-Gravenweert, die in 1837 naar het Oosten
reisde, was sinds 1820 een van de acht commissarissen der Amsterdamse Schouwburg. Voordat hij vertrok had hij natuurlijk alflinkwat oosterse balletten gezien
en zijn verwachtingen waren dan ook hooggespannen. De realiteit viel echter bitter
tegen. In Istanbul zocht hij vergeefs naar de schitterende sprookjespaleizen en zelfs
de kleding van de Turken kon de vergelijking met de theaterkostuums niet doorstaan: 'De prachtige kleeding der Oosterlingen is verdwenen en alleen nog op de
tooneelen van Europa te vinden'.25 Slechts een hoogst enkele keer wist het Oosten
hem te bekoren, zoals tijdens een bezoek aan de Sultan Ahmetmoskee. Voor de
moskee lag een aardig plein met een fontein, waar kooplui uit alle windstreken hun
snuisterijen uitstalden terwijl duiven vrolijk rondfladderden. Dit was het Oosten
waarnaar hij op zoek was: 'Het geheel zweemde naar eene schilderachtige Oostersche toneel-versiering'.14 Zulke tafereeltjes waren echter uitzonderlijk. Al na enkele
weken kwam hij tot een ontnuchterende conclusie: 'Van al die Oostersche pracht,
welke wij ons uit de nachtvertellingen en de toneel-balletten droomen, vond ik
niets'.15 Wie de oosterse decors van Pfeiffer kent, zal zich over deze opmerking
niet langer verbazen.
Dat niet alleen theaterdirecteuren in hun perceptie van het Oosten beïnvloed
werden door de oosterse balletten, blijkt uit het reisverhaal van Charles Boissevain.
Deze redacteur van het keurige Handelsblad arriveerde zestigjaar later in Istanbul
en bij het zien van het gekrioel op de Galatabrug moest ook hij onmiddellijk denken
aan een 'tooverballet in het Alhambra'.16
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ORIËNTAALSE THEATERPALEIZ EN

In de dagen van Pfeiffer en De Vries beperkte een oriëntaalse aankleding zich nog
tot de voorstellingen aan het toneel. Maar aan het einde van de negentiende en het
begin van de twintigste eeuw werden ook theaterzalen zelf oosters ingericht, ja zelfs
hele schouwburgen in Moorse stijl gebouwd. Wat was hiervoor de reden?
In de negentiende eeuw realiseerden architecten zich maar al te goed dat historische bouwstijlen associaties konden oproepen. Stijl werd gezien als een betekenisdrager en er woedden felle, ideologisch geladen discussies over de vraag welke stijl
voor welk bouwtype passend was.17 Omdat de Oriënt beschouwd werd als het land
van de verbeelding, werden oosterse architectuur- en decoratiestijlen bijzonder
geschikt geacht voor gebouwen die verbonden konden worden met de fantasie.
De schouwburg was bij uitstek een locatie waar mensen de werkelijkheid achter
zich konden laten om zich te verplaatsen in de wereld van de verbeelding.
Bovendien kleefde aan het Oosten een sfeer van luxe en verpozing. Daarom
werd ook in de ontspanningsarchitectuur vaak gebruik gemaakt van oosterse stijlen. Cafés, biljartkamers, kiosken, hotels en zelfs wandelpieren, zoals die in Scheveningen, kregen een oriëntaalse uitstraling [afb. 61]. Natuurlijk paste die associatie
met weelde en ontspanning ook goed bij het theater.
Oosterse schouwburgen
Vanaf ongeveer 1850 vinden we in Amsterdam de eerste oosters ingerichte theatertjes. Aanvankelijk ging het vooral om gelegenheidsarchitectuur. Met de kermistijd
verbouwde de eigenaar van Frascati zijn theater in een historische of exotische stijl.
Zo kon de zaal worden veranderd in een Oudegyptische tempel of het binnenhof
van een Moors paleis.29 En in de zomer gingen de Amsterdammers naar Zomertheater Tivoli in het Leidsche Bosch. Daar stond een Moors paviljoen waar ze
onder het genot van een drankje konden genieten van een voorstelling in de open
lucht [afb. 62].30 Tenslotte werd de stad regelmatig bezocht door een circus dat zijn
bezoekers ontving in een tot oriëntaals sprookjespaleis omgetoverde tent.3'
In 1883 kreeg Amsterdam een oriëntaals theater van meer permanente aard: de
Parkschouwburg van de architect W.A. Froger (1812-1883). In dat jaar bood de
hoofdstad onderdak aan de Internationale Koloniale en Uitvoerhandel Tentoonstelling. De belangrijkste gebouwen op het tentoonstellingsterrein waren opgetrokken in fantasie-oosterse stijlen en de hele stad stond die zomer in het teken
van vreemde en verre oorden.32 De Parkschouwburg was van buiten weinig indrukwekkend, maar van binnen was het een van derijkstgedecoreerde theaters van
Europa. De overdadig gestoffeerde oosterse foyer [afb. 63] dwong alom bewondering af en volgens J.A. Alberdingk Thijm was het publiek ook zeer te spreken over
de 'fraaye Indiesch-Moorsche schouwburgzaal'.33 Op de tekeningen die de kunstenaar J.A.M. Rieke van deze zaal maakte, zijn inderdaad oosters aandoende boogstellingen te zien [afb. 64]. Maar het meest in het oog springend waren de twee
grote olifanten die aan weerszijden van het toneel stonden opgesteld om de

SCHEVENINGEN
Wtndelhoofd

61. De pier van Scheveningen in oosterse stijl,
ca. 1900.

62. Gustave Amand (lithograaf),
Zomer-theater Tivoli, Leidsche Bosch,
Amsterdam, met een oosterse
uitspanning (detail), lithografie. 1875.
Gemeentearchief Amsterdam.
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63. De foyer van de Parkschouwburg te Amsterdam, foto ca. 1890,
Gemeentearchief Amsterdam.

64.J.A.M. Rieke,
Interieur van de Parkschouwburg te Amsterdam.
aquarel, ca. 1885.
Theater Instituut Nederland. Amsterdam.
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65. De concertzaal Diergaarde van architect
H. Wesstrajr. in Den Haag, foto ca. 1905.
Gemeentearchief, Den Haag.

66. Het interieur van de concertzaal Diergaarde
van architect H. Wesstrajr. in Den Haag,
foto 1914.
Gemeentearchief, Den Haag.
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exotische sfeer te verhogen De schouwburgfigureerdeook in de novelle Blank en
Geel(i8c)2) van Lodewijk van Deyssel (1864-1952), de zoon van J A Alberdingk
Thijm Hier werd immers het grote openingsbal van de koloniale tentoonstelling
gehouden, waarop de hoofdrolspeelster van de novelle, May, ook aanwezig was
De oosterse ambiance maakte diepe indruk op haar Ze kwam meteen 'onder de
toverachtige invloed van de omgeving' en waande zich in een 'magische droom' 34
Even vergat ze haar afkeer van het saaie en banale Holland en 'wist met anders of
het Alhambra met zijn duizendvoudige kleurenpracht had zich over haar heen
gewelfd'ï5 Ondanks al het aanvankelijk enthousiasme voor de oosterse inrichting
van de Parkschouwburg, waar vooral balletten en opera's werden vertoond, was het
theaterfinancieelniet erg succesvol Het gebouw wisselde enkele malen van eigenaar totdat het in 1903 op last van de brandweer werd gesloten
In Den Haag schreef in 1892 de vereniging Architectura een prijsvraag uit voor
een nieuwe schouwburg De inzending van de architect Willem Bauer (1862-1904),
een broer van de schilder Manus, werd bekroond met de tweede prijs Bauers ontwerp leek volgens het Bouwkundig Weekblad op een 'Oostersch paleis uit de Duizend en een Nacht, een paleis van Aladdin, gebouwd van porphyr en agaat, en
getooid met kostbare steenen'3 Maar de Moorse details die de cnticus van het
tijdschrift meende te herkennen, zijn in werkelijkheid moeilijk te vinden37 Het
complex lijkt eerder geïnspireerd op pompeuze neobarokke operagebouwen als
die van Garnier in Parijs Het commentaar zegt dus meer over het gemak waarmee
een rijk gedecoreerde schouwburg geassocieerd kon worden met de sfeer van Dut
zend en-een nacht dan over een reële oosterse beïnvloeding
Dan was het predikaat 'Paleis van Aladdin' passender voor de Haagse Concertzaal Diergaarde, een gebouw van de architect H Wesstrajr (1843-1911) dat in 1893
gereed kwam Uivormige koepels, hoefijzerbogen en afwisselend gekleurde banden
baksteen gaven dit complex een oriëntaals uiterlijk en ook van binnen waren kosten
noch moeite gespaard om het publiek in oosterse sferen te brengen [afb 65 en 66]
Deze zaal maakte ovengens deel uit van de Haagse dierentuin Dit zal de keuze voor
een onentahstische aankleding zeker beïnvloed hebben, want in de negentiende
eeuw waren exotische stijlen in de dierentuinarchitectuur erg populair Dierenverblijven werden vaak opgetrokken in de stijl van het land waar de beesten oorspronkelijk vandaan kwamen de krokodillen kregen een Oudegyptische tempel, de olifanten resideerden in een hindoeheihgdom en de kamelen sliepen in een Moorse
stal De Zoo van Antwerpen ontleent nog steeds een deel van haar charme aan die
exotische architectuur maar ook in Nederland waren dierenverblijven in uitheemse
stijlen rond 1900 populair Zo tekende de architect A Salm (1857-1915) verschillende oosterse paviljoens voor Artis en ontwierp de Dordtenaar H Reus (18721935) een oriëntaals roofdierengebouw voor de Rotterdamse diergaarde3 De
Haagse concertzaal heeft de dierentuin vijfentwintigjaar overleefd, maar uiteindelijk viel ook dit markante gebouw in 1968 ten prooi aan de slopershamer
In Leiden werd op het eind van de negentiende eeuw, net iets buiten de muren,
het café annex schouwburg Vondelhoven gebouwd Deze zaal lag in een park-
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6η. Stadszaal Vondelhoven te Leiden, foto ca. 1900.
Regionaal Archief Leiden.
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68. De Moorse wachtruimte van de bioscoop Tuschinski te Amsterdam.

achtige omgeving met meer uitspanningen en vermaakgelegenheden, zoals een
buitensociëteit waar in de zomer soirees en concerten werden gegeven, een muziektent en een kegelbaan. Over Vondelhoven is weinig meer bekend dan dat het een
imposante Moorse gevel had, met een grote hoefijzervormige ingang geflankeerd
door twee minaretten [afb. 67]. Deze gevel behoorde tot de aardigste voorbeelden
van orientalisme in de Nederlandse architectuur. Een enkele keer paste ook de
programmering zich aan aan het uitheemse karakter van de schouwburg. Zo werd
het Leidse publiek in 1889 getrakteerd op een klucht met de raadselachtige titel
'De Broek van Mahomed'.39
Naar defilm in het Alhambra, het Luxor of het Alcazar
In het begin van de twintigste eeuw kreeg het theater een geduchte concurrent in
de bioscoop. De cinema, een nieuwe, nog overtuigender wereld van theatrale illusie,
groeide uit tot het meest succesvolle volksvermaak. In de jaren tien en twintig verrezen de eerste grote bioscopen. Met name in Amerika werden de meest extravagante
filmtheaters gebouwd. Bioscopen in de vorm van Egyptische tempels, Indiase paleizen, Perzische binnenhoven ofArabische moskeeën moesten de toeschouwer bij
binnenkomst verplaatsen in een sprookjesachtige droomwereld.40
In Nederland is de bioscooparchitectuur nooit zo spectaculair geweest, maar
ook in onzefilmtheatersvinden we verwijzingen naar het fantasievolle Oosten. Dat
gebeurde allereerst in de naamgeving. Bioscopen werden vernoemd naar Arabische
paleizen en Egyptische tempels: het Alhambra, het Alcazar en het Luxor. Daarnaast
werden er ook enkele bioscopen in exotische stijlen opgetrokken. In 1909 kreeg
Leiden zijn eerste vaste bioscoop, het Bioscope Theater Imperial.4' De eigenaar,
B.C. Hartman, had een passend onderkomen gevonden: de vroegere schouwburg
Vondelhoven met zijn fraaie Moorse gevel. Het is niet bekend of de keuze van
Hartman voor deze locatie mede bepaald werd door het exterieur van dit voormalige theater, maar de oosterse uitstraling vormde zeker een passende ambiance
voor een bioscoop. In 1912 werd de ingang naar een andere straat verlegd en in de
daarop volgende jaren werd de bioscoop ingrijpend verbouwd. De nieuwe gevel
had weinig exotisch, maar in de nieuwe naam bleef de verwijzing naar het Oosten
behouden: vanaf 1918 heette hetfilmtheaterLuxor. Kennelijk was men gesteld
op de oosterse associaties, want de Moorse gevel, die nu de achteruitgang van het
pand vormde, werd gespaard, opgenomen in de nieuwe zaalarchitectuur en voorzien van de nieuwe Egyptische naam. Pas in de jaren zeventig van de twintigste
eeuw moest de gevel wijken voor sociale woningbouw.
Het bekendste voorbeeld van een exotisch ingerichte bioscoop is het Tuschinski Theater in Amsterdam. Volgens Abraham Tuschinski (1886-1942), een van de
eerste bioscoopexploiteurs in Nederland, snakte het grote publiek naar romantiek
en deze Poolse immigrant was graag bereid aan deze vraag te voldoen. Nadat hij in
Rotterdam reeds verschillendefilmzalenhad gebouwd, besloot hij zijn imperium
uit te breiden met een theater in de hoofdstad, een bioscoop 'grootsch als een tempel en fraai als een paleis'.42
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De architect H.L. de Jong en interieurkunstenaars als Pieter den Besten (1894-1972)
en Jaap Gidding (1887-1955) ontwierpen een uniek gebouw, dat moeilijk onder één
stilistische noemer te vangen is. Eigentijdse invloeden uit de Jugendstil, nieuwe
kunst en art deco werden gecombineerd met allerlei exotische stijlen.'1'' Wellicht is
de omschrijving 'een door oosterse motieven geïnspireerd expressionisme' nog het
meest adequaat.44 Naast Chinese, Japanse en Indonesische invloeden werd ook
gebruik gemaakt van Arabische bouw- en decoratiemotieven. In de gevel herkennen
we bijvoorbeeld een variant op het islamitische stalactietengewelf. En het interieur
werd zelfs verrijkt met een wachtkamer die geheel in Moorse stijl was ingericht en
waar een monumentale waterpijp natuurlijk niet mocht ontbreken [afb. 68],
De architectuurcritici verwierpen de bioscoop als kitsch, maar het publiek
toonde zich heel wat enthousiaster. Het liet zich graag verleiden door Tuschinski's
uitheemse sprookjespaleis. Een bewonderaar van de bioscoop beschreef een bezoek
aan het theater eens als volgt:
Het schelle leven is achter ons weggesloten. De bekoring van illusie zinkt over
ons. Vlak bij ons raast nog de werkelikheid, maar haar verpletterende kracht
verliest snel zijn macht over onze zinnen - de droom, de illusie, de verbeelding
trekken ons in hun ban, lokken in het betoverend spel der ruimtelijkheid dezer
paleisachtige voorhal, waar bonte spoken en murmelen in alle hoeken ...
de bedwelming van het onreële nadert ons, bereidt ons tot het verzinken
in de wemeling van de ijle schaduwspelen der fantasie ... eeuwig hunkerend
naar sproken en vertellingen.45
In de jaren twintig was de weelderige, exotische 'Tuschinskistijl' erg populair.4
Maar van de tientallen zalen die op deze wijze gedecoreerd waren, heeft alleen
het Tuschinskitheater in Amsterdam de tand des tijds doorstaan.

Het sensuele Ooste]
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Schaars geklede haremdames die smachtend wachten op het moment dat de sultan
hun slaapvertrek binnentreedt, wellustige odalisken die in het geheim minnaars
ontvangen, en onschuldige meisjes die gevangen zitten tussen de muren van het
serail, volledig overgeleverd aan de grillen van hun meester Het Oosten wordt m
het Westen al meer dan duizend jaar geassocieerd met sensualiteit en verleidelijkheid, maar ook met wellust, seksuele uitspattingen en vrouwenonderdrukking
Seksuele zeden worden, naast religieuze opvattingen, ervaren als het meest
eigen, het meest typerend voor een samenleving Afwijkende seksuele praktijken
worden daarom sterk uitvergroot Tegenover de eigen seksuele moraal stelt de
meerderheid de verdorven gewoontes van de ander, met de bedoeling de morele
verhevenheid van de vaderlandse zeden aan te tonen Terwijl een minderheid juist
droomt van de erotische vrijheden elders om de bekrompen moraal thuis te ontvluchten Meer dan welke cultuur ook, werd de Onent gezien als Europa's seksuele
tegenpool Deels is dat te verklaren uit daadwerkelijke verschillen de islamitische
culturen hadden inderdaad deels andere zedelijke opvattingen Zo stond de islam
polygamie toe en kende het Oosten harems Bovendien stond de islam in principe
niet afwijzend tegenover zinnelijk genot, in tegenstelling tot het christendom dat
seksualiteit zelfs binnen het huwelijk alleen accepteerde als deze de voortplanting
diende En tenslotte bestond er in sommige delen van de Orient een grotere open
heid over homoseksuele relaties Maar de verschillen werden ook schromelijk overdreven Ook in de Orient was de seksuele omgang onderworpen aan strikte regels
en gewoonten, polygamie was er veel minder verbreid dan in het Westen werd
gedacht en beperkt tot vier officiële echtgenotes, en de meeste harems waren lang
met zo spectaculair als in de verbeelding van de Europeanen, die het grote serail
van de sultan in Istanbul als maatstaf namen
Dat alles werd mede veroorzaakt doordat de feitelijke kennis over het leven van
de vrouw in de oosterse harems lange tijd erg gering was De vrouwenverblijven
waren immers verboden terrein voor westerse mannen en hun informatie daarover
was dus van horen zeggen Pas in de achttiende eeuw verschenen de eerste ooggetuigenverslagen van Europese vrouwen die wel toegang hadden tot de oosterse
harems Maar zelfs toen er in de loop van de negentiende eeuw steeds meer harembeschnj vingen beschikbaar kwamen, bleef men in Europa vaak halsstarrig vasthouden aan de oude stereotypen De behoefte om te geloven in de harem als een
schrikbeeld van oosterse vrouwenonderdrukking ofjuist als ultieme erotische
droom, was vaak sterker dan de werkelijkheid De harems in de westerse kunst
en literatuur waren m de eerste plaats 'harems of the mind' '
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In de middeleeuwse polemieken tegen de islam stelden westerse, christelijke
auteurs dat de profeet Mohammed een wellusteling was die een nieuwe religie
had gesticht om zijn eigen seksuele uitspattingen te legitimeren en hekelden ze de
islamitische opvattingen over het paradijs: moslims waren niet alleen wellustig in
hun aardse leven, ze hadden zelfs een hiernamaals bedacht dat eindeloos sensueel
genot beloofde. Deze zinnelijke hemel van vleselijke geneugten stond in schril
contrast met het lichaamsloze, geestelijke paradijs van de christenen.1 Ook na de
middeleeuwen bleven deze stereotypen bestaan. Zestiende- en zeventiende-eeuwse
reizigers gaven grotendeelsfictievebeschrijvingen van oosterse harems. Voor hen
bleef het serail een afstotelijk, en tegelijk natuurlijk ook wel aantrekkelijk, mengsel
van erotiek en geweld. Dit beeld werd nog eens versterkt toen Antoine Galland zijn
edities van àtDuizend-en-een-nacht op de markt bracht. Verschillende verhalen hadden een vrijmoedig sensuele inhoud, hoewel Galland de meest expliciete passages
onvertaald liet omdat deze niet geschikt zouden zijn voor het gevoelige westerse
publiek. Juist het idee dat Sjahrazaads verhalen oorspronkelijk nog veel openhartiger waren, maakte ze voor de Europese lezers alleen maar spannender.
Met de steeds dominantere culturele positie van de burgerij in de achttiende
en vooral de negentiende eeuw veranderden in het Westen de opvattingen over seksualiteit en de rol van de vrouw. Terwijl mannen de publieke sfeer beheersten, dienden vrouwen zich te beperken tot het private domein. Het burgerlijke, romantische
huwelijk werd de norm: een monogame relatie waarin de echtelieden elkaar trouw
zwoeren en al hun affectie op elkaarrichtten.Binnen dat huwelijk had de vrouw een
verzorgende, zichzelf opofferende rol met als belangrijkste taak de opvoeding van
de kinderen. Seks was alleen geoorloofd binnen de context van het huwelijk. Daarbij werd de man de actieve rol toebedeeld, terwijl de vrouw slechts passief ontving.
Een fatsoenlijke echtgenote werd niet geacht seksuele gevoelens te hebben, laat
staan deze kenbaar te maken. Dit burgerlijke ideaal contrasteerde natuurlijk sterk
met de traditionele beelden van de oosterse vrouwen. Zowel het arme haremmeisje
dat was overgeleverd aan de grillen van haar meester als de wulpse odalisk die nauwelijks kon wachten om het bed te delen met meester of minnaar, leek in niets op de
ideaalbeelden van de westerse echtgenote.Verdedigers van de burgerlijke zedenleer
veroordeelden dan ook in ongekend felle bewoordingen de positie van de oosterse
vrouwen. Deze werd voorgesteld als het tegenovergestelde van die van hun westerse seksegenoten. Polygamie en harem werden gezien als de levende bewijzen
van de superioriteit van de westerse, burgerlijk-christelijke moraal.
Binnen Europa was het burgerlijk normenpatroon niet overal even dominant.
Terwijl de burgerlijke zedenleer in het Victoriaanse Engeland de algemene norm
werd, bleef er in Frankrijk een meer libertijnse traditie bestaan. Zo was het in de
hogere kringen in Frankrijk rond 1900 volledig geaccepteerd om een maîtresse te
hebben. Deze verschillen in de seksuele moraal waren direct van invloed op de verbeelding van de harem door Engelse en Franse schilders en schrijvers. Zo constateerde Yeazell dat de Fransen de harem sterker erotiseerden dan de Engelsen.2
Franse auteurs associeerden de harem met een bordeel en de odalisken met

prostituees; voor schilders als Jean Auguste Dominique Ingres (1780-1867) en
Eugène Delacroix was de harem een erotische droomwereld met een oneindig
aantal mooie en gewillige vrouwen. De Britten daarentegen benadrukten eerder
de huiselijkheid van de vrouwenverblijven. De haremschilderijen van John Frederick Lewis (1805-1876) gaven meer de indruk van gezellige familietafereeltjes dan
van wilde erotische fantasieën. Niet dat de Britten geen erotische fantasieën zouden
koesteren, maar in het Victoriaanse Engeland zou een al te openlijke haremerotiek
op te veel weerstand stuiten en opgevat worden als een schending van de goede
zeden en het decorum.' De Franse moraal bood duidelijk wat meer ruimte voor
erotische fantasieën en associaties.4

DE ' M O R E L E N A T I E '

Maar hoe zat het dan in Nederland? Nederland was al heel vroeg een burgerlijke
natie en dus werd de burgerlijke ideologie hier al snel de norm. Een belangrijk
onderdeel van die ideologie was het zedelijkheidstreven. Door een strenge moraal
wilden de burgers zich onderscheiden van de zedeloze adel en het losbandige volk.
Dit verpreutsingsproces bereikte een hoogtepunt in de negentiende en het begin
van de twintigste eeuw.5 Vanaf ongeveer 1850 deden de gevolgen van de industrialisatie en urbanisatie zich steeds sterker voelen. Een nieuwe arbeidersklasse ontstond
en de burgerij vreesde voor een ontwrichting van de bestaande maatschappelijke
orde. Zowel de kerken als allerlei burgerlijke, particuliere organisaties richtten zich
nu op disciplinering en normering van de 'ruwe' en 'wilde' volksklasse. De seksuele
disciplinering stond daarbij voorop. Men trok ten strijde tegen het concubinaat,
gedwongen huwelijken en andere vormen van onkuisheid. Een geregeld gezinsleven waarbij de vrouw niet buitenshuis werkte, werd de norm. Ook de socialisten
onderschreven de burgerlijke gezinsmoraal. In hun streven naar maatschappelijke
acceptatie en emancipatie wilden zij vooral als 'fatsoenlijke' burgers gezien worden.
Nederland wierp zich op als een toonbeeld van zedelijkheid en deugdzaamheid, een
voorbeeld voor de rest van de wereld. Politici, onderwijzers, dominees en schrijvers
waakten en masse over de vaderlandse kuisheid. Ook in het buitenland stond Nederland te boek als een op seksueel gebied bijzonder puriteinse natie.
Voor meer libertijnse tegengeluiden was er in de negentiende-eeuwse officiële
literatuur nauwelijks ruimte. Dat wil echter niet zeggen dat de praktijk zich altijd
schikte naar de leer. In het volgende hoofdstuk zal blijken dat er ook in ons land
sprake was van een dubbele moraal, maar hier beperk ik mij tot de officiële zedelijkheidsleer die van grote invloed was op de beeldvorming over de positie van de oosterse vrouwen.
Dominees en priesters over depositie van de oosterse vrouw
Voor de meeste reizende predikanten en pastoors - beroepsmatig verkondigers
van de burgerlijk-christelijke moraal en algemeen gezien als de hoeders van de
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goede zeden - stond het als een paal boven water dat het Oosten een verdorven
en zedeloze samenleving was. Voor hen waren steden als Istanbul en Cairo een
moderne variant van Sodom en Gomorra. Vooral de polygamie en de harem moesten het in hun geschriften ontgelden. Veel geestelijken werden daarbij nauwelijks
gestoord door kennis van zaken. Zo realiseerden ze zich niet dat in het Oosten de
meeste mannen op het eind van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw
slechts één echtgenote hadden, deels omdat ze zich niet meerdere vrouwen konden
permitteren, deels omdat monogame relaties ook in de Oriënt, mede onder invloed
van het Westen, steeds meer de norm werden.7 Toch beweerde de predikant
Westrik nog in 1870 dat het serail van de sultan in Istanbul misschien wel net zo
groot was als heel Amsterdam.8 Zijn ambtgenoot Krayenbelt noemde het complex
'een monsterpaleis zooals ik niet geloof dat er een tweede bestaat' om vervolgens
de roemruchte feesten, de ongekende luxe, de moordpartijen op onschuldige
sultanes en de haremintriges in herinnering te roepen.9
De islam, aldus de predikanten, was de oorzaak van deze misstanden. Mohammed had de veelwijverij goedgekeurd en zelf het slechte voorbeeld gegeven door
verschillende vrouwen te trouwen. Volgens dominee Van der Linden was de islamitische leer direct verantwoordelijk voor de deplorabele positie van de oosterse vrouwen: 'het is onweerspreekbaar dat den vrouw door den islam niets ontvangen heeft
dan zedelijk bederf, verstomping van den geest en geestelijke doodschheid, terwijl
physische barbaarschheid tegenover haar niets vreemd is. Slavin - dat stempel staat
op heel haar wezen gedrukt'.10
Deze schandelijke behandeling van de oosterse vrouwen kon niet zonder gevolgen blijven. Krayenbelt voorspelde dat het niet lang meer zou duren voordat de
oriëntaalse vrouwen de vrijheden van hun westerse seksegenoten zouden opeisen:
De Turksche vrouw, die in haar gesloten coupérijdt,ziet immers ook den
landauer, waarin een Europeesch echtpaar gezeten is, met den blonden krullebol op moeders schoot of tegenover hen, terwijl de vader gelukkig is met
vrouw en kind! De Egyptische achter het getraliede venster ziet ook de christenvrouw in vrijheid wandelen, en zij begint haar gemis, haar verlies te beseffen,
en vraagt: Wie maakt mij zoo gelukkig? Wie geeft mij de vrijheid weder?"
Hieruit blijkt meteen welke vrijheid en welke rol Kraayenbelt de vrouw toebedeelde:
die van liefhebbende echtgenote en van goede moeder. En niet te vergeten: van
goede huisvrouw. Want daaraan schortte het in het Oosten ook. De Turkse haremdames bekommerden zich niet om het huishouden en verzaakten hun 'plicht en
roeping als vrouw'. Daarom mochten ze de naam 'huisvrouw' niet dragen: 'noem
haar zoals ge wilt, maar met dien eeretitel niet'.12 Intussen werden de door Krayenbelt zo geroemde vrijheden op datzelfde moment door een groeiend aantal westerse vrouwen als veel te beperkt ervaren. Zij meenden dat een vrouw veel meer
taken kon vervullen dan alleen maar echtgenoot, moeder en huisvrouw te zijn.

Abraham Kuyper over het zedelijk peil van de islam
De seksuele moraal van de moslims hield ook de gereformeerde voorman Abraham
Kuyper bezig.I3 Vrijwel direct na zijn onverwachte verkiezingsnederlaag was
Kuyper, toen nog demissionair minister-president, in de zomer van 1905 vertrokken voor een reis van negen maanden rond de Middellandse Zee.1'1' In zijn lijvige
reisverslag Om de Oude Wereldzee oordeelde hij opvallend mild en genuanceerd
over de islam, behalve op één punt: de zedelijke leer en praktijk van de moslims
vond hij hoogst laakbaar. Sommige Europeanen bewonderden het eenvoudige
en sobere karakter van de islam en meenden dat deze religie voor het Oosten een
zeer geschikte sociale en zedelijke leer verkondigde. Dat laatste wenste Kuyper met
kracht te bestrijden. Men hoefde niet lang in de islamitische landen te verblijven,
om aan den lijve te ondervinden dat de islam juist een zeer schadelijke invloed uitoefende op het zedelijk peil van de oosterlingen. Kuyper wilde best toegeven dat
Mohammed met zijn zedelijke wetten geprobeerd had de seksuele losbandigheid
in zijn dagen te beteugelen en dat hij hierin ten dele was geslaagd, maar dat b"' •kende nog niet dat daarmee het zedelijk leven een even hoog peil had bereikt als
in Europa. Integendeel: zeker op het vlak van het seksuele normbesef liep het
Oosten ver achter op het Westen. En volgens Kuyper hield dat direct verband met
de slechte positie van de oosterse vrouw. In het Oosten speelde de vrouw een volstrekt ondergeschikte rol in het maatschappelijke en sociale leven en was ze niet
meer dan een object van mannelijke wellust. In de harems werden de vrouwen van
jongs af aan alleen opgeleid om de begeerten van hun meester te bevredigen, met
als gevolg dat zede opvoedingvan hun kinderen schromelijk verwaarloosden.
Dat haremsysteem was volgens Kuyper ook verantwoordelijk voor een hele reeks
andere misstanden: het bevorderde abortus ('een vanouds bekende haremzonde''5),
zuigelingenmoord en slavenhandel. Berucht waren ook de intriges die zich in het
serail afspeelden. Menig sultan was ten onder gegaan aan samenzweringen die
in zijn eigen harem waren gesmeed.
De oosterse vrouw ging gebukt onder het juk van de veelwijverij: 'haar monogamisch recht om alleen zelve aan de man toe te behoren (cursiefJdH), werd niet
geëerbiedigd'. En daardoor was in het Oosten ook het gezinsleven aangetast,
'vergiftigd op alle manieren en doodelijk in zijn hoogere qualiteit gewond'.'7 Een
verschrikkelijk verwijt in een tijd dat in het Westen het gezin gezien werd als de
hoeksteen van de samenleving en het natuurlijke domein van de vrouw. Kuyper
rekende dit de profeet persoonlijk aan: door zijn wellustige aard had Mohammed
'in het machtig geheel zijner grootsche stichting het zaad des verderfs' gestrooid.'9
De ondergeschikte positie van de vrouw was de achilleshiel van de islam: een sociale
misstand die des te bedenkelijker was omdat de profeet kennis had van het christendom, dat de vrouw juist adelde.
Nu waren er lieden, ook in Europa, die beweerden dat de polygamie, ondanks
haar negatieve invloed op het gezinsleven, ook haar goede kanten zou hebben.
Buiten de harem zou het zedelijk leven juist op een hoger peil staan; overspel en
bordeelbezoek kwamen in het Oosten minder voor dan in het Westen. Er was
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Kuyper heel wat aan gelegen om deze stelling te ontkrachten en daarom zocht hij
in Algiers contact met het hoofd van de zedenpolitie. Deze verschafte hem inzage in
een recent rapport over de prostitutie in de stad. Daaruit bleek, volgens Kuyper, dat
de seksuele moraal van de islamitische bevolking van een zeer bedenkelijk niveau
was en dat veel vrouwen, vaak onder erbarmelijke omstandigheden, in de prostitutie werkten. Er waren hiervoor verschillende oorzaken. De belangrijkste was de
gewoonte om dochters op zeer jonge leeftijd voor een bruidsschat uit te huwelijken.
Vaak voelden deze meisjes zich doodongelukkig in een gedwongen, polygaam
huwelijk. Daarbij kwam dat echtscheiding relatief gemakkelijk was, waardoor veel
vrouwen als 14- of 15-jarige reeds op straat belandden, omdat hun vader hen niet
terug wilde nemen. En aangezien ze geen fatsoenlijke opleiding hadden genoten,
restte de meisjes niet veel anders dan hun brood te verdienen in de prostitutie.
Dit werd overigens niet als een schande gezien en niet zelden werden ze hierin zelfs
gestimuleerd door hun moeders, zeker als die inmiddels ook gescheiden waren.
Dit Franse rapport over de prostitutie in Algerije kon, aldus Kuyper, maar tot
één conclusie leiden: de islamitische regelgeving over huwelijk en scheiding had
helemaal geen positief effect op het leven van de oosterse vrouwen buiten de harem.
Het tegenovergestelde was eerder waar: 'de voorschriften van den Khoran, die het
huwelijk ontheiligen en in beginsel tegen de monogamie overstaan, ondermijnen
de grondslagen zelf van het zedelijk leven en dooden in het eind elk schaamtebesef .20 Kuyper werd dus alleen maar bevestigd in zijn vaste overtuiging dat een
samenleving 'die de Goddelijke instelling van het monogamistisch huwelijk verlaat,
wandelt op paden die met logische consequentie voeren naar zedelijke décadence'.21
En dat gold al helemaal voor de Oriënt, waar de vrouwen met hun 'oostersch-zinnelijken natuur' sowieso gemakkelijker tot vleselijke zonden te verleiden waren."
Daarom leed het voor Abraham Kuyper geen twijfel dat het Westen op een veel
hoger zedelijk peil stond dan het Oosten, waar veelwij verij, ontrouw, echtscheiding
en prostitutie de sociale verhoudingen verziekten. En hoewel hij moest toegeven
dat in de grote steden van Europa sommigen het ook niet zo nauw namen met de
goede zeden, kon hij toch met tevredenheid concluderen dat de overgrote meerderheid van de burgerij in het Westen een fatsoenlijk leven leidde. Juist die 'kemgezonden burgerkring' ontbrak in het Oosten en daarvan waren in de eerste plaats de
vrouwen de dupe.23

POTENTIËLE BEKEERLINGEN?

Ondanks verwoede pogingen hadden christelijke missie en zending onder de
moslims nauwelijks succes gehad. Het aantal bekeerlingen onder islamieten was
zo goed als verwaarloosbaar. Volgens Abraham Kuyper waren de resultaten zelfs
zo teleurstellend dat het zelfmisleiding was om te hopen op massale bekering in de
nabije toekomst. Andere Nederlandse predikanten zagen echter nog wel mogelijkheden, vooral als men zich zou richten op de zo achtergestelde islamitische

vrouwen Krayenbelt vermoedde dat de oosterse vrouwen het breekijzer konden
zijn om de boeien van de islam te breken Hun miserabele omstandigheden konden
'het dynamiet zijn, dat de vestingwerken van het Mohammedanisme doet springen' 24 Ook zijn ambtgenoot Visser was er stellig van overtuigd dat de vrijheden
van de Europese vrouwen hun oosterse zusters ertoe zouden brengen 'Hem te
dienen die de vrouw hare plaats heeft teruggegeven'25 In het oude Rome waren
vrouwen, slaven en andere verschoppelingen toch ook als eersten tot het christendom overgegaan? Het is dan ook opvallend hoe vaak de Nederlandse predikanten
in Palestina een bezoek brachten aan christelijke internaten en meisjesscholen
Verschillende van deze instellingen, die waren opgericht door Europese en Amen
kaanse zendelmgenorganisaties, openden hun poorten ook voor islamitische meisjes Men hoopte dat een westerse opleiding en vooral het voorbeeld van westerse
normen en waarden deze meisjes bewust zouden maken van hun achtergestelde
maatschappelijke positie en uiteindelijk zou aanzetten ook de westerse religie,
het christendom, te omarmen Dat zou echter een ijdele hoop blijken
Een lastigprobleem polygamie en bekenng
Bekeringen van polygame moslims stelden de predikanten wel voor een lastig
probleem moesten de mannen na toetreding tot het christendom verplicht worden
hun vroegere echtgenotes op één na te verlaten? Dit was geen theoretische vraag,
want in Nederlands-Indie werd men met dit probleem geconfronteerd, zij het
ook weer niet al te vaak, want ook daar was de bereidheid onder moslims om zich
te bekeren niet erg groot De katholieke kerk was duidelijk in haar afwijzing
Voor haar was polygamie uitgesloten, of het nu christenen, moslims of bekeerlingen betrof Wie over wilde gaan tot het katholicisme kon dus maar één vrouw
behouden26 In de protestantse kerken echter is er over deze zaak wel uitvoerig
gediscussieerd
Al in 1837 kwam deze netelige kwestie ter tafel tijdens een vergadering van het
Nederlandsche Zendelingen-Genootschap Naar aanleiding van een artikel van
een Franse zendeling vroeg predikant Laan naar het standpunt van het Nederlandse genootschap27 Een speciaal daartoe ingestelde commissie ging allereerst
te rade bij de Bijbel zelf en kwam tot de conclusie dat Christus noch zijn apostelen
zich over deze zaak hadden uitgelaten Het was weliswaar overduidelijk dat in de
evangeliën het monogame huwelijk de voorkeur genoot en dus in christelijke lan
den de norm diende te zijn, maar een expliciete verwerping van de polygame levensvormen werd met gevonden Uit het Nieuwe Testament zou zelfs blijken dat de eerste bekeerde christenen hun vroegere vrouwen mochten behouden De commissie
besloot daarom dat de islamitische bekeerlingen gedwongen noch gestimuleerd
moesten worden om hun vrouwen te verstoten en gaf hiervoor twee redenen Allereerst een humanitaire hoe viel het verstoten van wettige vrouwen en hun kinderen
te njmen met de christelijke naastenliefde? Deze ongelukkige vrouwen zouden
immers niet langer geaccepteerd worden door hun gemeenschap en vervallen tot
de bedelstraf De tweede reden was van meer praktische aard Een verbod op poly-
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gamie bij bekeerlingen zou de zending zeer schaden. De verstoten vrouwen leerden
het christendom haten terwijl vorsten afzagen van bekering omdat zij dan hun
harem, symbool van macht en aanzien, moesten opgeven. En de vorsten waren juist
zo belangrijk voor de verspreiding van het christendom, omdat met hun bekering
vaak ook de bevolking overging tot de nieuwe religie.
Ook uit een brochure van G.S. de Veer (1806-1891) uit 1859 blijkt dat deze
dominee zich realiseerde dat het iets te simpel was om de polygamie als een typisch
islamitisch kwaad ter zijde te schuiven. In de Bijbel las hij dat de aartsvaders meerdere vrouwen hadden, de mozaïsche wetten polygamie toestonden en ook in het
vroege christendom monogamie niet als een 'conditio sine qua non' gold voor
bekering. Daarom schaarde hij zich aan de zijde van het Zendelingen-Genootschap
dat al eerder verklaard had dat aan een bekeerling dispensatie verleend kon worden
om meerdere vrouwen te mogen houden. Voorwaarde was wel dat hij zijn vrouwen
en kinderen moest onderwijzen in de christelijke leer en dat hij zijn kinderen aanspoorde monogaam te leven. De dispensatie was immers maar één generatie
geldig.2 Verder kon de predikant het niet laten om evenfijntjeste wijzen op
het slechte voorbeeld dat veel westerlingen de moslims gaven. Terecht verweten
de oosterlingen de christenen huichelarij, omdat deze zich evenmin beperkten
tot één partner en zich aldus bezondigden aan een veel laakbaarder vorm van
illegale veelwijverij.29
Op de Algemeene Zendingsconferentie van 29 september 1892 werd de kwestie
'Christendom en Polygamie' nogmaals aan de orde gesteld. Het was voor de Evangelisch-Lutherse predikant H. Ernst (1837-1899) aanleiding om een vlugschrift
over dit onderwerp te publiceren, waarin hij pleitte voor een soepele regeling voor
bekeerlingen uit een polygaam huwelijk.30 De auteur stelde dat in het algemeen
het monogame huwelijk de meest geschikte samenlevingsvorm was. Positie en persoonlijkheid van de vrouw werden daarin het best gewaarborgd, de band tussen de
echtgenoten was het innigst en de opvoeding het best gegarandeerd. Dit gezegd
hebbende, wilde Ernst wel enkele vooroordelen over polygamie wegnemen. De
veelwijverij was een wijdverspreide samenlevingsvorm, die zeker niet beperkt was
tot de islam, en haar oorsprong vond in sociale en economische omstandigheden,
zoals onderbevolking, gebrek aan erfgenamen, een te uitgestrekt grondareaal of de
status die meerdere echtgenotes opleverden. Ontucht ofwellust speelden daarbij
geen rol. De polygamist was wel degelijk door wetten gebonden en zijn vrouwen
ontleenden aan het huwelijk rechten. Zo was het de man niet geoorloofd om buitenechtelijke relaties aan te gaan en hierin verschilde de polygamie van het veel verderfelijker, moderne, westerse concubinaat: de zogenaamde 'vrije liefde'. Daarbij
draaide het immers alleen om zinnelijke lust, die zich om banden noch wetten
bekommerde. Was de overspelige en ontuchtige westerling bevredigd, dan liet
hij zijn minnares in de steeken ging op zoek naar een nieuw slachtoffer. Deze
'vrije liefde' was dan ook een veel grotere ramp voor de vrouw dan de polygamie
en Ernst kon niet bevatten dat geëmancipeerde vrouwen dit 'toomeloos socialistisch-communisme' konden verdedigen.3'

Niet iedereen onderschreef deze genuanceerde meningen over de polygamie.
Sommige predikanten en zendelingen voelden niets voor compromissen en stelden
dat voor elke christen monogamie de norm moest zijn waarvan niet mocht worden
afgeweken. Zij waren rond 1900 echter nog steeds in de minderheid, want zowel
de Nederlandsche Zendingsconferenties, het Nederlandsch Luthersch Genootschap voor In- en Uitwendige Zending, de Utrechtse Zendingsvereeniging als de
Synode der Gereformeerde Kerken in Nederland stelden zich op het standpunt
dat de bestaande polygame huwelijken niet ontbonden hoefden te worden.32
Bij lezing van de discussie over polygamie en bekering valt dus op dat een
groot deel van de zendelingen en predikanten een veel genuanceerder mening
had, dan de auteurs van reisverslagen. Zij erkenden dat een harem geen verderfelijk
lustoord was, beseften dat polygamie gebonden was aan strikte wetten en regels
en niet gelijk gesteld mocht worden met wellust en overspel. Wellicht noopte de
zendingspraktijk tot meer toegeeflijkheid; wellicht waren de deelnemers aan de
discussie gedwongen om zich grondiger te verdiepen in de polygamie onder moslims en daardoor in staat om de meest wilde verhalen over de harem naar het rijk der
fabe-len te verwijzen; wellicht zorgde het lezerspubliek van vakgenoten ervoor dat
de auteurs zich niet geroepen voelden om de zeden in het Oosten zo zwart mogelijk
afte schilderen als een afschrikwekkend voorbeeld voor de gewone gelovigen die
koste wat kost op het rechte pad moest blijven. Dit betekende overigens niet dat zij
radicaal andere opvattingen over de seksuele moraal verkondigden: ze relativeerden
weliswaar de spookverhalen over de oosterse zedeloosheid, maar uiteindelijk meenden ook zij dat de bekeerde oosterlingen zich moesten schikken in het burgerlijk,
monogame huwelijk.
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Al werd in de officiële burgerlijk-christelijke zedenleer, zoals die bijvoorbeeld werd
verkondigd door de meeste predikanten, de seksuele moraal in het Oosten bestempeld als verwerpelijk en verdorven, dat kon natuurlijk niet verhinderen dat veel westerse mannen graag fantaseerden over het haremleven. In een tijd waarin de seksuele
normering in Europa steeds stringenter werd, groeide de behoefte aan een oord
waar men deze beperkingen niet had en met volle teugen kon genieten van een
natuurlijke en dus onbeperkte seksuele vrijheid. Dichters bezongen de schoonheid van de odalisken, opera- en toneelschrijvers kozen oosterse romances en
haremintriges tot onderwerp en schilders wierpen zich op oriëntaalse badscènes,
uitdagende buikdanseressen en pikante haremtaferelen.
En het bleef niet alleen bij dromen. Honderden kunstenaars en auteurs trokken
naar het Oosten. Zij moesten niets hebben van het brave, burgerlijke Europa. Ze
waren juist op zoek naar grootse gevoelens, naar hartstocht en een vrije seksualiteit.
Aan de andere kant van de Middellandse Zee wachtten duizend-en-een verlokkingen: het Oosten als erotische vluchtplaats. Dat de werkelijkheid vaak tegenviel laat
zich raden, al was het alleen maar omdat de ultieme erotische locatie, de harem, voor
westerse mannen gesloten bleef. Dat is meteen een van de belangrijkste redenen
waarom het beeld van het sensuele Oosten met zijn verleidelijke haremdames
zo lang kon blijven bestaan. Juist omdat de harems ontoegankelijk waren, kon
men er over blijven fantaseren: de werkelijkheid kreeg de kans niet om de droom
te verstoren.
Natuurlijk kon de realiteit niet eeuwig buiten de deur worden gehouden. In
de loop van de negentiende eeuw verschenen er steeds meer ontnuchterende ooggetuigenverslagen, vooral ook van vrouwelijke reizigers die de harems wel hadden
bezocht. Daaruit bleek dat de vrouwenverblij ven zelden de veronderstelde luxe en
sensualiteit boden. Het waren doorgaans weinig spectaculaire gezinnen, waar de
vrouwen druk bezig waren met de dagelijkse huishoudelijke beslommeringen. Het
is niet onbegrijpelijk dat deze verslagen weinig invloed hebben gehad op de verbeelding van de oosterse vrouwen in de westerse literatuur en schilderkunst. De kunstenaars hielden het liever bij hun imaginaire harems. Voor hen was de behoefte om te
geloven in een plaats waar een man zo veel vrouwen kon bezitten als hij wilde, veel
sterker dan de getuigenissen van het tegendeel.'
Hoewel Nederland zichzelf beschouwde als een 'morele natie', een lichtend baken
in een zee van verderf, en hoewel de officiële moraal stevig wortel had geschoten in
onze kleigrond, was, blijkens recente studies, de seksuele disciplinering toch niet
zo succesvol als men in de negentiende eeuw zelf deed voorkomen.1 Ook in Nederland was er sprake van een dubbele moraal. Wat de officiële, christelijke zedenleer
voorschreef werd in de praktijk lang niet altijd nagevolgd. Tussen zeggen en doen
gaapte een flinke kloof. Probleem is dat de seksuele praktijk veel moeilijker te achterhalen valt dan de officiële zedenleer, zeker in Nederland, waar het taboe op uitingen over seksualiteit nog groter lijkt te zijn geweest dan in andere Europese landen.
De keerzijde van de officiële moraal was hier niet terug te vinden in openbare publi-

caties en de heimelijke geschnften, de onderstroom van de literatuur, zoals schendpamfletten en pornografica - vaak interessante bronnen voor onderzoek naar de
seksuele praktijk - waren hier te lande zeer schaars vertegenwoordigd De invloed
van de burgerlijke zedenmeesters was in Nederland kennelijk haast onontkoombaar
In de laatste decennia van de negentiende eeuw deden zich enkele belangrijke
ontwikkelingen voor op het gebied van de moraal De officiële zedelijkheidsleer
veranderde weliswaar niet veel - zij werd zelfs eerder strikter dan losser - maar
in artistieke en intellectuele kringen groeide het verzet tegen de ngide normen
De schilders en schrijvers van Tachtig zetten zich publiekelijk aftegen de hypocnsie van de dubbele moraal ' Zij, net als de naturalistische schrijvers na hen,
schreven voor het eerst vrijmoediger over seksualiteit Het is waarschijnlijk
geen toeval dat juist deze generatie kunstenaars een grotere interesse in het
Oosten aan de dag legde
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Oosterse romances met een christelijke moraal
In de eerste decennia van de negentiende eeuw was er in de Nederlandse literatuur
nauwelijks interesse in oosterse thema's De sterk moraliserende oosterse vertellingen uit de achttiende eeuw, waann oosterlingen regelmatig worden opgevoerd
als 'modelburgers' en warme pleitbezorgers van de monogame, romantische liefde,
hadden hun aantrekkingskracht verloren + Pas in de jaren twintig en dertig diende
zich een nieuw literair Oosten aan Romantische dichters als William Beckford,
Lord Byron, Thomas Moore en Victor Hugo bezongen het land van de dappere
bedoeïenen, de wrede despoten, de weelderige sprookjespaleizen en de verleidelijke haremdames Ook in Nederland werd hun orientalistische werk, zoals ik al
in hoofdstuk 7 aangaf, volop gelezen Zeker door de jonge generatie schrijvers
in Amsterdam en Leiden die vanaf ongeveer 1830 aansluiting zocht bij de inter
nationale romantiek Juist m deze penode werden de belangrijkste orientalistische
romans en dichtwerken in het Nederlands vertaald Jacob van Lennep (1802-1868),
JJL ten Kate (i8i9-i889),Adnaan van der Hoop, SJ van den Bergh (1814 1868),
Nicolaas Beets en Everhardus Johannes Potgieter stortten zich met veel enthousiasme op de oosterse werken van buitenlandse auteurs s Maar hoe zat het met het
erotisch gehalte van deze werken' Een al te vrijpostige beschrijving van het haremleven kon in Nederland natuurlijk niet door de beugel Maar volgens JJL ten Kate
hoefde de lezer zich daarover geen zorgen te maken In het voorwoord bij zijn vertaling van Thomas Moore's Het Paradijs en de Pen verzekerde hij dat het verhaal
'geheel in den smaak der Arabischefiktie,elegant, vol geest en blinkende van
schoonheid [is], terwijl de moraal die het ademt, overredend, zuiver, en, zonder
op te houden Oostersch te blijven, geheel met de stellingen der Christelijke
godsdienst in harmony is'
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Ook in de oorspronkelijke orientalistische verhalen van vaderlandse bodem
werd de strikte christelijke zedehjkheidsopvattingen nergens geweld aangedaan
De auteurs beschreven de haremtaferelen met de groots mogelijke terughoudendheid InDevalvan Stgeth (1833) bezingt G G Withuys (1794-1865^6 superioriteit
van de christelijke religie en moraal Dit heldendicht in vijf zangen beschrijft de
belegering van het Hongaarse stadje Sigeth door de soldaten van Suleyman 11
Wanneer de sultan met zijn troepen oprukt naar Wenen besluit hij om zijn favonete haremdame, de wonderschone Aischah, uit Belgrado over te laten komen
Het leger wacht al dne dagen op haar Haremslavinnen proberen de vorst afte leiden met muziek en sensuele dansen, maar zij kunnen hem niet bekoren Wanneer
hij uiteindelijk het bericht ontvangt dat Aischah ontvoerd is door Duitse eenheden
die haar hebben meegenomen naar Sigeth, geeft hij onmiddellijk bevel om de
opmars naar Wenen te onderbreken en eerst dit verdoemde stadje te veroveren
Aanvankelijk kan Aischah haar draai met vinden bij de Duitsers en verlangt ze
terug naar de harem, 'de schoot der weelde'7 Maar na verloop van tijd bevalt het
haar steeds beter en wil zij geen afstand meer doen van de herwonnen vrijheid
Zij sluit vriendschap met Eva, echtgenote van Senni, de bevelhebber van de stad
En om de boodschap van het verhaal helemaal compleet te maken besluit de sultane
zich tot het christendom te bekeren, de godsdienst die zij zich nog uit haar jeugd
weet te hennneren, want zij werd op zeer jonge leeftijd door de Turken uit het
Westen ontvoerd om als moslim op te groeien in het serail van de sultan Kort
daarna komt Aischah echter om het leven tijdens het bombardement van de Turkse
troepen Suleyman ontvangt het bericht dat zij gestorven is als christen terwijl hij
verstrooiing zoekt met het bekijken van 'een wulpschen dans van lachende Odahsquen' Woedend besluit hij tot een laatste bestorming van Sigeth Senni en zijn
soldaten kunnen uiteindelijk niet op tegen de Turkse overmacht en sneuvelen tot
de laatste man Eva blaast zichzelf en het kasteel de lucht in om te voorkomen dat
het vaandel met de maagd Maria wordt vervangen door de islamitische halve maan
Ook met de sultan loopt het niet goed af Hij sterft tijdens het beleg zodat de Turken hun mars op Wenen niet kunnen voortzetten en naar huis moeten terugkeren
De zelfopoffering van Senni en Eva is niet voor niets geweest
Withuys bouwde zijn gedicht op rond enkele sterke contrasten Afgezien
van de religieuze verschillen, benadrukte hij ook de zedelijke tegenstellingen
Aischah vond bij Eva een vriendschap die zij thuis nooit had gekend, want in de
harem 'fladdren om de koets der Schoonen, alleen de wangunst en 't verraad'9
De 'wulpsche' Suleyman bezat honderden slavinnen, maar uiteindelijk konden
die hem niet plezieren, terwijl het monogame huwelijk van Senni en Eva werd
afgeschilderd als een ideale zielsverbintenis Op het eind verloor de sultan zijn
favonete die zich nota bene bekeerde, terwijl Eva haar echtgenoot trouw bleef
tot in de dood Kortom, De val van Sigeth was bepaald geen lofzang op de
oosterse sensualiteit of een pleidooi voor vrije seksualiteit
Dan belooft Adnaan van der Hoops De Renegaat (1838) [afb 69] spannender
literatuur te zijn, hier gaat het immers om een fatale liefde van een Europeaan voor
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haremvrouw. Fernando, een byroniaanse held die teleurgesteld in het leven
dienst heeft genomen in het leger van de Dey van Algiers, wordt verliefd op een
van de slavinnen van de vorst, de mooie Aline. Deze Aline, een geboren Française
die is ontvoerd door Algerijnse zeerovers, slijt haar dagen in de harem van de Dey.
Tot nu toe heeft zij de avances van Husseyn kunnen weerstaan: 'nooit klemde in
een zwakken stond, de meester op heur mond zijn mond. Neen altijd wist zy door
heur blikken den bedvoogd van zich afte schrikken'. Wat de Dey niet voor elkaar
krijgt, lukt Fernando wel. Elke avond sluipt hij naar de vrouwenverblijven om de
nacht met zijn geliefde door te brengen. De romance loopt echter noodlottig af.
Hun verhouding wordt ontdekt en de sultan werpt Aline in een zak in zee. Ze
sterft in de armen van haar geliefde, maar niet alvorens hem teder toegefluisterd
te hebben: "Vaarwel... 'k vlied voor immer, het mij gehaatte vrouwentimmer'.10
In razernij ontstoken neemt Fernando wraak en blaast zichzelf en het kasteel op.
Veel sterker dan in Withuys'Devalvan Sigetb, staat in dit werk de noodlottige
haremromance centraal. Van der Hoop schildert uitgebreid Aline's schoonheid en
haar droevig lot in de 'liefdelusthof van Husseyn. Zeker zo opvallend zijn echter de
overeenkomsten tussen beide dichtwerken. Aïschah en Aline zijn beiden ontvoerde
westerlingen die zich afwenden van het wellustige haremleven; Aline van meet af
aan, Aïschah pas na kennismaking met Scrini en Eva en haar daaropvolgende bekering. Het thema van de westerse vrouw die wordt bevrijd uit de oosterse harem
was een bekend topos uit de orientalistische traditie, men denke bijvoorbeeld aan
de talloze opera's met ontvoeringen uit het serail, die bijna altijd Europese dames
betroffen." Werd wellicht gevreesd dat de lezer zich moeilijk met een oosterse heldin kon identificeren of gingen de schrijvers ervan uit dat inheemse haremdames
niet in staat waren tot een hoger zedelijk leven en vanwege hun sensuele natuur
geen behoefte voelden de harem te ontvluchten? Of wilden de auteurs ook nog
eens benadrukken dat de christelijk-westerse cultuur, zelfs al was die slechts kortstondig in de kinderjaren beleefd, het uiteindelijk altijd won? Met andere woorden
was de christelijke westerling van nature niet superieur?
Oosterse femmes fatales
Gedichten die zonder kritiek of zedelijke lessen de schoonheid van de oosterse
vrouwen bezongen zijn er in de eerste helft van de negentiende eeuw in Nederland
slechts weinig geschreven. Voor zover het gebeurde, ging het meestal om vrouwen
die (nog) niet in een harem zaten. Abraham des Amorie van der Hoeven (17981855), bijvoorbeeld, schreef in 1840 een lofdicht op een jong bedoeïenenmeisje.12
Dit 'kind der woestijn', aldus de melancholische zanger, zou weldra de liefde ontdekken en een moedige sjeik huwen. Ook Nicolaas Beets beschreef in zijn Ebella
een zestienjarige Arabische die alleen maar op haar paard door de woestijn wilde
galopperen, terwijl haar familie reeds plannen beraamde om haar uit te huwelijken.'3
Door dergelijke onschuldige meisjes tot onderwerp te nemen konden de dichters
ongestoord de schoonheid van de oosterse vrouwen roemen, zonder het te hoeven
hebben over harems of polygamie.

Pas in de tweede helft van de negentiende eeuw maakten de Nederlandse lezers
kennis met een gevaarlijker soort oriëntaalse vrouw de oosterse femme fatale die
met haar erotische verleidingskunsten onschuldige mannen in haar web wist te
strikken De eerste oosterse mannenverslindster komen we tegen op een onverwachtse plaats niet in het serail te Istanbul of een harem in Bagdad, maar op het lieflijke Hollandse landgoed Duinendaal Daar immers speeldeL/i/ÉW)'i/i,(i868) zich
af Deze roman van Conraad Busken Huet, die door veel critici als onzedelijk werd
bestempeld, verhaalt de tragische geschiedenis van André Kortenaar, een jonge
ingenieur die verloofd is met de onschuldige Emma Visscher In verband met een
erfenis vertrekt André naar zijn neef Adnaan van Dijk, die het landgoed Duinendaal bewoont en getrouwd is met de verleidelijke Lidewyde André's oom besluit
diens liefde voor Emma op de proef te stellen en probeert hem te koppelen aan
Lidewyde De brave André blijkt niet bestand tegen de verlokkingen van deze
hartstochtelijke vrouw en pleegt overspel met haar Wanneer dit uitkomt rest
hem niets anders dan zelfmoord
Tot zover op het eerste gezicht niets oosters, ware het niet dat Busken Huet zijn
fatale verleidster Lidewyde een exotische herkomst meegaf Zij was geen Hollandse
van geboorte, maar een onecht kind van een Nederlandse consul te Alexandrie en
een Gnekse slavin Deze exotische schoonheid was een 'van onder een anderen
hemel herwaarts overgeplant natuurkind, dat in ons noordelijk klimaat, in onze
germaansche maatschappij, niet aarden wilde' '+ In wezen wordt hier het motief
van de uit een chnstelijk nest ontvoerde haremdame omgedraaid kennelijk meende
Busken Huet dat een oriëntaalse verleidster, met bijbehorende oosterse passie en
hartstochten, voor het lezerspubliek aannemelijker dan wel acceptabeler was dan
een mannenverslindster uit Zaandam Hartstocht en passie zaten de oosterlingen
toch immers in het bloed'
Veel meer oosterse femmes fatales heeft de Nederlandse literatuur met opgeleverd Toch was het type bekend genoeg om er vijftigjaar later - toen er iets meer
ruimte voor seksualiteit was in de Nederlandse literatuur- een parodie op te schrijven In 1918 verscheen Legende, Mythe en Fantazte, een bundel fantastische vertellingen van Louis Couperus met daarin het korte verhaal De dochtervan Blauwbaard
De blauwlokkige en betoverend mooie Fatma was de enige erfgenaam van haar
beruchte vader en woonde op een van diens buitenverblijven in de buurt van Bagdad Hoewel zij schatrijk was en zich publiekelijk had gedistantieerd van de wijze
waarop haar vader zich had ontdaan van zijn vrouwen, sleet zij haar dagen aanvankelijk in eenzaamheid De zonen uit de aanzienlijke families van Bagdad deinsden
immers terug voor een huwelijk met de dochter van een seriemoordenaar Maar na
verloop van tijd werd ze toch verliefd en uiteindelijk huwde ze de knappe opzichter
van haar hoveniers Het huwelijk was geen lang leven beschoren want na drie maan
den maakte Fatma bekend dat haar echtgenoot was gestorven Lang bleef ze niet
alleen Ditmaal huwde ze de luitenant van haar lijfwachten, die echter ook na drie
maanden de geest het En zo volgden er nog vier andere minnaars Uiteindelijk
werd het de grootvizier te gortig en stuurde hij zijn gerechtsdienaren op onderzoek
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uit Tot hun verbazing bleken alle echtgenoten nog in leven en maakten ze het
uitstekend, ze mochten alleen het paleis met verlaten Tegen de grootvizier voerde
Fatma ter verdediging aan dat zij naar haar vader aardde en behoefte had aan veel
mannen Maar in tegenstelling tot Blauwbaard doodde zij haar echtgenoten niet
Integendeel, ze sloot hen op om hen liefdevol te verzorgen, hun kwaliteiten te ontwikkelen en meesteres over hen te zijn 'Zoo ik hysterisch ben', aldus Fatma, 'ben ik
daarbij ook feministisch, in alle opzichten ben ik vrouw'I5 Haar verweer mocht met
baten de kalief veroordeelde Fatma tot de dood door onthoofding Vlak voordat zij
het schavot besteeg, mijmerde de oosterse schone dat het toch vreemd was dat deze
opvattingvan het huwelijk, hoe overdacht zij ook was, met werd goedgekeurd
In dit korte verhaal nam Couperus niet alleen de mannelijke fantasie om meerdere vrouwen te bezitten op de hak door een vrouw met een vergelijkbare wens op
te voeren, maar ridiculiseerde hij ook het type van de oosterse femme fatale Zijn
Fatma was geen bloeddorstige mannenverleidster, maar een liefhebster die haar
'slachtoffers' weliswaar de vrijheid ontnam, maar hen in haar harem wel alle liefde
gaf en hen bovendien wat beschaving probeerde bij te brengen

GESCHILDERDE HAREMDAMES

'Kunstenaars weest kutsch I'
Het beeld van het sensuele Oosten in de Nederlandse schilderkunst verschilde
eigenlijk maar weinig van dat in de literatuur Rond het midden van de eeuw moesten de liefhebbers van haremdames het vooral hebben van buitenlandse, met name
Franse, schilderijen Franse kunst, ook het onentahstische genre, werd verzameld
door particulieren en was ook te zien op de tentoonstellingen van Levende Meesters Op deze exposities van hedendaagse kunst waren met enige regelmaat zelfs
schaars geklede odalisken te bewonderen Een al te blote oosterse kon echter wel
onmiddellijk rekenen op een stevige uitbrander in de pers 'Kunstenaars predikt
met uw penceel, in alles weest kuisch'', zo luidde een oproep in àzKunstkrontjk van
185117 En daarom had het tijdschrift weinig goede woorden over vootDeEg/ptische
van de Belg Jean François Portaels (1818-1895) die dat jaar in Den Haag te zien was
In de ogen van de recensent was zij veel te wulps afgebeeld Gelukkig vormde het
schilderij van deze 'platwellustige' een uitzondering en kon deKunstkrontjk daarom
tevreden concluderen dat wij 'met betrekking tot de kieschheid' positief afstaken
bij de tentoonstellingen in Berlijn en Parijs, want daar wemelde het van 'sujetten,
die het oog eener vrouw met kan verdragen' OoVDeDtetscbe Warande stelde tien
jaar later op de tentoonstellingen van 1861 te Utrecht en Den Haag tot zijn genoegen vast 'dat onze Cirkassennnen ten minste niet zoo onbarmhartiggÉ'i/iri:o//i'rÉ'Ér</
zijn, als men het in het 'Babel onzer dagen' nuttig rekent'19 Met het 'Babel onzer
dagen' werd natuurlijk Parijs bedoeld, waar, in de ogen van de meeste Nederlanders,
de zedelijkheid veel te wensen over het In 1871 tïdkDeDietsche Warande nogmaals
van leer, nu tegen het Slapend meisje van de Duitse schilder Wilhelm Ferdinand

Souchon (1825-1876). Het doek toonde een jonge Turkse vrouw gelegen op een
bed, met ontblootte schouders en borsten: 'alles wat van haar te zien is, is moedernaakt'. Nogal onthullend schreef het tijdschrift dat dit naakt noch een Venus, noch
een Magdalena of een allegorische figuur- deze onderwerpen golden immers al
eeuwenlang als legitimatie om een naakte vrouw te schilderen - maar een verderfelijk voorbeeld van 'Ie nu pour le nu' was. Het schandelijkste was wel dat het doek al
meteen was verkocht: aan een Nederlands verzamelaar!10
Kennelijk was er in Nederland dus wel een markt voor dit soort schilderijen.
Dat zal ook de reden geweest zijn dat verschillende Nederlandse kunstenaars zich
rond het midden van de eeuw kortstondig op dit genre hebben toegelegd. In de
catalogi van de tentoonstellingen van Levende Meesters vinden we Perzische
schonen, odalisken, favorieten en haremslavinnen van schilders als Jan Adam
Kruseman (1804-1862), H.J. Zimmerman (1825-1886), H. Hollander (1823-1884),
DJ. Bles (1821-1899) en L. Koopman (1827-1877). Afgaande op de bewaard gebleven oosterse schonen van Cornelis Kruseman en Paul Tetar van Elven (1823-1896),
viel het met het erotisch gehalte van dergelijke doeken nog wel mee [afb. 71]. De
dames waren keurig gekleed in oriëntaalse dracht en hadden slechts een bescheiden
decolleté.21 Pierre Henri Tetar van Elven (1828-1908), een neef van Paul, schilderde
in de jaren zeventig wel enkele gewaagdere haremscènes, maar hij verbleef grotendeels in het buitenland en werkte voor de Franse markt waar oosters naakt inmiddels volledig geaccepteerd was.21 Ook Jacob Maris (1837-1899) schilderde tijdens
zijn Parijse jaren enkele oosterse tafereeltjes, waaronder een studie van een odalisk.
Na terugkeer in het vaderland verruilde hij echter de exotische dames weer snel
voor Nederlandse polderlandschappen.23
Hoe verschillend Nederlandse en Franse schilders stonden ten op ziehte van het
sensuele Oosten, blijkt ook uit de dagboeken van Willem de Famars Testas, de eerste Nederlandse schilder die zelf het Oosten bezocht en zich volledig specialiseerde
in het orientalistische genre.24 In 1868 werd deze Utrechter gevraagd om samen
met enkele Franse kunstenaars een Oriëntreis te maken. Deze schilderskaravaan
stond onder leiding van de beroemde oriëntalist Jean-Léon Gérôme. In Senuris,
ongeveer honderd kilometer ten zuiden van Cairo, vond het gezelschap een danseres bereid om tegen een vergoeding voor hen een voorstelling te geven. Dergelijke
danseressen hadden een slechte reputatie en waren reeds in 1834 uit Cairo verdreven omdat ze meestal ook in de prostitutie werkzaam waren. Testas is vrij kort over
het optreden van de danseres en haar begeleidend orkestje in de gemeenschappelijke grote tent die voor de gelegenheid met lampionnen was verlicht. Hij schrijft
dat zij de gebruikelijke oosterse dansen uitvoerde, 'vooral opmerkelijk vanwege de
beweging van de heupen, onmogelijke golvingen' en dat haar borst 'nogal ontbloot'
was.15 En terwijl de Franse kunstenaars van de gelegenheid gebruik maakten om
inspiratie op te doen voor een schilderij van een schaars geklede oosterse danseres,
maakte De Famars Testas slechts een documentaire aquarel [afb. 70]. Hierop zien
we de danseres in actie terwijl de schilders wat stijfjes toekijken, waardoor het
werkje een onbedoeld komisch effect krijgt.
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70. Willem de Famars Testas.
Eene Egyptische danseres, aquarel, 1863.
Rijksmuseum Amsterdam.

Naar een gewaagder Oosten
Zoals gezegd veranderde het artistieke klimaat in Nederland op het eind van de
negentiende eeuw. Men zou dus verwachten dat er nu wat meer ruimte kwam voor
een minder preutse verbeelding van het Oosten. Dat valt echter tegen. Zelfs in het
werk van Nederlands bekendste orientalistische schilder, Marius Bauer, ontbreken
de sensuele oosterse dames zo goed als geheel, en dat terwijl deze schilder niet
ongevoelig was voor het romantische, sprookjesachtige Oosten. Een enkele ets
of aquarel met een badscène of een aankoop van een slavin verraadt interesse voor
oosterse naakten, maar in zijn totale oeuvre zijn deze stukken in aantal verwaarloosbaar. Het aardigst is een schilderij van een haremingang [afb. 72]. Het schijnsel
van de maan verlicht een binnenplaats met een groep slapende wachters. Achter hen
is de deur naar de harem zichtbaar, die op een kiertje staat; alsof de schilder de toeschouwer uitnodigt om stiekem een kijkje te nemen naar hetgeen zich achter deze
deur afspeelt. Iets explicieter was Bauer in de twee door hem met duizenden aquarellen verluchte uitgaven van deDuizend-en-een-nachtdie hij rond 1910 maakte.27
Dit eenmalige project was niet bestemd voor het grote publiek en wellicht was dat
de reden voor het iets gedurfder karakter van sommige schetsjes, want toen in 1927
en 1929 twee facsimile-uitgaven van enkele losse verhalen verschenen, waren de
illustraties hoofdzakelijk beperkt tot enkele keurige, realistische straatscènes en
stadsgezichten.2
De oriëntalist August Legras (1864-1915) was zo mogelijk nog terughoudender
dan Bauer, toen hij in 1896 voor het Amsterdamse Panoramagebouw het diorama
Een huwelijk in de Sahara schilderde.29 Dit woestijntafereel, dat tegelijkertijd te zien
was met Louis Apols ijzige panorama Nova Zembla, toonde het moment waarop
de bruid arriveert bij de tent van de hoofdman van de Oulad-Sidi-Cheikh, een
Algerijnse bedoeïenenstam. Geen wulpse danseressen, geen languissante sultanes;
alleen maar mannen die plechtig wachten tot de kameel met de bruid, die zelf niet
eens te zien is, naderbij komt. Legras, die meerdere reizen naar Algerije had
gemaakt, werd dan ook vooral geroemd om de etnologische precisie waarmee hij
het tafereel had weergegeven.30 De recensent van De Kroniek werd er echter niet
warm van. Hij vond het maar een saaie bruiloft.5' Nog geen twee jaar later leverde
de schilder Hobbe Smith (1866-1922) voor hetzelfde Panoramagebouw het diorama
In den Harem, dat wat meer ophef veroorzaakte. Smith, die later vooral bekendheid
zou genieten door zijn Urker visserstaferelen, begon zijn loopbaan als een mondaine schilder van naakten in een antieke of oosterse setting, hetgeen hem meteen
het veelzeggende predikaat 'on-Hollandsch talent' opleverde.32 Op zijn diorama
gunde Smith, die voor zover bekend het Oosten niet uit eigen aanschouwing
kende, de toeschouwers een blik in een harem, waar enkele halfnaakte danseressen
een sultane vermaken. Op de achtergrond de bekende oosterse haremvulling: wat
rustende, rokende en musicerende odalisken. Het diorama werd door sommigen
afgedaan als Onfatsoenlijk wulpsch', maar de criticus A.C. Löffelt (1841-1906) was
aanzienlijk milder. Aan dit diorama hoefde zelfs de meest preutse Amsterdammer
geen aanstoot te nemen. De bevallige dans der danseressen was heel wat decenter
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71. Paul Tetar van Elven,
Odalisk, olieverf, ca. i860.
Museum Paul Tetar van Elven, Delft.

72. Marins Bauer,
De haremwacht, olieverf, voor 18
Museum Mesdag, Den Haag.

dan hetgeen men de laatste jaren in 'Panjsche schaamteloze verlustigingsspellen'
kon zien.33 Maar Loffelts kritiek was vooral interessant vanwege zijn stelling dat
dit doek met onkuis was omdat de 'grote heer' zelf met was afgebeeld, 'zoodat er
geen aanleiding bestaat zich misschien te willen verdiepen in hetgeen er mocht
kunnen omgaan in de hersens van den pacifieken vorst'.34' En daarmee gaf de criticus aardig aan hoe dergelijke haremtaferelen normaal werden bekeken en ervaren,
ze nodigden de (mannelijke) toeschouwer kennelijk uit om te fantaseren en dât
was natuurlijk uit den boze.
Het duurde tot het begin van de twintigste eeuw voordat een wat pittiger Oosten zijn entree maakte in de Nederlandse schilderkunst en dan nog via een Franse
achterdeur. Kees van Dongen maakte tussen 1905 en 1910 enkele gewaagde schilderijen van buikdanseressen. De modellen voor deze doeken vond hij overigens met
in de Orient, maar in de Panjse nachtclubs, waar danseressen zich verkleedden als
haremdames om pikante sluierdansen op te voeren [afb. 73]. In 1918, toen Van Dongen inmiddels enkele oosterse reizen achter de rug had, illustreerde hij een
verhaal uit àcDutzend-en-een-nacht [afb. 76]. 35 In tegenstelling tot de afbeeldingen
van Bauer, tonen Van Dongens illustraties enkele zeer sensuele naakten die echter
nauwelijks als oosters te herkennen zijn. Van Dongen had duidelijk meer interesse
voor de erotische dan voor de exotische aspecten van Sjahrazaads vertellingen,
zoals ook wel blijkt uit de toevoeging van enkele anachronistische details als jarretels en naaldhakken. Bijna veertigjaar later zou Van Dongen nogmaals een
Dutzend-en-een-nacht\\\ustTtrtn volgens hetzelfde procédé: ironische, sensuele
illustraties in een vrolijke losse stijl 36 Ook in het oeuvre van Jan Sluijters (18811957), die zelf nooit zuidelijker dan Spanje was geweest, vinden we enkele fraaie
oosterse naakten. Soms gebruikte Sluijters een Bijbels thema, zoals bij zijn Sulamite [afb. 74] om een wulpse danseres uit te beelden, een andere keer schilderde
hij 'gewone' oosterse naakten, zoals zijn Odalisque, een doek waaruit ook zijn interesse voor het oosterse ornament spreekt [afb 75].

DE V E R B O R G E N W E R E L D

Vieze boekjes
De oogst aan sensuele odalisken en pikante haremtaferelen in de officiële Nederlandse literatuur valt dus enigszins tegen en ook in de schilderkunst werden al te
gewaagde oriëntaalse dames lange tijd niet gewaardeerd. Betekent dit nu dat het
sensuele Oosten in Nederland nauwelijks een rol speelde? Die conclusie is wat al
te voorbarig. Zoals gezegd weerspiegelden de literatuur en schilderkunst lange tijd
de officiële moraal, die in Nederland bijzonder stnkt was. Het is met vreemd dat
daann weinig plaats was voor het sensuele Oosten. Maar daarnaast was er toch ook
nog de praktijk van alledag. Vormden de erotische verlokkingen van het Oosten
wel een thema in de boekjes die buiten het officiële circuit om onder de toonbank
werden verkocht? Die vraag is lastig te beantwoorden omdat er in Nederland uit
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de negentiende eeuw nauwelijks pornografische titels zijn overgeleverd.37 Vermoedelijk werden veel van de 'vieze' boekjes uit het buitenland gehaald.'8 Toch bevatten
verschillende van de schaarse Nederlandse titels op het gebied van negentiendeeeuwse erotica verwijzingen naar het Oosten.59 Zo wordt op de titelpagina van
Offerhanden op het altaar van Venus, of uitspanningen voorverliefden, bestaande in aardige, galante, geestige en amusante historiën (1801) vermeld dat deze anekdotes en versjes verzameld zijn door 'een voornaam liefhebber, te Bagdad, in het serail van Amurath, in het 1215de jaar der Hegira'. Ook het niet gedateerde Het leven en droevig
afsterven van Joris Kasuaris van Massabonten blijkt naarde oosterse haremfantasieën
te verwijzen. Het gaat immers om Kasuaris' liefdesavonturen met een 'mevrouw
sultane favorite'. En tenslotte komen we ook in het fonds van het Artistiek Bureau,
een Rotterdamse uitgever van pornografica, enkele titels tegen met oosterse bijsmaak, zoals Flora's examen in d'Oriental (ca. 1880) ofLindamine of het allerbeste van
de warme landen (1886).40 Hoe hoog het oosters gehalte van deze werkjes werkelijk
was, is helaas niet na te gaan, omdat de titels niet meer raadpleegbaar zijn.
Dat geldt niet voorZ)? Oostersche vrouw en haar hartstochten van Willem Hoogenstraten. Dit boek, dat in 1906 voor het eerst verscheen, beleefde maar liefst twaalf
herdrukken.4,1 Openlijk erotisch of pornografisch was het zeker niet, maar het is wel
duidelijk dat de auteur inspeelde op de behoefte bij de lezers aan pikante wetenswaardigheden over het oosterse haremleven. In vier delen behandelde de auteur de
positie van de vrouw door de eeuwen heen bij de Arabieren, de Perzen, de Indièrs
en de Turken - een pseudo-wetenschappelijk genre dat ook in elders in Europa zeer
succesvol was. Hoogenstratens belangrijkste bronnen waren literaire teksten: van
voor-islamitische dichters tot en met àcDuizend-en-een-nacht. Nergens blijkt echter
dat de auteur de oosterse talen machtig was; hij was afhankelijk van reeds vertaald
materiaal. Hoogenstraten baseerde zich vooral op de Arabische liefdespoëzie die
hij kende uit de bewerkingen van romantische auteurs als Goethe en Heine, grote
dichters weliswaar maar niet echt vermaard om hun nauwgezette vertalingen.
Ook zij waren het Arabisch noch het Perzisch machtig.
Nu was het Hoogenstratens bedoeling ook niet om echt een doorwrochte,
wetenschappelijke studie over oosterse vrouwen te maken. Hij was vooral geïnteresseerd in vrijmoedige anekdotes. Waar de bronnen tekortschoten, aarzelde hij
dan ook niet om zijn fantasie te hulp te roepen. 'Alleen de toverstaf der verbeelding',
zo verklaarde Hoogenstraten zijn werkwijze, 'kan hier eenigermate aanvullen, wat
aan het starre woord der kroniekschrijvers ontbreekt'.'1'1 Zo kon hij moeiteloos een
levendig beeld schetsen van de harems van de Abbasidische kaliefen te Bagdad:
Men stelle zich dit betooverende lusthof eens voor: de stille vertrekken met hun
kostbare en met goud geborduurde tapijten en voorwerpen van weelde; de eenzame kronkelpaden der tuinen en het geheele doolhof van gangen en galerijen,
bevolkt door vele honderden, ja duizenden slaven! - wellust en smart, uitgelaten
levensvreugde en verholen wrok, geheime minnarijen en openlijke, ja, schaamtelooze losbandigheden, wilde hartstochten en smachtende mijmeringen - zoo
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ongeveer kan men zich het leven voorstellen aan het schitterendste Hof,
dat de bodem van het Oosten ooit gedragen heeft! Het was het betooverende
tooneel van tallooze liefdesintriges en romantische avonturen: schoonheid
en verleiding in den glans van het volle licht, en vlak daarnaast de sombere
schaduwen van menschelijke verlaging en brutaal geweld[...] Bij het bleeke
maanlicht, in de gesloten en schaars verlichte vertrekken, in afgelegen erkers
of in diep verscholen bloemenpriëelen spande de liefde haar gouden draden,
sloop de intrige op rozenpaden, en namen lang gekoesterde geluksdroomen
een einde doorgif of dolk>5
Deze beschrijving voldeed geheel aan het verwachtingspatroon van zijn lezers:
de harem als een oord van weelde, sensualiteit, wellust, intrige en geweld. Zo wensten westerse mannen zich het serail voor te stellen en Hoogenstraten kwam graag
aan hun wensen tegemoet.
Net als de meesten van zijn tijdgenoten beschouwde Hoogenstraten het
Omajjadenkalifaat van Damascus en het Abbasiedenkalifaat van Bagdad als het
hoogtepunt van de islamitische beschaving. Daarna ging het alleen maar bergafwaarts. Het Oosten ging ten onder aan inertie en decadentie. Ook de Ottomanen
konden het verval niet stuiten. Integendeel, de machtsovername door de Turken
betekende de definitieve doodsteek voor de Arabische cultuur. En met deze algemene malaise verslechterde ook de positie van de vrouw. Aanvankelijk aanbeden
door edele woestijnridders, vormde zij later de spil van de levenslustige hofcultuur
van de kaliefen van Damascus, de stad die in de zevende en achtste eeuw uitgroeide
tot een 'lustwarande der liefde'.44 Maar door het steeds dwingender haremsysteem
werd haar vrijheid ingedamd, met als dieptepunt het serail van de Ottomaanse sultans in Istanbul. Hier waren duizenden vrouwen speelbal van wellustige heersers
en wrede eunuchen. Intriges en moorden vonden plaats in een omgeving van ongehoorde luxe en genot. Over de eigentijdse situatie oordeelde Hoogenstraten iets
milder. Zeker in Turkije genoten vrouwen dankzij de groeiende westerse invloed
een grotere bewegingsvrijheid en in de hogere kringen waren ze op de hoogte van
de recente ontwikkelingen in Europa. Overigens betekende dit niet dat Hoogenstraten een waarheidsgetrouwer beeld schetste van het vrouwenleven in het hedendaagse Oosten. Dagelijkse beslommeringen, zoals de opvoeding van de kinderen
of het runnen van een groot huishouden, behandelde hij nergens. En bij de beschrijving van een dag uit het leven van een eigentijdse Caïreense haremdame, haalde hij
onbeschroomd alle oude gemeenplaatsen weer van stal. De beeldschone favoriete
doodt haar tijd met de verhalen van een Nubisch meisje, de raadgevingen van een
waarzegster of de betoverende dansen van haar slavinnen. Totdat de heer des huizes
zich aandient en zij zich overgeven aan nachten van bedwelmend zingenot. En zo
rijgen de dagen zich aaneen. In wezen is er in al die eeuwen niets veranderd: de glans
van de gloriedagen is verbleekt, maar 'het weelderige zinnelijke leven is gebleven'.45
Hoogenstraten hield de fantasie van het sensuele Oosten dus maar wat graag
in stand. Zijn lezers schaften zijn boek dan ook niet aan voor objectieve informatie
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over de positie van de oosterse vrouw, maar om weg te zwijmelen bij de pnkkelende
fantasieën over het wellustige haremleven Als ze het boek al kochten voor de tekst
Want op veel lezers zullen de illustraties de grootste aantrekkingskracht hebben
uitgeoefend De eerste drukken waren immers geïllustreerd met foto's [afb 78]
Het waren deels naaktfoto's van oosterse meisjes, deels geënsceneerde haremtaferelen Dergelijke foto's werden gemaakt door westerse fotografen, en vaak in
westerse studio's, en waren bijzonder populair bij reizigers die ze als souvenir mee
terug namen of als ansichtkaart naar huis stuurden 4 De modellen op deze foto's,
vaak prostituees, poseerden in het atelier van de fotograaf, die het tafereel zo ensceneerde dat de foto geheel voldeed aan de verwachtingen van de westerse kijkers
In de latere uitgaven van Hoogenstratens boek werden de foto's vervangen door
pikante illustraties [afb 79] Wellicht waren de naaktfoto's toch wat al te gewaagd
voor het grote publiek
De oosterse harem thuis
Mannen die niet genoeg hadden aan deze papieren harems, konden nog een
stapje verder gaan Wie er geen problemen mee had om te betalen voor seks, kon
zijn eigen haremfantasie werkelijkheid laten worden in een van de oosters ingerichte bordelen die Nederland in de negentiende eeuw kende In Den Haag, aldus
een gids van de stad uit 1843, stond in de rosse buurt rond de Bagijnenstraat een
luxueus bordeel met Turkse aankleding Voor de auteur was dit huis 'het paradijs
van Mohamed, vol van zwart- en blauwoogige houns [ ] waar de zachtste divans,
de vurigste champagne, de dartelste lonken u tot genot en zinsbedwelming uitlokken' 47 Op het eind van de eeuw waren Rotterdamse hoerenlopers welkom in het
Palats Orientalen hun Amsterdamse collega's konden oosterse avonturen beleven
in het weelderige bordeel van Madame Fatma aan de Spuistraat 48 Waarschijnlijk
stond dit huis model voor het bordeel uit De Roman van Bernard Brandt (1897)
van Herman Robbers (1868-1937) De auteur beschrijft in dit boek hoe de dames
van dit etablissement 'bijna allemaal zoogenaamd oostersch aangedirkt' waren 49
Van dit beruchte huis is niets overgebleven, behalve een visitekaartje van Madame
Gabrielle, een van de prostituees die werkzaam waren in deze 'splendide salon'
Op het kaartje staat een ster met een halve maan en de naam van het bordeel in het
Arabisch 'serail fatma' [afb 77] 50 Dat de associatie van hoeren met haremdames
(of oosterse vrouwen in het algemeen) vnj algemeen was, blijkt tenslotte ook uit
het gedichtje Twee kuischejonchelmgen voorde Tempel van Venus uit het satirische tijdschrift Asmodée 5I Hierin worden twee christelijke studenten beschreven die voor
een bordeel posten om heren te weerhouden van prostitueebezoek. De auteur twijfelde echter aan hun ware bedoelingen en vroeg zich af of ze betaald werden voor
hun actie, en zo ja, wat zij dan met hun geld gingen doen
Worden ze misschien bezoldigd
Buiten weten van hun Pa5
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Gaan ze ook soms, na 't schildwacht spelen
met dat geld naar Fatima?
Het bordeel in kwestie, Victoria aan de Nieuwezijds Voorburgwal, was voor zover
bekend niet oosters aangekleed, maar er werkten dus wel meisjes met oriëntaalse
namen.

R E I Z I G E R S OP ZOEK N A A R H E T S E N S U E L E O O S T E N

lan Littlewood betoogt in zijn studie Sultry Chmates dat reizen en seks in de negentiende eeuw onlosmakelijk met elkaar waren verbonden.51 Het verlangen naar vrije
seks was een van de belangrijkste motieven om op reis te gaan. Reizigers voelden
zich bevrijd van de strenge moraal thuis en daarnaast bevorderde de anonimiteit in
den vreemde hun experimenteerdrift. Tenslotte stelden hun status enrijkdomwesterse toeristen in staat om desnoods liefde te kopen. Met name de landen rond de
Middellandse Zee - Italië, maar ook het islamitische Oosten - hadden de reputatie
op seksueel gebied veel vrijer te zijn dan de Noord-Europese landen. Littlewood
baseerde zijn studie vooral op Engelse, Amerikaanse en Franse bronnen. In deze
paragrafen wil ik bekijken of de vaderlandse Oriëntreizigers zich voegen in het door
hem geschetste beeld. Gingen de Nederlanders op zoek naar het sensuele Oosten
en werden hun fantasieën bewaarheid of viel het in werkelijkheid juist tegen?
De ontnuchterende werkelijkheid en de vlucht in defantasie
Mannelijke reizigers moesten in de Oriënt teleurgesteld vaststellen dat contact met
gewone oosterse vrouwen zo goed als onmogelijk was. De meeste vrouwen liepen
op straat gesluierd en waren voor westerlingen onbenaderbaar en de harems bleven
voor de Europese mannen gesloten. Uit de ontnuchterende harem beschrijvingen
van westerse vrouwen bleek bovendien dat het er daar veel minder spannend, veel
'normaler' aan toe ging dan lang werd gedacht. De journalist en schrijver Maurits
Wagenvoort onderschreef dit beeld. Hij had van westerse artsen, die wel toegang
hadden tot de vrouwenverblijven, vernomen dat de Turkse haremdames 'wel integendeel van den geheelen dag op een diwân neergehurkt te zijn of lui liggen, zoetigheden etende en sigaretten rockende, net als ten onzent haar huishouden nagaan,
en ter verpoozing dames-visites afleggen of ontvangen, een romannetje lezen of een
mopje muziek spelen'.55 Wellicht een niet erg verheffend leven, aldus Wagenvoort,
maar in wezen niet veel anders dan dat van de meeste westerse vrouwen. De harem
zoals verbeeld in de Europese schilderkunst en literatuur bestond niet: 'De harem
van sprookjesdichters en genreschilders, waar de in zijden broeken en gazen sluiers
gehulde blonde Cirkassische vrouwen bediend worden in haar zinnelijk nietsdoen door sombere eunuchen of halfnaakte Nubische negerinnnen behoort
voor goed tot hetrijkder verbeelding, en dan nog enkel tot dat der gewaagde
kostschoolromannetjes'.54

Niet alle reizigers legden zich neer bij deze ontnuchterende conclusie. Een enkeling
nam zijn toevlucht tot zijn fantasie. Wat in het heden niet bereikbaar was, kon in het
verleden gedroomd worden. Paleisruïnes vormden regelmatig aanleiding tot mijmeren over een grootse en sensuele geschiedenis. Jozef Israels maakte samen met
zijn zoon Isaac Israels (1865-1934) en de letterkundige Frans Erens (1857-1935) in
1894 een reis naar Spanje en Noord-Afrika. Het gezelschap bezocht natuurlijk ook
het Alhambra in Granada, maar het Moorse paleis viel, zoals ik al eerder aangaf,
nogal tegen. Een ontzield gebouw: een fraai karkas, maar zonder sfeer. Slechts op
enkele plekken kon Jozef zich iets van het leven van de vroegere bewoners voor de
geest halen, zoals in het boudoir van de koningin en de badruimten in de harem.
Hij stelde zich voor hoe hier ooit een Sjahrazaad op een satijnen divan had gelegen,
aan de rand van een marmeren bad gevuld met welriekend water, terwijl de Morenkoning op zachte pantoffels binnentrad begeleid door de zoete klanken van een
eunuchenorkest. 55 Israels was niet de enige die wegzwijmelde bij de gedachte aan
voorbije haremtaferelen. In het voorjaar van 1896 arriveerde Marius Bauer in BachiSeraï, een provinciestadje op de Krim. Samen met de journalist C.K. Elout (18701947) nam hij zijn intrek in het inmiddels verlaten paleis van een Tartarenvorst.
Uitvoerig beschreef hij de kamers en tuinen van dit lustoord en ook hij vulde deze
in zijn fantasie met de vroegere bewoners: 'ik liep naar den harem [...] waar toch
eens een wacht van zwarte slaven met ontbloote sabel de toegangen bewaakte, en
ik keek door diezelfde traliewerken, waar, wie weet hoeveel schoone vrouwen verlangend gestaard hebben naar de wereld daarbuiten'. 56
Buikdans
Toch hoefden de reizigers het niet te laten bij dagdromen alleen. Plaatselijke sjacheraars waren graag bereid om hun dromen van exotische erotiek en vrije seks waarheid te laten worden. Als die kapitaalkrachtige vreemdelingen zo graag het sensuele
Oosten wilden ervaren, dan kregen ze het toch?
Wie tegenwoordig een groepsreis naar Egypte ofTurkije boekt, kan ervan uitgaan dat er in het programma minstens één avond is vrijgehouden voor een buikdansvoorstelling. Dat was in de negentiende eeuw niet veel anders. Ook toen
behoorde een bezoek aan een buikdansact tot de vaste onderdelen van een oosterse
reis.57 De danseressen die deze gewaagde optredens verzorgden, stonden in het
Oosten zelf in laag aanzien. Een eerbiedwaardige vrouw danste niet in het openbaar
voor een mannelijk publiek. De meeste vrouwen die voor westerse toeristen dansten, waren dan ook prostituees. Lokale gidsen brachten grote groepen westerlingen
rechtstreeks naar bordelen om een 'echt oosterse' buikdans te bewonderen. Hele
families belandden zo in etablissementen die ze thuis meden als de pest. Maar je
kon toch onmogelijk het Oosten bezoeken zonder zo'n 'typische' buikdans te zien?
Marcellus Emants (1848-1923) huurde in 1880 samen met zijn vrouw en
schoonmoeder en twee Franse reisgenoten een boot om de Nijl afte zakken. In
Sioet ging het gezelschap van boord om een bezoek te brengen aan de Franse consul. Diens zoon trakteerde hen op een uitgebreid diner, gevolgd door een voorstel-

231

232

ling van drie danseressen. De dansen lieten Emants onberoerd, maar wekten wel de
woede op van een van de Franse gasten. Deze, een burgemeester, was juist verloofd
en kon het niet waarderen dat de jongste danseres, 'allerlei zonderlinge bewegingen
met een onnoembaar lichaamsdeel makend', zich langs zijn knieën vleide.5 En toen
moest het hoogtepunt van de avond nog komen: de 'nagleh-ho'-dans, waarbij de
danseres al haar kleding afwierp omdat een bij zich in haar jurk verstopt zou hebben. Hoewel Emants de voorstelling met de nodige humor en distantie beschreef,
kwam het hem toch op een standje te staan van Arnold Ising senior (1824-1898), die
in DeNederlandscbe Spectator oordeelde dat de schrijver in zijn waarheidsdrift zich
had laten verleiden tot 'het meededen van bijzonderheden, die in botsing dreigen
te komen met den goeden smaak'.59 Zesentwintig jaar later bezocht Emants nogmaals een dansuitvoering in het Oosten. Ditmaal in het Algerijnse Boghari. Een
gids bracht het westerse gezelschap naar de oude stad, waar in een donkere ruimte
enkele prostituees hun exotische dansen uitvoerden. Wederom was de schrijver
er weinig enthousiast over, maar hij vermoedde wel dat deze opvoering redelijk
authentiek was. Dus niet zo als in de toeristenoorden 'waar de buikdans vermengd
is met overdreven lichaamsbuigingen, armzwaaiingen en lonkjes, kennelijk berekend op een prikkeling van de zinnelijkheid der Europese toeschouwers'.
Toen Louis Couperus in 1920 samen met zijn vrouw een toeristenreis door
Noord-Afrika maakte, was er inmiddels een overvloed aan dansvoorstellingen.
Voor elk wat wils: van zeer uitdagend tot uiterst braaf. De Haagse dandy bezocht
in Algerije maar liefst drie dansvoorstellingen: in Biskra, in Bou-Saäda en in het
chique Hôtel St. George te Algiers, dat een hoogst fatsoenlijk optreden bood.
Een keurig getrouwde toerist van waardige leeftijd kon toch moeilijk iedere nacht
de kashba intrekken om in ongure lokalen danseressen te bekijken die zich 'voor de
oogen der 'roumi's' uit haar sluiers schudden en schokken', aldus Couperus.
En daarom organiseerde het beschaafde St. Georges zelf Arabische dansavonden,
waarbij geen gordel viel, geen sluier werd opgelicht. Het was echt een voorstelling
voor vreemdelingen, met name Engelsen, aldus Couperus, maar toch wel aardig:
'vooral om het contrast van die vrouwen: de Arabische, waaronder een enkel type
van de woestijn, en de Engelse; de omhulde oosterse danseressen en de ruggedecolleteerde Europese, voorovergebogen, de vingers spelende in haar
parelsnoeren en eager, eager, kijkende... naar de dingen, die niet kwamen'.
Marcellus Emants publiceerde, naar aanleiding van zijn eigen ervaringen in
Noord-Afrika, in 1908 het blij spel Retsplezier, waarin hij de draak steekt met het
kuddegedrag van de meeste toeristen in het Oosten. Ook het bezoek aan de buikdanseressen komt natuurlijk aan de orde. Fijntjes maakt Emants duidelijk dat veel
westerse toeristen een merkwaardige dubbele standaard hanteren ten op ziehte
van deze gewaagde voorstellingen. Het toneelstuk speelt zich afin de lobby van een
drukbezocht hotel aan de rand van de Sahara. Belangrijkste spelers zijn een jong
echtpaar op huwelijksreis, Theo en Mina van Huchten, en een oudere landgenoot,
de heer Ouddorp. Deze laatste lijdt aan reismanie: hoewel hij geen enkel genot meer
ontleent aan zijn buitenlandse tochten dwingt zijn rusteloosheid hem elke keer

weer om op reis te gaan. In Theo herkent hij een potentiële lotgenoot. De jongeman
is nauwelijks in het hotel gearriveerd of hij informeert bij de gids of er ook aïssoea's
(een sekte die aan zelfmutilatie doet) te vinden zijn en vooral waar men Arabische
dansen kan bekijken. De gids kan hem wel helpen: 'danses Arabes', 'danse du ventre', 'danse des Ouled NaiT, zwaarddans of negerdans, Theo hoeft het maar te zeggen, en alles tegen een zeer schappelijk prijsje. Mina, de jonge echtgenote die alleen
maar klaagt over de ontberingen die ze op haar reis heeft moeten doorstaan, toont
zich weinig enthousiast maar laat zich uiteindelijk overhalen om ook mee te gaan
naar het danslokaal. Voor haar wordt de voorstelling een deceptie. Tijdens het
dansenfluistertde gids haar in het oor dat de danseressen prostituees zijn, waarop
ze woedend de zaal verlaat. In de lobby van het hotel beklaagt ze zich tegenover
Ouddorp. Welke man neemt zijn vrouw - nota bene op haar huwelijksreis - mee
naar een bordeel? Het verweer van Ouddorp, dat dat nu eenmaal een van de voornaamste attracties van het land is, mag niet baten en Mina pakt haar spullen om
meteen naar huis terug te keren: 'ik heb een fatsoenlijke opvoeding genoten en
ik hoor niet t'huis bij naakte kerels en publieke vrouwen!'63 Uiteindelijk verzoent
het echtpaar zich weer en vlak voor het einde van het stuk stelt Theo zelfs voor
om nog drie weken in het hotel te blijven. Aarzelend vraagt hij Mina of ze de
volgende dag dan wel naar een buikdans gaan kijken. 'Als jij het wilt', luidt het
antwoord van zijn jonge echtgenote. 4 Ongeneeslijk, concludeert Ouddorp.
Beiden zijn definitief ten prooi gevallen aan de reismanie.
Bordeelbezoek
De pasgetrouwde Mina wond zich aanvankelijk nog op over het feit dat haar man
haar meenam naar een oosters bordeel om een buikdansvoorstelling te bekijken,
maar voor de meeste reizigers behoorde zo'n bezoek tot het standaardprogramma.
Het Oosten werd zozeer vereenzelvigd met sensualiteit en erotiek, dat zelfs een
bordeelbezoek een normaal uitstapje werd. Want als de harems gesloten bleven,
de meeste vrouwen zwaar gesluierd gingen en onbereikbaar waren voor westerlingen, waar moesten de reizigers anders hun portie oosterse erotiek halen dan
in een bordeel?
Ian Littlewood toonde aan dat bordeelbezoek geen ongebruikelijk tijdverdrijf
was op verre reizen. In zekere zin was het bezoek aan buitenlandse bordelen zelfs
het summum van verzet tegen de mores in het vaderland. Daar kon je het dagelijkse
saaie bestaan achter je laten en je tijdelijk laven aan ongekende seksuele vrijheid. 5
Bekend zijn bijvoorbeeld de bordeelavonturen die Gustave Flaubert in zijn reisverslag beschrijft. Zijn affaire met de Egyptische courtisane Ruchiouk-Hanem
behoorde tot de aangenaamste herinneringen die hij meebracht uit het Oosten.
Ook Nederlandse reizigers deden in de Oriënt met enige regelmaat een bordeel
aan. Zij waren niet zo open over hun amoureuze avonturen als de Fransman, maar
uit hun reisverslagen blijkt in ieder geval dat een bezoek aan een oosters bordeel
niet abnormaal werd gevonden. De meeste auteurs schreven wel dat ze uiteindelijk
niet ingingen op de avances van de dames en het lieten bij wat rondkijken en sfeer
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proeven, maar wie goed tussen de regels door leest en dit aanvult met gegevens uit
ongepubliceerde briefwisselingen, krijgt al snel het vermoeden dat sommigen van
hen het niet lieten bij kijken alleen.
De jonge Jos. van Waterschoot van der Gracht kwam in 1910 met de boot aan
in Algiers. Hij had nauwelijks voet aan wal gezet of hij repte zich linea recta naar de
rosse buurt van de stad. Daar lonkten Ongesluierde lustwijven' in de deuropening
naar de passanten. Van Waterschoot werd er gegrepen door een 'zucht naar drastisch beleven' en samen met zijn gids trad hij binnen in het huis van een van deze
vrouwen. 7 De drukkende atmosfeer, de benauwde lucht en de vunzige ruimte
deden hem echter snel ontwaken uit zijn lustdromen en halsoverkop verliet hij
het donkere hol zonder zijn aanvankelijke voornemens te realiseren. Deze ervaring weerhield hem er overigens niet van om in andere oosterse steden eveneens
de hoerenbuurten te bezoeken.
Reizigers die op zoek waren naar amoureuze escapades konden zich altijd tot
hun gids wenden. Volgens Maurits Wagenvoort hadden alle gidsen wel hun adresjes en zo pikten ook zij een graantje mee van deflorerendeseksindustrie in het
Oosten. Wagenvoort zelf maakte in het begin van de twintigste eeuw een reis
door Egypte in het gezelschap van een jeugdige Pruisische jonker en een Duitse
kunstenaar. Met name de jonker hield ervan de bloemetjes buiten te zetten en joeg
in Egypte vrolijk het familiekapitaal erdoorheen. Na een korte woestijnreis gaf
de jonker een groot feest in de rosse buurt van Luxor waarbij hij zijn reisvrienden
en een paar advocaten uit München uitnodigde. Het werd een ruig partijtje, want
het deed de Duitse schilder hoofdschuddend opmerken: 'Borgia s'amuse'. 9
C.F. van Dam en de schilder Isidorus van Mens (1890-1985), die in de jaren
twintig Marrakesh bezochten, lieten zich door een gids verleiden om een 'intieme
dansvoorstelling' bij te wonen. Hij bracht hen naar een achterafbuurtje waar een
oudere dame een bordeel runde. Nadat er een prijs met haar was overeengekomen
en ook de gids betaald was, verschenen er drie naakte meisjes van eenjaar of zestien.
Voor de vorm voerden ze een uiterst knullig dansje op, maar daarna maakten ze al
snel duidelijk dat ze de gasten nog meer te bieden hadden. Van Dam vond de meisjes eerder vertederend en aandoenlijk dan lustopwekkend en daarom ging hij niet
in op hun aanbod seks te hebben. Desalniettemin hadden de reisgenoten een zeer
genoeglijke avond met de naakte meisjes op een door de maan beschenen dakterras
in de oude stad. Bij het weggaan vroeg de madam of zij de volgende dag niet terug
wilden komen, dan kon zij eventueel ook wel een Franse dame regelen. Van Dam
sloeg haar vriendelijke aanbod af, want deze Française zou zijn droom van het
sensuele Oosten alleen maar verstoren: 'wij hebben niet zoveel duizend kilometer
gereisd om de bekoring van het exotische door een Europeesche hoer te laten
bederven'.70 Een westerse prostituee maakte het veel te banaal en bracht zijn exotisch avontuur terug tot wat het eigenlijk was: een doodgewoon bordeelbezoek.

OuledNaïl
Een van de meest merkwaardige attracties voor liefhebbers van het sensuele Oosten vormden de Ouled Naïl. In elke reisgids kon men lezen hoe de vrouwen van
deze Noord-Afrikaanse bedoeïenenstam al op jeugdige leeftijd, vaak onder begeleiding van hun moeder, naar de stad trokken om werk te vinden als danseres en
prostituee om in korte tijd zo veel mogelijk te verdienen. Daarna keerden ze weer
terug naar hun stam om een huwelijkskandidaat te vinden. Hoe meer geld ze meebrachten, hoe gunstiger hun positie op de huwelijksmarkt. Eenmaal getrouwd
leidden ze een deugdzaam leven, totdat hun dochters volwassen werden. Dan
verlieten ze wederom de stam om hen te vergezellen naar de stad en hen in te
wijden in de dans en de betaalde liefde.
De vrouwen van de Ouled Naïl, die er in de ogen van de Europeanen een
opmerkelijke seksuele moraal op na hielden, fascineerden de reizigers in hoge
mate. Daarbij kwam dat ze de reputatie genoten van een uitzonderlijke schoonheid
te zijn. Bovendien gingen deze vrouwen ongesluierd en droegen een afwijkende en
kleurrijke klederdracht hetgeen hun exotische aantrekkingskracht alleen nog maar
vergrootte. Hoewel de Ouled Naïl in veel meer Noord-Afrikaanse steden werkten,
stond vooral het Algerijnse Biskra bekend om de grote hoeveelheid prostituees
van deze stam. In deze oasestad streken in de tweede helft van de negentiende
eeuw steeds meer Europese kunstenaars neer. Het was reeds rond 1900 een van
de belangrijkste toeristische trekpleisters van Algerije. En de vrouwen van de
Ouled Naïl droegen daar zeker een steentje aan bij.
In 1908 reisde de Nederlandse kunstenaar Philippe Zücken samen met zijn
vrouw en dochter naar Biskra en natuurlijk bezochten ze ook de wijk van de Ouled
Naïl. In zijn reisverslag beschreef Zilcken hoe de anders zo rustige buurt na zonsondergang veranderde in een doorlopende kermis die nog het meest leek op 'een
Promenoir der Folies-Bergères, maar met een ander publiek en enigszins andere
zeden'.7' Op smalle stoepen, deurdrempels of trapjes zaten in het schemerlicht
van de lantaarns de jonge vrouwen en hun begeleidsters. Uit de deuropeningen
klonk muziek. Binnen in de danszalen zaten de mannen langs de witgekalkte
muren; in het midden was een ruimte opengelaten voor de danseressen. Op straat
was het een drukte van jewelste. Arabische mannenflaneerdeneindeloos op en
neer, maar ook veel toeristen mengden zich in het gewoel. Volgens Zilcken sloeg
geen Europeaan deze buurt oven
Grappig is 't er heele benden jonge en oude Engelsche misses, die voor 't
geringste 'shocking' woord tot over de ooren zouden blozen, te zien wandelen
in die steegjes, welke het best vergeleken kunnen worden met ouderwetsche
buurten als Zandstraat of Zeedijk. Zóó wijzigen eenige breedte-graden 's
menschen opvattingen en veroorloven haar, die dergelijke vrouwen in
Regent- of Oxfordstreet met afschuw zouden ontwijken, ze hier met angstvallige nieuwsgierigheid van zeer nabij te bekijken en zelfs als vreemde
dieren te betasten'.71
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Zilcken vergeleek de straten van de Ouled Nail met de Zeedijk rond 1900 en ook
voor de hedendaagse lezer is de vergelijking met de eigentijdse Amsterdamse rosse
buurt veelzeggend In de weekenden en vakanties kun je in Amsterdam hele gezinnen langs de ramen met schaars geklede dames zien schuifelen In hun eigen land
of stad peinzen ze er niet over om gezamenlijk een hoerenbuurt te bezoeken, maar
een bezoek aan het liberale Amsterdam is met compleet zonder een excursie naar
het Red Light District Ruim een eeuw geleden gold dat ook voor Biskra wie deze
stad, exponent van het sensuele Oosten, echt wilde leren kennen, mocht een
bezoek aan de wijk van de Ouled Nail met overslaan
Zilcken zelf oordeelde opvallend mild over de Ouled Nail Hij erkende weliswaar dat ze naar westerse begrippen een niet geheel onberispelijk leven leidden,
maar benadrukte dat ze hun beroep met grote distinctie en waardigheid uitoefenden Door te stellen dat de Ouled Nail afkomstig leken uit een andere tijdperk met
een andere moraal, impliceerde hij dat de lezers niet te snel over hen moesten oordelen en deze vrouwen niet moesten vergelijken met hun collega's uit Londen,
Parijs ofAmsterdam 'men voelt zich in tegenwoordigheid van een ras, afkomstig
uit zeer oude tijden en vrijwel onbegrijpelijk voor ons' 73 Volgens Zilcken leken
deze vrouwen die in het mysteneuze halfdonker haast onbeweeglijk op hun klanten
zaten te wachten, nog het meest op afgodsbeelden of'op heilige slachtoffers van
een sedert lang vervlogen godsdienst'7* Uitvoerig beschrijft hij hun klederdracht
Zij gingen niet schaars gekleed, maar droegen een wittejurk aangevuld met fleunge
foulards Opvallend was hun kapsel met talloze vlechtjes en daaromheen gedrapeerde doeken In hun hoofdtooi waren zilveren kettingen met muntjes bevestigd
en ze droegen juwelen om hals, armen en enkels en om hun middel een njkversierde
gordel Volgens Zilcken kwamen hun juwelen overeen met die van Gnekse en
Romeinse vrouwen Eigenlijk was hun hele manier van kleden 'een dracht die in
statigheid met haar antiek karakter overeenkomt'75 Die vergelijking tussen eigentijdse oosterlingen en de antieke bewoners van het Middellandse Zeegebied werd
vaker gemaakt en gold zeker als een compliment In het Oosten kon men nog iets
ervaren van de voornaamheid en statigheid van de klassieke beschaving Ook de
dans van de Ouled Nail was niet te vergelijken met de platvloerse variant die in
Europa werd opgevoerd De echte Ouled Nail schreden met zorgvuldig berekende
passen voort op de monotone muziek Volgens Zilcken bewogen ze zich 'met stijlvolle gratie' en met een 'eigenaardige distinctie'7 Zelfs de sfeer in de 'heilige straten' was heel anders dan die in de westerse hoerenbuurten Europeanen viel het
onmiddellijk op dat er in de rustig flanerende menigte nooit een onvertogen
woord viel Volgens de Nederlander was dit ongetwijfeld te danken aan de
aangeboren soberheid en deftigheid van de oosterlingen
Wie Zilckens beschrijving van de 'heilige straten' las, moest wel geloven dat
er een heel serene sfeer heerste De lezer zou haast vergeten dat het hier wel degelijk
om een hoerenbuurt ging Dat de westerse bezoekers ook de meer aardse kanten
van die nering wisten te waarderen, blijkt uit een bnef die Adnaan Pit (1860-1944),
directeur van het Nederlandsch Museum voor Geschiedenis en Kunst en een vroe-

gère reisgenoot van Zücken, in 1909 aan zijn vriend schreef.77 Hierin bedankte hij
Zilcken voor het opsturen van diens reisverslag. Hij had het met veel plezier gelezen en was in gedachten teruggegaan naar de Algerijnse reis die zij samen ruim
vijfentwintig jaar eerder, in 1883, hadden ondernomen. Nu hij Zilckens beschrijvingvan Biskra las, vond hij het wel jammer dat zij indertijd deze stad niet hadden
bezocht. Wat hadden ze anders genoten van die Ouled Naïl: 'Die gezonde, dierlijke
onkuischheid, die dan eigenlijk geen onkuischheid meer is! Wij die veel sensualiteit
aan ons hebben, voelen daar veel voor'.7 Bij het lezen van de passages over deze
vrouwen had hij weer zin gekregen om terug te gaan en enkele weken 'het béte leven
in warmte en zon te gaan leven, met vrouwen, voor zoover een sheik van mijn leeftijd dat doen kan'.79 Dat was een volstrekt ander leven dan het intellectuele bestaan
dat hij nu leidde, maar die andere pool trok hem soms erg aan. Pit, die de vijftig
naderde, realiseerde zich echter dat ook voor hem de dagen begonnen te tellen:
'voor het andere, het rustig orientaalsch dierlijke, het aristocratisch genietende
leven moet men jonger zijn, hoogstens veertig'.
Pits ontboezemingen tonen aan dat hij het oosterse leven zag als de tegenpool
van zijn rationele, westerse bestaan. Juist voor mensen die veel 'sensualiteit' hadden,
zoals hijzelf en Zilcken, was het genietende, sensuele oosterse leven een aantrekkelijk alternatief. Daarbij valt het wederom op dat ook Pit de vermeende vrijere seksuele omgang in het Oosten niet veroordeelde, maar juist waardeerde. Het was een
'gezonde' onkuisheid, die eigenlijk geen onkuisheid was. De omschrijving 'dierlijke
onkuischheid' was dan ook niet negatiefbedoeld, maar sloeg eerder op het 'natuurlijke' ervan.
Een blijvend alternatief?
Zijn er Nederlanders geweest die bewust gekozen hebben voor dat alternatieve
leven in het Oosten? Een leven waarbij ze zich niet hoefden te storen aan de strikte
seksuele mores in het vaderland? In de bronnen is daarover weinig te vinden.
De meeste reizigers lieten het bij een kortstondige en incidentele uitspatting tijdens een vakantiereis, waama ze zich thuis weer voegden in het keurslijf. Slechts
een enkeling lijkt een langduriger romance met het sensuele Oosten aan te zijn
gegaan. Zo verhaalt Maurits Wagenvoort hoe hij in het voorjaar van 1900 vanuit
Algiers op weg ging naar de oasestad Ghardaïa. Halverwege, in het stadje Laghouart, wees de lokale bevolking hem op een huis van een Onbestorven weduwe'
die hier jarenlang had samengewoond met een Nederlandse schilder. De niet
nader genoemde kunstenaar was inmiddels vertrokken maar had wel een klein
fortuin achtergelaten. De vrouw gold nu als een dame in goeden doen, wat niet
verhinderde dat ze haar oude beroep weer had opgenomen en haar huis ook
openstelde voor andere mannen.
Aangekomen in Ghardaïa ging Wagenvoort op zoek naar een andere Nederlandse kunstenaar. Deze schilder, enige zoon van een welgestelde Amsterdamse
fabrikant, woonde reeds enkele jaren in de woestijnstad. De jonge kunstenaar
- type bohemien, onooglijk gekleed maar wel vloeiend Arabisch sprekend -
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woonde in de 'wijk der vreemdelingen', waar ook de Ouled Nail hun diensten aanboden De kunstenaar was bij hen kind aan huis Het schilderen had hij al snel opgegeven en nu leefde hij van de bijdragen die zijn vader hem met enige regelmaat uit
Nederland zond en die vermoedelijk grotendeels gespendeerd werden aan zijn
vriendinnen Het beviel dejonge man uitstekend in 'deze beschavingswildernis' en
ondanks herhaaldelijke smeekbeden van zijn familie zag hij geen enkele reden om
naar Nederland terug te keren Op verzoek van de Nederlandse consul in Algiers
moest Wagenvoort hem alsnog overreden zijn koffers te pakken Na veel praten
en tot zijn eigen verwondering slaagde Wagenvoort in zijn missie De kunstenaar
nam afscheid van de Ouled Nail en reisde samen met de auteur naar Algiers Zodra
ze echter onderweg een oase aandeden, toog de schilder meteen naar een bordeel
van de Ouled Nail om het contact met de vrouwen met wie hij jarenlang zo genoeglijk had geleefd te hernieuwen In zijn gepubliceerde dagboeken en reisverhalen
heeft Wagenvoort de identiteit van deze onconventionele kunstenaar altijd verzwegen, maar uit een bnef aan Gerlof van Vloten blijkt dat het hier ging om Jacobus
Reyenga (1867-1942), van wie inderdaad enkele geschilderde stadsgezichten uit
de Mzab bekend zijn 83
Dertigjaar later blikte Wagenvoort in zijn autobiografische roman De vnjhetd
zoekertemg op deze Algerijnse episode en vroeg zich af of hij toen wel dejuiste
beslissing had genomen 'Heeft hij dien jongen man werkelijk een dienst bewezen
door hem terug te leiden in het ordelijke leven van een Amsterdamsch fabrikantje'
De jongen leefde onder de meiden der Ouled-Nail als God in Frankrijk, in een heerlijken oasis temidden van schilderachtige en belangwekkende heden, zorgeloos,
en wat men noemt 'de poëzie', ontbrak zeker aan dit leven niet' + Van de verloren
zoon had hij na hun afscheid in Algiers taal noch teken meer vernomen Nooit ontving Wagenvoort een briefje waaruit bleek dat hij dankbaar was voor 'de terugkomst in het prozaïsche Amsterdamsche zakenleven' 5
Uit deze anekdote blijkt dat voor een enkele Nederlander het 'sensuele Oosten'
een reëel alternatief was voor het gereguleerde burgermansbestaan in het vaderland
Voor deze jonge schilder was het Oosten werkelijk een erotische vluchtplaats, ver
weg van het preutse en bekrompen vaderland De schnj ver Wagenvoort, die, zoals
we nog zullen zien, evenmin veel ophad met de burgerlijke moraal in Nederland,
kon hem eigenlijk geen ongelijk geven

Als er één groep in het Westen was die reden had om ontevreden te zijn met de
heersende moraal, dan waren het wel de homoseksuelen Hun seksuele geaardheid
werd niet erkend, maar verworpen als zondig of pervers Het bevreemdt dan ook
niet dat juist bij homoseksuelen een grote behoefte bestond om de beperkende
burgerlijke cultuur in het vaderland de rug toe te keren en hun geluk te beproeven
in vrijer, exotischer oorden Door te reizen - in werkelijkheid of slechts in verbeelding - konden zij de burgerlijke moraal ontvluchten en zelfs er openlijk tegen rebelleren ' Ver van huis leidden ze een leven dat in hun geboorteland onmogelijk was
Het bekendste voorbeeld vormen de vele Engelse homoseksuelen die zich in Italie
vestigden, waar ze in betrekkelijke rust relaties met Italianen of andere mannen aanknoopten Een stad als Florence kende in de achttiende en negentiende eeuw een
bloeiende kolonie van homoseksuele expats1
Ook het Oosten vormde voor veel homoseksuelen een aanlokkelijk alternatief
voor de strikte zeden in het Westen Reeds in het begin van de negentiende eeuw
het Lord Byron er geen twijfel over bestaan dat hij op reis ging uit verzet tegen het
seksuele klimaat in Engeland In de Orient hoopte hij in ieder geval wat homoseksuele geneugten te proeven die thuis verboden waren en uit zijn correspondentie
blijkt dat hij daarin ook slaagde Byrons Turkse avonturen spraken tot de verbeeldingvan velen en menig Europeaan trad in zijn voetsporen In 1850 had Gustave
Flaubert zijn eerste homoseksuele ervaring in een Egyptisch badhuis, rond de
eeuwwisseling beleefden Oscar Wilde (1854-1900) en André Gide (1869-1951)
wilde avonturen met Algenjnsejongetjes en tijdens de Eerste Wereldoorlog verloor E M Forster (1879-1970) zijn hart aan een Egyptische tramconducteur in
Alexandrie Arabische jongetjes groeiden uit tot een veelbezongen topos in de
westerse homoliteratuur Istanbul, Cairo en Algiers werden bekende internationale
homo-ontmoetingsplaatsen en het Tanger van Paul Bowles (1910-1999) verwierf
faam als een seksuele vrijplaats waar homoseksuelen uit de hele westerse wereld
naar toe trokken
Waaraan dankte het Oosten zijn reputatie als homoparadijs'' Al in de middeleeuwen werd de moslims door Europese schnj vers sodomie verweten Deze
beschuldigingen stoelden echter niet op waarneming en maakten onderdeel uit
van een bredere polemiek tegen de islam Beschuldigingen van homoseksualiteit
waren een effectief wapen om de islam zwart te maken een krachtig bewijs voor
het lage zedelijke peil in het Oosten en dus voor de morele superioriteit van het
christelijke Westen Deze strategie bleef eeuwenlang effectief In negentiendeen vroegtwintigste-eeuwse reisverslagen werden de schandalige en walgelijke
homoseksuele praktijken in het Oosten nog steeds gecontrasteerd met het veel
fatsoenlijker Westen
Toch zijn de veelvuldige verwijzingen naar homoseksuele relaties in de Orient
met alleen afte doen als een retorische strategie van het zich superieur voelende
Europa Het taboe op homoseksuele relaties in het Oosten lijkt, natuurlijk variërend in tijd en plaats, inderdaad minder strikt te zijn geweest dan in het Westen 3
De islam mocht homoseksualiteit dan wel ten strengste verbieden, maar de praktijk

was vaak soepeler dan de letter van de wet. Zo bestond er een lange traditie van
homo-erotische poëzie in het Arabisch en Perzisch, die overigens in het negentiende-eeuwse Europa zo goed als onbekend was. Dat gold natuurlijk niet voor de
passages uit aeDuizend-m-een-nachtv/zinn openlijk gesproken werd over mannenliefde of lesbische relaties.''' Homoseksuele verhoudingen werden in de nachtvertellingen zowel positief als negatief geduid, maar in ieder geval bestond er bij de
auteurs veel minder terughoudendheid om het onderwerp ter sprake te brengen.
Uit de verhalen komt ook naar voren dat in bepaalde kringen, bijvoorbeeld aan
het hof, liefdesrelaties tussen volwassen mannen en adolescente jongens geaccepteerd werden, hetgeen bevestigd wordt door de Europese reisverslagen.
Daarnaast heeft Robert Aldrich in zijn recente studie Colonialism andHomosexuality aangetoond dat homoseksualiteit ook nauw verbonden was met de imperialistische politiek.5 De koloniale omstandigheden 'stimuleerden' homoseksuele
gedragingen. In veel koloniale gemeenschappen, zoals het leger en de vroege kolonistennederzettingen, was er een groot tekort aan vrouwen en lag er een sterke
nadruk op male bonding en 'mannelijke'waarden in het algemeen. Homoseksuele
relaties werden hier weliswaar niet goedgekeurd, maar zolang ze niet al te openlijk
gepraktiseerd werden en zolang er geen publieke rel ontstond, lag de tolerantiegrens veel hoger dan in het vaderland. Verder werd de koloniale samenleving
natuurlijk gekenmerkt door een sterke hiërarchische structuur. Westerse mannen
hadden niet alleen meer macht, maar ook meer geld dan de lokale bevolking. Vanwege hun positie en hun status konden de Europese mannen zichzelf makkelijker
toegang verschaffen tot oosterse jongens: zij konden seks afdwingen of kopen.
De oosterse jongens op hun beurt, konden op verschillende wijze - financieel
of anderszins - profiteren van hun machtige westerse minnaars.
Dit alles leidde er toe dat veel Europeanen in de negentiende eeuw het Oosten
associeerden met homoseksualiteit. Richard Burton is van hen wel het beroemdste
voorbeeld. In het vermaarde Terminal Essay, waarmee hij zijn vertaling van deDuizend-en-een-nacbtafs\oot, wilde Burton de praktijk van de mannenliefde in de zogenaamde 'Sotadic Zone' onderzoeken. Deze 'Sotadic Zone' strekte zich uit van 43
graden ten noorden tot 30 graden ten zuiden van de evenaar, maar in de praktijk
beperkte Burton zijn onderzoeksgebied vooral tot de islamitische landen. In deze
zone was sodomie, aldus de auteur, eerder regel dan uitzondering. Burton onderbouwde zijn theorie met een hele waslijst aan voorbeelden van homoseksuele praktijken uit verschillende islamitische landen die hij kende uit reisverslagen of uit
eigen ervaring: in de Noord-Afrikaanse havensteden was sodomie algemeen verspreid, Egyptenaren waren berucht om hun voorkeur voor jongens. Turken waren
een ras van geboren pederasten, in Perziéfloreerdende jongensbordelen en de
Afghaanse mannen waren dol op hun zangknaapjes. Deze en andere voorbeelden
moesten het bewijs leveren dat homoseksuele handelingen in de 'Sotadic Zone'
op hun best als een klein vergrijp, een 'peccadillo', werden beschouwd, terwijl deze
in het Europese Noorden verafschuwd werden en slechts zelden voorkwamen.7
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In Burtons Terminal Essay komt ook kort een Nederlander ter sprake. Bij zijn
behandeling van sodomie in het contemporaine Egypte, haalt Burton de volgende
anekdote aan: 'Old Anglo-Egyptians still chuckle over the tale of Sa'id Pasha and
M. de Ruyssenaer, the high-dried and highly respectable Consul-General for the
Netherlands, who was solemnly advised to make the expenment, active and passive,
before offering his opinion on the subject'. Burton vertelde er niet bij wat de
mening van Ruyssenaer over homoseksualiteit precies was, maar het laat zich
raden dat de Nederlander er niet erg welwillend tegenover stond en het advies
van de Egyptische onderkoning niet heeft opgevolgd.
Van andere Nederlanders weten we wel hoe ze dachten over de mannenliefde in
het Oosten. In de reisverslagen werd er slechts kort en vaak indirect naar verwezen,
maar altijd in zeer negatieve bewoordingen. Jan van 's-Gravenweert ergerde zich al
in 1837 te Istanbul aan de schandelijke en walgelijke dansen 'van eenige verwijfde
Gneksche jongens, die bij ons gesteenigd zouden worden'9 En Abraham Kuyper
zag in de homoseksuele praktijken het zoveelste bewijs voor het erbarmelijke zedelijke peil van de islam. 'De paederastie', aldus de anti-revolutionaire voorman, 'is in
heel het Turksche rijk een ingekankerd kwaad, dat schaamteloos gedreven wordt'IO
Pasja's kwamen er openlijk voor uit dat zij in hun paleizen de liefde bedreven met
jongens en hun publieke reputatie werd er niet eens door geschaad. En zowel in
de grote steden als op het platteland was de 'tegennatuurlijke' prostitutie een algemeen bekend verschijnsel.
In de officiële literatuur overheerste dus de verkettering van de oosterse sodomie. Maar na 1900 klonken er ook andere geluiden, zij het dat deze aanvankelijk
alleen hoorbaar waren voor de goede verstaander. Openlijk de loftrompet blazen
over Arabische knapen en de mogelijkheden van homoseksuele contacten in het
Oosten, bleef ook toen tegen alle maatschappelijke conventies indruisen De schrijver Maunts Wagenvoort was homoseksueel en walgde van de 'kleinheid' en de
'bekrompenheid' van Nederland." Hij had niets op met wat men noemde 'de goede
zeden' en ergerde zich aan de vaderlandse moraalridders Bij zijn bezoek aan Pompei vernam hij dat de afdeling erotische kunst van het museum niet langer voor het
publiek toegankelijk was. Hij vroeg zich afwaar toch die drang vandaan kwam om
de mensen zedelijk te willen opvoeden 'Kan men hartstochten, natuurlijke neigingen, aangeboren begeerten uitroeien? Er zijn vormen van "zingenot", welke nu
"onnatuurlijk" worden genoemd alsof er iets "onnaatuurlijk" in de Natuur is. De
kleingeestige verbetenngslust van vele menschen dient heel vaak om de aandacht
van de eigen gebreken afte leiden op die van den buurman'I2 Dit is echter een van
de zeldzame keren dat Wagenvoort in zijn reisverslagen zinspeelt op zijn homoseksualiteit, laat staan dat hij openlijk rept over zijn eigen homoseksuele contacten
Alleen bij zijn beschrijving van de ruige buurten van Calata, een wijk in Istanbul,
lijkt hij te refereren aan persoonlijke ervaringen· 'Calata! Dat is de grootsche hel
van ziedende, bloedrode ondeugd' Het schuim van drie werelddeelen is er samen
gevloeid in de danshuizen, tingeltangels, kroegen, duistere logementen en badhuizen en viert er alle nachten satanssabbath En natuurlijk, voor geestes-zwakken

is Calata een zeer gevaarlijke plaats, maar de sterken, de mannen gaan door deze
vlammen van hartstocht en ondeugd heen en vatten er een wéten, een ervaring voor
het leven uit op'.'3 Wat die ondeugd echter precies omvatte, blijft onduidelijk.
In het begin van de twintigste eeuw verschenen in Nederland schoorvoetend
de eerste romans, novellen en gedichten die openlijker het thema homoseksualiteit
aan de orde stelden. Relatief veel van deze werken speelden zich afin het Oosten.
Omdat het taboe op homoseksualiteit nog zo sterk was, verkozen de auteurs een
exotische setting, zodat ze zich nog altijd konden verschuilen achter het feit dat zij
slechts een schets gaven van de oriëntaalse zeden. Het Oosten als excuus om te
schrijven over het Onzegbare'.

C O U P E R U S EN DE BERG V A N L I C H T

Louis Couperus was in ons land een van de eerste auteurs die homoseksualiteit
tot een belangrijk thema in zijn romans maakte. Aanvankelijk deed hij dat nog
enigszins verhullend, zoals in Noodlot uit 1890, maar in De bergvan licht nam hij
geen blad meer voor de mond. De hoofdpersoon van deze roman, de jonge keizer
Heliogabalus, brengt met zijn sensuele dansen duizenden soldaten het hoofd op
hol, trouwt met een wagenmenner en stort zich in de Romeinse hoerenwijk in de
armen van matrozen. Couperus voorzag dat een dergelijk boek veel kritiek zou uitlokken en daarom schreef hij in september 1904 aan zijn uitgever dat het hem niet
verstandig leek - in verband met 'onze "fatsoenlijke" lezers' - om de roman, zoals
gebruikelijk, eerst als feuilleton in Groot-Nederland'te plaatsen.l* De berg van licht
verscheen uiteindelijk in drie aparte delen tussen november 1905 en februari 1906.
De roman vertelt het verhaal van het kind-keizertje Heliogabalus (204-222) en
begint in de Syrische stad Emessa. Helegabalus, zoals hij bij Couperus heet, dient
als hogepriester in de zonnetempel en is leerling van de oppermagiër Hydaspes.
Deze wijdt hem in in een geheime, mystieke leer, die ervan uitgaat dat er in den
beginne een sekseloze Oorsprong van Licht' was. De eerste mens, Adam-Heva,
was net als het Licht geslachtloos, maar om duistere redenen splitste hij zich later
in een man en een maagd. Sindsdien wil onze ziel terug naar haar oorsprong, terug
naar het sekseloze licht. Hydaspes leert Helegabalus hoe hij die zielstoestand kan
bereiken. Hij moet eerst terugstreven naar de menselijke vorm der tweeslachtigheid, de androgynie van de Man-Maagd. Maar de magiër drukt hem op het hart dat
hij, wil hij slagen in zijn opdracht, het delicate evenwicht tussen man en maagd moet
bewaren: niet te mannelijk, maar ook niet te vrouwelijk worden. De volgende ochtend danst Helegabalus rond de Zwarte Steen, een fallussymbool dat vereerd wordt
in de tempel. De aantrekkelijkejongen brengt de menigte met zijn sensuele dans
in uitzinnige vervoering en gesteund door de intriges van zijn schatrijke grootmoeder die haar kleinzoon bovendien als zoon van de overleden keizer Caracalla
presenteert, roepen de Syrische legioenen hem diezelfde dag nog tot keizer uit. In
triomf trekt hij naar Rome waar hij de bevolking verbijstert met grootse spektakels,
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optochten, feesten en religieuze ceremonieën vol erotiek en sensualiteit. Helegabalus speelt daarbij zelfde hoofdrol, naakt dansend rond de Zwarte Steen of
verkleed als Venus tijdens een van de vele orgiën. Maar na een aanvankelijk
enthousiasme keert het volk zich van Helegabalus af. Zijn huwelijk met de wrede
wagenmenner Hierocles valt slecht, maar de keizer verbruit het pas echt als hij
daarna ook de Virgo Maxima, de hogepriesteres van de vestaalse maagden en
een symbool voor de traditionele Romeinse waarden, tot zijn echtgenote maakt.
Het volk komt in opstand, Hierocles wordt gelyncht en de praalzuchtige Helegabalus wordt vermoord in een latrine.
Verboden waan een roman over homoseksualiteit
De bergvan licht is op vele manieren geduid. De meeste critici veronderstelden een
direct verband tussen Couperus' vermeende homoseksualiteit en de homoseksualiteit van het keizertje. Volgens Bogaerts was de De bergvan lichteen neerslag van
Couperus' eigen obsessies en een compensatie voor zijn fysieke geremdheid, terwijl
Bastet in de roman juist een getuigenis zag dat Couperus zijn androgyne aard had
geaccepteerd en daar zelfs trots op was.'5 Alleen Maarten Klein verdedigde onlangs
dat het androgyne ideaal in het boek niet verklaard moest worden uit de seksuele
voorkeur van de auteur, maar tegen de achtergrond van allerlei esoterische en mystieke stromingen, zoals de theosofie van Madame Blavatsky (1831-1891) en de leer
van de rozenkruisers van Sâr Péladan (1858-1918). Volgens hem werd de homoseksualiteit inde roman dan ook niet positief geduid, maar werd in De bergvan Licht
juist de verwording van Helegabalus tot homoseksueel beschreven. Zijn te sterke
homoseksuele neigingen verstoorden het androgyne evenwicht en leidden uiteindelijk tot zijn ondergang. Klein heeft zeker een punt waar hij stelt dat het mystieke,
levensbeschouwelijke ideaal van de androgyn een belangrijk element in de roman
vormt, maar hij benadrukt wel erg sterk de negatieve kanten van de homoseksuele
relaties in de De bergvan licht. Zo zijn er verschillende passages aan te wijzen waarin
typisch 'homoseksuele' eigenschappen worden geprezen.'7 En ook lijken Couperus' bladzijdenlange beschrijvingen van, bijvoorbeeld, de lichamelijke schoonheid
of de sensuele dans van het kindkeizertje niet alleen te verklaren vanuit een mystiekreligieus ideaal van bovenmenselijke androgynie. Daarvoor is de homo-erotische
sfeer te sterk. Hoe het ook zij, Couperus zelf noemde De bergvan lichtin een brief
uit december 1905 aan zijn uitgever Veen 'een roman over homosexualiteit',
en voegde daaraan toe: 'Hier in Frankrijk is het motief een motief als een ander,
maar bij ons is het natuurlijk verboden waar...'.
Een dubbele distantte
En met verboden waar moet omzichtig worden omgegaan. Door de roman te
situeren in de oudheid en deels in het Oosten (Syrië) creëerde Couperus een dubbele distantie: in tijd en in ruimte. Een zo heikel onderwerp als homoseksualiteit
had ongetwijfeld nog meer weerstand opgeroepen als het beschreven zou zijn in
het hier en nu.

De bergvan licht speelde zich afin het Rome van de derde eeuw na Christus
Rond 1900 was onder decadente auteurs de late keizertijd bijzonder populair
Ze verlustigden zich in de beschrijving van het amorele gedrag van de soldatenkeizers, hun sadistische spelletjes, overdadige praalzucht en seksuele uitspattingen Keizer Hehogobalus was voor hen de personificatie van het verval van
het Romeinse Rijk In verschillende gedichten en romans, zoals Jean Lombards
L'Agame (1888) en Stefan George's gedichtencyclus Algabal (1892) speelde hij de
hoofdrol en de Nederlandse schilder Lawrence Alma Tadema wijdde een groot
doek,De rozen van Hehogabalus (1888), aan een van zijn beruchtste daden het verstikken van enkele feestgangers in een lawine van rozenblaadjes tijdens een extravagante orgieI9 De regenng van Hehogabalus was dus de perfecte setting voor een
roman over homoseksualiteit Weldra zouden de chnstenen hun strenge zedenleer
opleggen, maar onder dit decadente keizertje golden er nog heel andere normen
Helegabalus leefde niet alleen in een andere tijd, hij was ook afkomstig uit een
andere cultuur Als een rode draad loopt aoor De bergvan hcht de botsing tussen
oost en west en Couperus het er geen twijfel over bestaan dat zijn hoofdpersoon
tot het oosterse kamp behoorde Helegabalus was de zoon van een oosterse pnnses,
en hoewel hij was geboren in Rome bracht hij het grootste deel van zijn jeugd in het
Synsche Emessa door Daar realiseerde hij zich dat hij 'in Rome altijd iets gemist
had een zoele glimlach, die in de lucht om hem aandreef, glimlach van sympathie
en begroeting, warme kus van bekende wellusten, omhelzing, mysterieus en mystiek' 10 In het sensuele en mystieke Oosten voelde Helegabalus zich thuis en met
zijn besluit om Syne te verlaten om keizer te worden in Rome, tekende hij in feite
zijn eigen doodvonnis Zijn oosterse inborst en levenswijze zou hem in het
Westen fataal worden
Week als een vrouw, bhj-vroolijk als een kind, mystiek-helder als een pnester
des Lichts - zoo zoû hij altijd blijven, onbewust artistiek en veelvuldig in zijn
ziel, die niet anders was dan de uiterste bloem eener uitbloeiende overbeschaving, en alleen in deze atmosfeer, hem sympatiek, deze atmosfeer van het sensueel-mystiek-geunge Oosten, dat hem begreep en dat hij begreep, zou die
uiterste bloem nog in pracht hebben kunnen ontluiken in de toegestane vervolmaking van hoe ook bizondere eigenschappen overgeplant zoû zij kort
maar hevig, vergiftigen zich, en allen, die zij bekoorde ' 2 I
Geheel op oriëntaalse wijze maakte Helegabalus een grandioze entree in Rome
Het volk vond het prachtig en koos meteen partij voor het Oosten 'en heel hun
verlangen smachtte te gemoet naar de pracht, die zôu komen, in ceremonie en feest
en vooral in bandeloos, bandeloos zingenot, dat eeredienen zou om den Zwarten
Steen' " In de daarop volgende jaren veranderde de stad Oosterse motieven 'overwulpschten' de sobere klassieke architectuur en 'de adem van het Oosten gloeide
met een walm des verlangens door de kilte der Romeinsche nachten'23 Voorbij
waren de jaren van angst voor de strengheid van Septimius Severus en de wreed-
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held van Caracalla Alles was plotsklaps ongewoon geworden het leven buitensporig en de liefde onmatig Maar uiteindelijk ging het mis en draaide het uit op
een heuse clash of civilizations De Romeinse waarden heten zich toch met combineren met de oosterse zeden De vestaalse maagden realiseerden zich als eersten dat
hun 'dienst van strengen eenvoud en blank kuische zeden en heel hooge, onaantastbare waardigheid mèt was in samenstemming met de uit het Oosten aanbrallende
zingloenngen van de Zon' ^ De keizer vervreemde zich steeds verder van zijn
onderdanen, die uiteindelijk tegen hem in opstand kwamen De oriëntaalse Helegabalus moest het veld ruimen voor zijn neefje Alexander Severus, die zich juist
had geprofileerd als een voorstander van de strenge Romeinse zeden
Het zijn dus vooral eigenschappen als wellust en zingenot in het algemeen,
en homoseksualiteit in het bijzonder, die in De bergvan licht door Couperus consequent gekoppeld worden aan het Oosten Zo vertelt hij dat Helegabalus' mannelijkheid reeds in Emessa werd 'geknakt' omdat 'de hysterie zijner sensualiteit fel in
zijn bloed mede-geerfd' was 2ï Toen in Rome het volk, na een sensuele ceremonie in
de zonnetempel te hebben bijgewoond, de hoerenwijk introk om het eerder geziene
in een aardser vanant in de praktijk te brengen, zochten 'de knapen van geboorte
[ ] het dat vooral uit het Oosten komt' l6 In de termen van Caracalla het Helegabalus erotische mozaïeken maken van lesbische nereiden en elkaar berijdende trito
nen. Couperus omschreef deze als een typisch product van de Aziatische verbeelding Tenslotte, als laatste voorbeeld, de houding van de grootmoeder Moeza ten
opzichte van het huwelijk tussen Helegabalus en zijn wagenmenner Hierocles
als Romeinse matrone keurde zij het af, maar 'als Syrische' keurde zij het goed 17

Een boek voor enkelen zonder vooroordelen van godsdienst en vooropgestelde moraa
Al vaker is gezegd dat Couperus de klassieke oudheid zo bewonderde vanwege
de levensvreugd, de grotere schoonheidsbeleving en de minder benepen seksuele
opvattingen Hij betreurde het dat de komst van het christendom hieraan een eind
had gemaakt Ook mDebergvan licht worden de normen en waarden van de klassieke beschaving, en dan met name de klassieke beschaving in het Oosten, als een
aantrekkelijk alternatief gepresenteerd voor de christelijke zedenleer De kerk en de
christelijke moraal, die homoseksualiteit rigoureus afwees als een zonde, komen er
in deze roman niet al te best vanaf Wanneer de Romeinse legers in Syrie overlopen
naar Helegabalus noteert Couperus opgelucht dat twee eeuwen van zich uitbreidend christendom de antieke schoonheid en stralende levensblijheid nog met hadden kunnen smoren En ook Helegabalus zelf zag het christendom niet als een
bedreiging, daarvoor was het veel te treurig, zwaarmoedig en zonder levensvreugde
Het zou de blijheid van de antieke goden nooit kunnen overwinnen 29 Maar op de
laatste bladzijde van de roman moet de epicurist Gordianus vaststellen dat zijn keizer zich hienn helaas vergist heeft Het volk, waaronder veel somber geklede en
slaafs jubelende christenen, kiest voor de nieuwe keizer Alexander Severus, die
sympathie koestert voor de christelijke leerstellingen Het maakt Gordianus weemoedig weldra zal de antieke schoonheid en levensvreugde voorgoed verdwijnen

Die antichristelijke toon klonk nog sterker in de prospectus van Debergvan hcht
Daann werd Helegabalus gepresenteerd als 'de laatste weerschijn van de Antieke
Schoonheid en de Antieke (Egyptisch-Chaldeeuwsche) Wijsheid' Wat wij nu als
'liederlijk' en 'immoreel' beschouwen was voorde zonnedienst, aldus Couperus,
even natuurlijk als voor de rooms-katholieken het opdragen van demis Couperus
vroeg zich zelfs af of de kwintessens van die oosterse religie niet zuiverder was dan
die van het christendom'' In het begin van de twintigste eeuw moet dit voor de
meerderheid van de lezers een enorme provocatie zijn geweest en daarom besloot
Couperus met te zeggen dat zijn DeBergvan licht dan ook geen boek was voor
het grote publiek 'Mijn boek is een boek voor enkelen, zonder vooroordelen van
godsdienst en vooropgestelde moraal Zij, die vooroordelen hebben, doen beter
het niet te lezen, want ze zullen ge-ergerd worden' 30
Getuige de kritische recensies heeft niet iedereen die raad opgevolgd Met
name uit religieuze hoek werd de roman fel bekritiseerd In Onze Eeuw, een conser
vatief tijdschrift met een overwegend orthodox-protestantse redactie, fulmineerde
Κ Kuiper (1854-1922) tegen deze 'geefFemineerde Elegabalus-verenng' De jonge
keizer was in zijn ogen 'krankzinnig door de meest walging wekkende hartstochten'
en gaf zich over 'aan eenen zwijmel van de meest intense en de meest verbasterde
sexueele - liefst homosexueele - begeerte'31 En in 1919, maar liefst veertien jaar na
het verschijnen vanDebergvan licht, wond Al Slijpen (1884-1922), in het katholieke
Studien, tijdschnfi voorgodsdienst, wetenschap en letteren, zich nog steeds op over
Couperus' 'erotomane monsterhjkheden' en 'overspannen erotiek' ?1
Hoewel de recensies niet mals waren, kan toch gesteld worden dat de ophef
rond deze roman nog veel groter zou zijn geweest indien ze met gesitueerd was in
het antieke Oosten, maar in het hier en nu Dat blijkt wel uit de regelrechte rel die
ontstond naar aanleiding van het verschijnen van de roman Ptjpeltjntjes (1904) van
Jacob Israel de Haan, over wie later meer Deze roman over twee homoseksuele
studenten speelde zich afin het eigentijdse Amsterdam, en dat was heel wat confronterender De Haan wilde zich, in tegenstelling tot Couperus, niet verschuilen
achter een andere tijd en een andere cultuur

J E U G D I G E Z O N D A A R S TE K O N S T A N T I Ν O PEL

In 1905 verscheen in Nederland nog een roman die het thema homoseksualiteit
koppelde aan het Oosten Maar dit keer niet het antieke Oosten Jeugdige zondaars
teKomtantmopel speelde zich afin het eigentijdse Istanbul en was geschreven door
Esgo Taco Feenstra Kuiper (1857-1908) Over deze Fnese auteur is helaas weinig
bekend '3 Hij werd te Sneek geboren als zoon van doopsgezinde ouders en ver
huisde later naar Peppel, waar hij werkte als boekdrukker en journalist Hij trouwde
en kreeg dne kinderen, maar zijn huwelijk hield niet erg lang stand In 1900
scheidde hij van tafel en bed en vertrok vermoedelijk niet veel later naar Istanbul,
waar hij in 1908 overleed Waarom hij zich juist in de stad aan de Bosporus ves-

247

tigde, is onduidelijk. Het is verleidelijk om te veronderstellen dat hij Nederland
ontvluchtte op zoek naar grotere seksuele vrijheid. Daarvoor zijn echter geen
harde bewijzen te vinden, behalve dan dat uit zijn werk blijkt dat hij zeer goed
op de hoogte was van de 'homoscene' in Istanbul.
In Jeugdige zondaan te Konstantinopel lezen we hoe een Nederlandse reiziger,
de ik-figuur, verneemt hoe een oude bekende, een Bulgaarse jongen die hij enkele
jaren eerder heeft ontmoet, als 'privaat-secretaris' in dienst is getreden bij een rijke
Turk. Tegen verlening van lichamelijke diensten geniet hij een luxe leventje bij zijn
beschermheer. Volgens de ik-figuur is het in Istanbul niet ongebruikelijk dat jonge
mannen zo de kost verdienen. Hij besluit samen met een vriend op nader onderzoek uit te gaan naar deze ontuchtige praktijken. Ze beginnen hun zoektocht op
de Europese scholen in de stad, want daar zou de kiem van dit kwaad liggen. Via
via komen ze in contact met de 17-jarige, wereldwijze Herman, die verschillende
jongens onder zijn bescherming heeft, onder wie de 8-jarige Carlos. Herman heeft
dit jongetje gekocht van een van de vele slavenhandelaren uit de stad. De ik-figuur
wil Carlos bevrijden uit het jongensbordeel waar hij werkt, maar uit niets blijkt dat
het jochie zijn leven wil veranderen. Pas weken later staat Carlos plotseling op de
stoep en verklaart hij met betraande ogen dat hij niet langer voor hoerenjong wil
spelen. Wanneer zijn moeder, een verlopen prostituee die zelf in Odessa werkt,
hem terugeist, wordt besloten Carlos het land uit te smokkelen aan boord van
een schip met bestemming Rotterdam. Hiermee is dit melodrama echter nog niet
ten einde, want later ontmoet de ik-figuur onverwachts Herman in de straten van
Istanbul. Hij is dakloos, slecht gekleed en ziekelijk: nog slechts een schim van de
gesoigneerde jongeling van enkele maanden eerder. De ik-figuur neemt hem onder
zijn hoede en brengt hem naar een ziekenhuis. Daar verhaalt Herman zijn droevig
lot. Kort na hun eerste ontmoeting was hij 'privaat-secretaris' geworden van een
rijke Griek. Toen deze hem echter betrapte met de staljongen, werd hij op straat
gezet en belandde hij in een knapenbordeel in Calata. Omdat hij een geslachtsziekte had opgelopen, moest hij ook daar vertrekken en leefde vanaf dat moment
op straat. In het hospitaal proberen de artsen hem te genezen, maar Herman is
reeds te verzwakt: 'hij was ten ondergegaan, bezweken, zijn lichaam had hij in
ontucht verwoest'34 Uiteindelijk sterft hij. Aan de ik-figuur laat hij een klein
pakketje na met daarin een Mariamedaillon en een kort briefje: 'Effendi,
ik dank u, ik heb niets anders te geven. Denk eens aan mij'.35
Een dubbele moraal
Natuurlijk, de held van het verhaal probeert de jongetjes te redden uit de klauwen
van hun souteneurs en, natuurlijk, hij laat op gezette plaatsen duidelijk zijn afkeur
blijken van het 'moreel verval' in Istanbul en de Ontuchtige' knapenprostitutie.
Maar het vemislaagje morele verontwaardiging is hier wel heel erg dun: een overduidelijk excuus om over zaken te schrijven die anders onaangeroerd moesten blijven. Jeugdige zondaars leest als een Gay Guide Istanbul inno 1905. De auteur maakt
vele, voor het plot volstrekt onnodige, uitwijdingen over 'privaat secretarissen'.

Perzische dansjongens, twijfelachtige badhuizen en jongensbordelen. Feenstra
Kuiper kende Istanbul goed, want regelmatig doorspekt hij zijn verhaal met straatnamen en hotelnamen ter verhoging van de authenticiteitswaarde. Het is zoals
Gerrit Komrij schreef: "n kanjer van een moraal, jazeker, maar intussen zijn we
mooi rondgeweest, langs alle verdorven plaatsen'.3
De dubbele moraal blijkt het duidelijkst uit de beschrijving van Herman, de
17-jarige jongen die Carlos onder zijn hoede heeft. De ik-figuur verwerpt Hermans
praktijken, maar tegelijkertijd is hij gefascineerd door diens verschijning: 'een
groote, zwaar gebouwde forsche knaap, met een paar brutale kijkers in zijn hoofd,
een prachtig exemplaar van het menschelijk geslacht'.37 Herman spreekt zes talen,
heeft de manieren van een gentleman, de brutaliteit van een inbreker en 'de ondeugden van geheel Sodom'.38 Zelfs bij zijn sterfbed dwalen de gedachten van de ikfiguur af naar eerdere ontmoetingen, toen Herman nog 'schoon als een tweede
Antinoös [was geweest], vol brutalen levenslust, slechts droomende van wellust
en genot'.39 Vooral de vergelijking met Antinoös, de mooie minnaar van keizer
Hadrianus, is veelzeggend.
Net als Couperus nam ook Feenstra Kuiper de gelegenheid te baat om in zijn
verhaal flink uit te halen naar de christelijke zedenprekers. Zendelingen hadden
de islamitische landen niets dan ellende gebracht. Verblind door hun eigen zelfgenoegzaamheid zagen ze het heilloze karakter van hun onderneming niet eens in:
'millioenen worden er jaarlijks verspild aan het bekeeren van Mohammedanen en
hunne zedelijke verbetering, van mensen, wier godsdienst minstens evengoed is
als de onze en die zedelijk veel hoger staan dan het gros van hun, die Christus
belijden'.'1'0 Hierbij aansluitend is het opvallend dat alle jongensprostituees in
het verhaal van Europese afkomst zijn; zo is Carlos een Spaanse jood en Herman
een Griek. Ze volgen onderwijs op de Europese scholen 'waar gewoonlijk het
eerste onderricht wordt gegeven in alle handelingen op de ontucht betrekking
hebbende'.4' En in het jongensbordeel//ote/BroKitt', dat wordt gerund door een
Kroaat, werken voornamelijk Grieken, enkele joden en een Hongaar. Dat wil
echter niet zeggen dat er geen Turken met interesse voor jongens in het verhaal
voorkomen. Integendeel, de werkgevers van de 'privaat secretarissen' zijn Turks
en ook onder de klanten van de jongensbordelen bevinden zich verschillende
hooggeplaatste oosterlingen. Bovendien lijkt geen inwoner van de stad vreemd
op te kijken van deze praktijken.
Jeugdige Zondaars heeft opvallend weinig kritiek gekregen. Het moralistische sausje
was vermoedelijk net sterk genoeg om de moraalridders tevreden te stellen, maar
ook weer niet zo overheersend dat het de liefhebbers van wederwaardigheden over
de verdorven knapenliefde in het Oosten de eetlust bedierf. Zij konden van Feenstra Kuiper leren dat homoseksualiteit in Istanbul veel breder geaccepteerd was dan
in de meeste Europese steden en dat de westerse homoseksueel er een keur aan
knapenbordelen kon vinden. Er was in ieder geval genoeg vraag naar het boek.
Na de eerste druk in 1905 volgden nog minstens zeven herdrukken. Aanvankelijk
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verscheen het werk bij de keurige uitgever D. Buys Dzn., maar later ontfermde
de uitgeverij CJ. Koster Azn. zich over at Jeugdige Zondaan. Gezien het fonds
van deze Amsterdamse uitgeverij was het werkje daar ook beter op zijn plaats.
Koster specialiseerde zich namelijk in 'Boeken voor beeren' en 'prikkelectuur',
zoals Het dierlijke in de vrouw, DeKama-Soetra, Moderne kloostergruwelm en
De dame met de dne corsetten.^

J A C O B I S R A E L DE H A A N EN DE V E R L E I D E L I J K E A R A B I S C H E
JONGETJES

De joodse schrijver en jurist Jacob Israël de Haan (1881-1924) woonde vanaf 1919
in Palestina, waar hij in 1924 op gewelddadige wijze aan zijn eind kwam.4' Hij werd
gedood door een extremistische zionist, maar al snel circuleerden er ook geruchten
dat de moordenaar een van zijn Arabische minnaars zou zijn.44 Het was immers
algemeen bekend dat De Haan op mannen viel omdat hij dat zelf ook nooit onder
stoelen of banken had gestoken.
Twintig jaar voor zijn dood, in 1904, veroorzaakte hij een van de grootste schandalen uit de Nederlandse literatuur. In dat jaar verscheen Pijpelijntjes, een roman die
zich afspeelt in de Amsterdamse volkswijk De Pijp. Hoofdpersonen zijn de studenten Joop en Sam die bij dezelfde hospita op kamers wonen en een homoseksuele
vriendschap hebben. Zonder al te veel moeite herkenden de lezers in 'Joop' de
auteur zelf en in 'Sam' Arnold Aletrino (1858-1916), aan wie de roman ook was
opgedragen. Aletrino was onaangenaam verrast door de dedicatie en de gelijkenis
met een van de romanpersonages en kocht zonder dralen alle nog beschikbare
exemplaren van Pijpelijntjes op. Maar het kwaad was reeds geschied. De Haan werd
ontslagen als onderwijzer en verloor zijn bijbaantje als schrijver van een kinderrubriek in het socialistische dagblad Het Volk. In de pers ontspon zich een uitermate
felle discussie over het boek, waarbij De Haan werd neergezet als een gedegenereerde en geperverteerde maniak. Het weerhield hem er echter niet van om vier jaar
later zijn tweede roman over een homoseksuele relatie, Pathalogieën, op de markt te
brengen. Na de publicatie van deze twee geruchtmakende boeken, leek De Haans
leven in de loop van de jaren tien in een wat rustiger vaarwater te komen. Hij voltooide zijn studie rechten en werd een gerespecteerd jurist. Bovendien keerde hij
terug naar het geloof van zijn vaderen. Hij werd lid van de Nederlandsche Zionistenbond, waar hij vooral omarmd werd door de religieuze factie. Schrijven bleef hij
ook, maar nu vooral religieuze poèzie, zoals de dichtbundel Het JoodscheLied (1919).
In 1919 vertrok De Haan als correspondent van het Algemeen Handelsblad mar
Palestina. Aanvankelijk was hij een overtuigd zionist, maar tijdens zijn verblijf in
Jeruzalem trok hij steeds meer naar de orthodoxe joden die niets moesten hebben
van het ideaal van een burgerlijke, seculiere Joodse staat. Van een gedreven joodse
nationalist veranderde hij in een felle bestrijder van het zionisme, hetgeen hem
uiteindelijk het leven kostte.

Ondanks zijn bekering tot de orthodoxie, bleef De Haan ook in Palestina contact
zoeken met jongens. 45 In zijn gepubliceerde reisbrieven in hetHandelsbladkwam
zijn voorliefde voor Arabische knapen slechts verhuld ter sprake. De goede verstaander kon De Haans voorkeuren alleen vermoeden bij het lezen van zijn uitwijdingen over de mooie Arabische jongetjes die halfnaakt over straat liepen of
zijn gedetailleerde beschrijving van de opzwepende dans van een zwarte jongen en
'een slanke, donkere Jemenietenknaap van vijftien jaren'.'1' Die al te tedere beschrijvingen van oosterse jongetjes waren voor de zioniste Carolina Eitjes (1883-1968)
- die ook om politieke redenen een tegenstander van De Haan was - aanleiding om
in 1921 in het Handelsblad te schrijven dat 'de bloote pootjes van de Arabische jongetjes' nu wel begonnen te vervelen.47
Veel openhartiger was De Haan in zijn kwatrijnen, die voor het grootste deel
na zijn dood werden gepubliceerd.4 In een pseudo-interview met De Haan in het
satirische tijdschrift Uiltje van 20 augustus 1921 werd gesuggereerd dat de vaderlandse tijdschriften zijn meer expliciete gedichten niet durfden te publiceren. De
interviewer, refererend aan De Haans homoseksuele voorkeuren, stelde de schrijver
de volgende vraag: 'Alles is hier [Palestina] vrijer en van wege de warmte luchtiger
in kleeding en donker van toon. Ja hier moet u toch wel tot ontroerende gedichten
komen?'. Waarop De Haan antwoordde dat hij inderdaad prachtige gedichten had
geschreven, maar: 'in dit benepen Holland durven ze die dingen niet publiceeren'. 49
Deze kwatrijnen plaatsten de vriendschappen met Arabische gidsen en bedienden die in de reisbrieven heel neutraal beschreven werden, in een iets ander daglicht.
O p verschillenden van hen was De Haan verliefd en met enkelen had hij vermoedelijk ook een fysieke relatie. Maar de kwatrijnen verraden niet alleen zijn liefde voor
Adii, Said, Machmoed en Nazief, ook zijn innerlijke worsteling met zijn homoseksuele gevoelens en orthodoxe geloof wordt hierin ontroerend beschreven.
In het korte verhaal Sabbath in Jeruzalem voor het Handelsblad vertelt De Haan
hoe hij dagelijks naar de Klaagmuur ging. Tussen de schreiende mannen had hij eindelijk het onbeschrijfelijke gevoel gevonden echt thuis te zijn: 'dan komt uw Ziel in
het Gebied, waar geen Woorden doordringen. Dan zijt ge gansch alleen.. .'. 50 Maar
uit zijn kwatrijnen blijkt dat De Haan er niet alleen kwam voor eenzame contemplatie, maar ook voor het gezelschap. En dan niet het gezelschap van de vrome schreiende joden, maar het gezelschap van de lonkende Arabische knaapjes. Zo wordt
de Klaagmuur bij De Haan niet alleen een symbool voor het leed van het Joodse
volk of de kracht van het joodse geloof, maar ook voor zijn innerlijke strijd tussen
zijn orthodoxe geloofsopvattingen en zijn verlangen naar jongemannen. In het
kwatrijn Ochtendgebed verwoordt hij zijn vertwijfeling openlijk:
Ga ik naar de Klaagmuur voor de gebeden?
Of voor den kleinen Marokkaanschen Knaap?
Die stout van lach en liefelijk van leden
Mij dringend riep in onrustige slaap.5'
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De Haan had zo gehoopt zich in Jeruzalem volledig aan God te kunnen wijden,
maar, helaas, ook daar bleven de aardse verlokkingen hem achtervolgen:
In Amsterdam was het mijn heiige Stad.
Hier is het een stad vol geheime straten.
Een driftig volk van verleidlijke Maten.
'k Heb steeds schoonheid meer dan heiligheid liefgehad.52
Ook uit andere kwatrijnen blijkt dat de 'verleidlijke maten' De Haan een diepe
geloofscrisis bezorgden. Hij kon het vaderland dan wel ontvluchten, maar zijn
twijfels en frustraties nam hij mee naar het Oosten.
Het androgyne Syrische keizertje van Couperus, de Istanbulse schandknapen van
Feenstra Kuiper en de Arabische jongetjes van De Haan, ze waren allemaal familie:
producten van de westerse beeldvorming over het wellustige Oosten. Ditmaal echter niet ontsproten uit een heteroseksueel, maar uit een homoseksueel verlangen
naar een vrijere seksualiteit. Maar in beide gevallen functioneerde het sensuele
Oosten als een aantrekkelijk alternatief voor het repressieve zedelijke klimaat
in het Westen.
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^n c ' e voorafgaande hoofdstukken zijn alleen mannelijke opinies over het sensuele
Oosten aan bod gekomen. Ook het vrouwelijke perspectief is interessant. Westerse
vrouwen hadden niet per se andere opvattingen over het Oosten dan westerse mannen. Ze deelden immers grotendeels dezelfde culturele achtergrond. 'Gender',
zoals uit recente studies blijkt, was slechts een van de factoren die van invloed
waren op hun beeldvorming; geen onbelangrijke factor, maar niet noodzakelijkerwijs doorslaggevender dan sociale, etnische, religieuze of culture factoren.' Daarom
vinden we ook bij veel vrouwelijke reizigers dezelfde raciale stereotyperingen en
hetzelfde westerse superioriteitsgevoel dat we reeds kennen van hun mannelijke
soortgenoten.2
Dat wil echter niet zeggen dat vrouwen geen eigen bijdrage aan de kennis en
de verbeelding van het Oosten, en dan met name van de oosterse vrouw, hebben
geleverd. Zoals gezegd, alleen door het feit dat zij wél toegang hadden tot de oosterse vrouwenvertrekken, speelden vrouwelijke reizigers een sleutelrol in het ontmaskeren van de mannelijke fantasieën over de harem. Verder valt op dat de meeste
westerse reizigsters de behoefte hadden om in hun reisverslagen de positie van
de oosterse vrouwen te vergelijken met die van henzelf. De uitkomst van die vergelijkingen was overigens heel divers en deels te verklaren uit de visies die de
schrijfsters hadden op de maatschappelijke rol van vrouwen in het Westen. De
meeste reizigsters verwierpen het haremsysteem, omdat het de vrijheden van de
vrouwen beknotte. Het reduceerde vrouwen tot slavinnen van de mannelijke
driften en belemmerde hen in hun vrije ontwikkeling. Sommigen trokken daaruit
de conclusie dat de positie van de oosterse vrouw ver achter bleef bij die van hun
westerse seksegenoten. Anderen beaamden dat de leefomstandigheden van de
oosterse vrouwen inderdaad schandalig waren, maar stelden dat deze helaas niet
wezenlijk verschilden van de situatie in Europa.5
Daarnaast waren er ook westerse schrijfsters die juist de aandacht vestigden
op het feit dat het leven van de oosterse vrouw helemaal niet altijd zo beroerd was.
Ze wezen erop dat oosterse vrouwen een grotere economische zelfstandigheid
genoten - ze hadden bijvoorbeeld het recht van eigendom - en dat ze makkelijker
van hun echtgenoten konden scheiden. In de ogen van enkele meer radicale feministes werd de harem, traditioneel een symbool van onderdrukking en onderwerping,
juist een symbool voor vrijheid.4 Zij zagen de haremmuren niet als een middel om
vrouwen binnen te houden en hen tot gevangenen te maken, maar als bescherming
tegen de boze mannenwereld. Binnen de muren was het vrouwelijke domein, waar
de vrouwen in harmonie met elkaar leefden en een grote mate van autonomie en
vrijheid genoten. Zelfs seksuele vrijheid, want telkens weer herhalen deze schrijfsters dat als een oosterse vrouw haar slippers voor de ingang van haar privévertre'
plaatste, haar man wist dat zij niet lastig gevallen wenste te worden en dus nooit
zou binnentreden. En dat was volgens hen in het Westen wel anders.5 Net als bij
de mannelijke haremverbeeldingen, was ook bij deze vrouwen sprake van idealisering en 'wishful thinking' uitgaande van de eigen, westerse behoeften; alleen was
het resultaat precies tegenovergesteld.

Tenslotte waren er ook nog enkele vrijgevochten vrouwen, die, net als de Europese
mannen, in het Oosten op zoek gingen naar grotere seksuele vrijheid Ze hadden er
affaires die thuis niet denkbaar waren, meestal met andere Europeanen, maar soms
ook met oosterse mannen Maunts Wagenvoort beschreef bijvoorbeeld hoe hij in
het begin van de twintigste eeuw een nachtelijke bezoek bracht aan de tempel van
Luxor Het verbaasde hem dat hij niet de enige was 'gedecolleteerde Engelsche en
Duitsche dames [komen] 's avonds den maneschijn [ ] genieten, ook om in zijn
ontzagwekkende kolommenreeksen met haar begeleiders een 'flirtation' te hebben,
waartoe velen harer zich gemakkelijk laten verleiden door 'effendi' of'fellahischen'gids' Toch bleven dergelijke 'flirtations' lange tijd uitzonderlijk, voor de meeste
toenstes was het Oosten weliswaar een openbaring voor de zinnen en een ongekend sensuele omgeving, maar dat vertaalde zich niet in seksuele relaties 7 Volgens
Littlewood kwam daarin pas na de Eerste Wereldoorlog geleidelijk aan verande
nng Toen werd reizen naar het Oosten ook door vrouwen vaker geassocieerd
met erotische avonturen Uit deze penode stamt ook de roman TheShetk (1919)
van E M Hull (1880-1947), over een meisje dat ontvoerd wordt door een sjeik op
wie ze later hopeloos verliefd wordt De roman werd twee jaar later verfilmd met
Rudolph Valentino in de hoofdrol en werd een ongehoord kassucces De Arabische
sjeik werd zo een sekssymbool voor westerse dames die voor het eerst wat open
hjker hun eigen verlangens wilden laten zien Maar daarnaast is The Sjeik óók een
weerspiegeling van het veel oudere westerse beeld van de Oosterse sensualiteit
In Nederland heeft slechts een handvol vrouwen hun oosterse ervaringen aan het
papier toevertrouwd, slechts eén heeft de harem als onderwerp van een roman gekozen Uit hun werk komt een heel gevarieerd beeld naar voren De vier vrouwen wier
teksten hieronder nader worden bekeken, geven ieder een ander beeld van het oosterse vrouwenleven, dat deels te verklaren is uit hun uiteenlopende achtergrond en
hun verschillende visies op de positie van de vrouw in de westerse samenleving

F R A N S J E VAN B R E U G E L B E Z O E K T DE H A R E M V A N DE PASJA V A N
TRIPOLI

Fransje van Breugel-De Flavard de Wolffis de eerste Nederlandse reizigster die
gedrukte herinneringen van haar Orientreis heeft nagelaten Zij trouwde in 1822
met de diplomaat Jacques van Breugel (1799-1867) Van 1827 tot 1833 woonden
ze in Tripoli waar Jacques was gestationeerd als Nederlands consul9 Fransje's
reisverslag verscheen echter pas in 1875, acht jaar na haar dood, en was bovendien
bewerkt door haar schoonzoon, de dominee-politicus Marie Adrien Perk (18341916) Dat maakt deze bron lastig te interpreteren in hoeverre is Fransje zelf aan
het woord of zijn haar herinneringen gekleurd door de opinies van haar schoonzoon·1 Conclusies over Fransje's beeld van oosterse vrouwen moeten dan ook
met enige terughoudendheid getrokken worden l0
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Het reisverslag besteedt niet veel aandacht aan de positie van de oosterse vrouwen.
De leden van de diplomatieke gemeenschap in Tripoli trokken vooral onderling
met elkaar op en schermden zich af van de plaatselijke bevolking." Behalve met
haar bediendes, had Fransje bijna uitsluitend contact met andere Europese vrouwen. Slechts eenmaal komen de oosterse vrouwen wat uitvoeriger aan bod, als
Fransje van Breugel samen met de vrouw van de Engelse consul wordt uitgenodigd
een bezoek te brengen aan de harem van Yoessef Karamanli, de pasja van Tripoli.
Youssef wordt neergezet als een schoolvoorbeeld van de wrede oosterse despoot.
Alleen in zijn liefde voor zijn eerste vrouw toonde hij zich een man met gevoel.
Deze vrouw was een mooie Italiaanse actrice die door kapers slavin was gemaakt.
Het motief van de ontvoerde favoriete was, zoals we al eerder zagen, bijzonder
populair in de Europese literatuur. Ook voor de oosterse vorsten waren de
Europese vrouwen toch het aantrekkelijkst, omdat, zo wordt gesuggereerd,
zij als enigen in staat waren echte liefde te geven.
De Italiaanse stierf echter al op jonge leeftijd, waarna de pasja nog een reeks
andere vrouwen nam. Die vrouwen ontmoette Fransje tijdens haar bezoek aan
de harem, dat zeer beleefd verliep. De Europese dames werden gastvrij ontvangen
door de eerste vrouw van de vorst die hen verschillende versnaperingen aanbood.
Daarna bezochten ze de vertrekken van de andere vrouwen waar ze eveneens zeer
hoffelijk werden onthaald. Toch was Fransje opgelucht na enkele uren de harem
te kunnen verlaten omdat ze hoofdpijn had gekregen van de wierookdampen en
de zware parfums. Over de harembewoonsters was Fransje weinig vleiend: ze waren
lelijk, lui en dodelijk jaloers op elkaar. Elke wettige vrouw bracht een vaste dag in
de week met de vorst door. Gaf hij de voorkeur aan een andere, dan was hij verplicht
de overgeslagen echtgenote een geldelijke vergoeding te geven. Met name die laatste opmerking zal bij veel lezers vergelijkingen met prostitutie hebben opgeroepen,
zeker omdat de harems in de Europese verbeelding vaker werden geassocieerd met
bordelen. Volgens Fransje waren de haremdames overgeleverd aan de grillen van
hun meester, maar dat was voor hen helaas geen reden om hun eigen slavinnen
beter te behandelen. Deze werden net zo wreed en willekeurig bejegend.
Tijdens het bezoek aan de harem deed zich een opvallend voorval voor. Een van
Youssefs dochters toonde zich zeer spraakzaam en openhartig. Het meisje vertelde
hoe zij vaak droomde de harem te ontvluchten en Europese zeelieden te vragen haar
mee te nemen naar 'een vrij land'. Wijzend op haar armbanden bezet met kostbare
edelstenen, zei ze dat deze niets anders waren 'dan kluisters, die haar de vrijheid
ontroofden'.12 Een dergelijke ontboezeming bevestigt wat al te perfect de heersende Europese opinies over de harem als een vrouwengevangenis e iet is de
vraag of deze conversatie daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, dan wei door Fransje
van Breugel of haar schoonzoon later is toegevoegd. Het is wel bekend dat hooggeplaatste Turkse vrouwen in Istanbul, die vaak een Europese opvoeding hadden
genoten, op het eind van de negentiende eeuw de positie van de westerse vrouwen
als voorbeeld namen om hun eigen situatie te verbeteren. Maar het is niet zo waarschijnlijk dat al rond 1830 een meisje in de harem van de pasja van het afgelegen

Tripoli, dat niet of nauwelijks contact had met westerlingen, naar Europa wilde
vluchten omdat ze daar in vrijheid zou kunnen leven.
Na de ontvangst bij de vrouwen van de Bey, vereiste de beleefdheid wel dat
de haremdames nu een tegenbezoek kwamen brengen op het Nederlandse consulaat. Ook dit was geen onverdeeld genoegen. De dames bleken zeer luidruchtig
en weinig beleefd, aldus Van Breugel. Ze waren nieuwsgierig, zaten overal aan en
stelden impertinente vragen. En tot overmaat van ramp wilden ze graag 'Hollands
water' -jenever - drinken. De dames raakten aangeschoten en begonnen onderling
te kijven. Toen het uur van de terugtocht was aangebroken, nam de consulvrouw
met grote opluchting afscheid van het dronken gezelschap. Ze had geen enkele
behoefte aan een tweede ontvangst en voortaan zou ze haar sociale omgang weer
beperken tot de Europese gemeenschap in Tripoli.
Dat de vrijheid van de Europese vrouwen ook niet onbeperkt was, blijkt uit
een van de laatste hoofdstukken van het reisverslag. Nadat Fransje met weinig
sympathie heeft beschreven hoe oosterse meisjes geen enkele invloed hebben op
de keuze van hun partner, komt een liefdesdrama binnen de diplomatieke kring ter
sprake. Emma, de dochtervan de Britse consul, was verliefd geworden op de zoon
van diens Franse collega. De diplomaten stonden echter op gespannen voet met
elkaar en daarom verbood de Britse consul zijn dochter de omgang met haar minnaar. Emma negeerde echter dit verbod en bleef contact zoeken. In het reisverslag
wordt haar gedrag sterk afgekeurd: zelfs de 'liefde en achting die zij haar vader
schuldig was, de convenances, die tegen zulk een verbintenis luide protesteerden
[en] de eerbied, dien zij aan de nagedachtenis van haren echtgenoot behoorde
te bewijzen' konden de dochter niet van haar voornemens weerhouden.'5 De
ongelukkige Emma deed een zelfmoordpoging, maar ook dat kon haar vader niet
vermurwen toestemming voor het huwelijk te geven. Uiteindelijk loste de onverkwikkelijke zaak zich vanzelf op: de Franse minnaar werd het slachtoffer van een
tyfusepidemie. Deze dramatische liefdesgeschiedenis laat duidelijk zien dat ook
de Europese vrouwen geen onbeperkte vrijheid in hun partnerkeuze hadden en
de wil van de vader in dezen nog steeds doorslaggevend kon zijn. In het reisverslag
wordt het veto van de Engelse consul zonder meer geaccepteerd en zelfs verdedigd.
Fransje van Breugel lijkt hierin geen tegenspraak te zien met eerdere uitspraken
over de veel slechtere positie van de oosterse vrouwen die zijn overgeleverd aan de
wil van hun mannen. Zij was immers overtuigd van de superioriteit van de westerse
beschaving en uit niets blijkt dat ze ontevreden was met de positie die vrouwen
daarin vervulden of door haar oosterse ervaringen tot enige zelfreflectie kwam.

DE A V O N T U U R L I J K E R E I Z E N V A N A L E X A N D R I N E T I N N E

Ruim twintig jaar na het verblijf van Fransje van Breugel in Tripoli arriveerde een
andere Nederlandse reizigster in het Midden-Oosten: Alexandrine Tinne (18351869). Deze Haagse freule reisde niet, zoals de consulvrouw, omdat haar echt-
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genoot een betrekking had in verre streken. Alexandrine was ongetrouwd en zou
dat ook haar hele leven blijven. Ze reisde samen met haar moeder Henriette. Haar
vader was reeds gestorven toen ze nog een kind was en had haar een enorm vermogen nagelaten. Voor Alexandrine was geld dus nooit een probleem. Moeder en
dochter reisden op stand. Ze sliepen in luxueuze vijfsterrenhotels of huurden voor
langere tijd een riante woning. Onderweg werden ze bijgestaan door een stoet
bedienden die zorg droegen voor de enorme hoeveelheid bagage die de dames meezeulden: tientallen kisten met kleding, serviezen, meubilair en zelfs enkele ijzeren
ledikanten. Toch waren de tochten van de dames Tinne, zoals we zullen zien,
bepaald geen plezierreisjes.
In 1856 zetten Alexandrine en Henriette, respectievelijk 19 en 54 jaar oud, voor
het eerst voet op Egyptische bodem. Ze huurden een boot om de Nijl op te varen
en trokken vervolgens door Palestina, Syrië en Libanon, streken die in die tijd
bekend stonden als gevaarlijk en ongeschikt voor 'dames alleen'. Twee jaar lang
reisden de Tinnes door het Midden-Oosten, voordat ze weer terugkeerden naar
Den Haag. Na een Europees intermezzo van vierjaar, lokte het Oosten weer. Ditmaal namen moeder en dochter ook nog een derde vrouwelijk familielid mee: tante
Addy. Eenmaal in Egypte aangekomen voeren de dames wederom de Nijl op, maar
nu wilde Alexandrine helemaal naar Khartoem in de Sudan. Vanuit hier maakten
de dames twee spectaculaire tochten naar het stroomgebied van de Witte Nijl, waar
zelden of nooit Europeanen kwamen. De tweede expeditie, naar de onbekende
Gazellenrivier, ondernamen ze samen met de Duitse ontdekkingsreizigers Theodor von Heuglin (1824-1876) en Hermann Steudner (1832-1863). De reis verliep
desastreus. Noodweer, vijandige slavenhandelaars en ziektes dwongen hen vervroegd terug te keren. Moeder Henriette overleed en niet veel later stierf ook tante
Addy. Om te herstellen vestigde Alexandrine zich met haar personeel in een groot
huis nabij Cairo. Ondanks aandringen van de familie wilde ze van een terugkeer
naar Den Haag niets weten. Integendeel, ze plande alweer een nieuwe expeditie.
Ze kocht een boot met een Nederlandse bemanning onder leiding van kapitein
Wilhelmie. Met haar schip voer ze langs verschillende mediterrane havensteden,
om uiteindelijk aan wal te gaan in Algiers. Ze wilde als eerste Europese vrouw
contact leggen met de legendarische Toearegs. Nadat een eerste expeditie vanuit
Algiers op een mislukking was uitgelopen, reisde Alexandrine naar Tripoli.
Vanuit die stad trok ze de Sahara in waar ze inderdaad een ontmoeting had met de
Toearegvorst 'Ichnoechen'. Vier dagen verbleef ze in zijn kamp en bij het afscheid
spraken ze af elkaar snel weer te ontmoeten. Die afspraak werd Alexandrine fataal.
Op weg naar haar tweede ontmoeting werd haar karavaan op 2 augustus 1869 overvallen door een groep gewapende Arabieren en Toearegs. Ze plunderden het kamp
en doodden de meeste aanwezigen, onder wie Alexandrine en haar twee Nederlandse matrozen. De reislustige Haagse was goed 33 jaar oud toen ze in de Sahara
stierf. Na haar dood werd Alexandrine gevierd als een groot ontdekkingsreizigster.
Ondanks haar fascinatie voor de witte vlekken op de kaart van Afrika, heeft ze zelf
nooit aanspraak willen maken op die status. Naar eigen zeggen reisden zij en haar

moeder met uit wetenschappelijke motieven en evenmin voor de roem 'maar eenvoudig als toeristen, voor ons eigen genoegen'I4
Op zoek naar vrijheid
Voor de positie van de oosterse vrouwen lijken Alexandrine en haar moeder nauwe
lijks of geen aandacht te hebben I 5 Uit enkele losse zinnen in hun dagboeken of reis
brieven blijkt wel dat ze harems in Damascus en in Berber (Sudan) hebben bezocht,
maar ze vinden het kennelijk niet de moeite waard om er uitgebreider verslag van te
doen Willen we de reizen van Alexandrine verbinden met haar sekse, dan moeten
we ook niet kijken naar haar visie op de positie van de oosterse vrouwen, maar eer
der naar haar persoonlijke motivatie om naar te Onent te trekken Naast reislust
en zucht naar avontuur lijkt vooral haar vrijheidsdrang de belangrijkste drijfveer te
zijn geweest Ze wilde breken met de beperkingen en conventies die het leven in de
Haagse upper class een vrouw oplegde en ze weigerde zich te persen in het keurslijf
van een burgerlijk bestaan Het Haagse bestaan vond ze vulgair en vooral vervelend
en het huwelijk benauwde haar In een van haar weinige echt openhartige bneven
schreef ze in 1867 vanuit Algerije aan haar nichtje dat ze er met aan moest denken
om keung getrouwd te zij η Een nlling van genoegen liep haar over derugalsze
dacht aan de huwelijken waaraan ze ontkomen was 'Goddank, ik ben tenminste
vnj' I 7 In Den Haag was ze gek geworden van al het gepreek, vanwege haar 'excentneke' opvattingen En daarom had ze zelfs na de desastreus verlopen expedities
in het stroomgebied van de Witte Nijl alle verzoeken van vrienden en familie om
weer naar huis terug te keren resoluut afgeslagen 'Wat ben ik de laatste keer in
Europa ongelukkig geweest ondanks de goede bedoelingen van degenen die mij
gelukkig wilden zien op de wijze waarvan zij het geluk verwachten en hoe ben ik
heen en weer getrokken tussen mijn eigen neigingen en de vrees arme mama verdnet te doen met mijn 'wild tastes' en mijn afkeer van het geciviliseerde bestaan' l8
In haar studie over Victoriaanse vrouwelijke ontdekkingsreizigers stelt Dea
Birkett dat vrouwen als Alexandrine in een koloniale setting in feite de rol en de
macht van mannen konden aannemen In Europa zou dit onmogelijk zijn, maar in
koloniale samenlevingen waren raciale verschillen belangrijker dan genderverschillen en daardoor stonden deze vrouwen bovenaan de machtsladder, zeker als ze
door gebieden trokken waar relatief weinig blanke mannen kwamen I 9 Alexandrine
heeft deze kans met beide handen aangegrepen In het Oosten verwierf ze zich een
mate van vnjheid en zelfstandigheid, die voor een getrouwde vrouw in Den Haag
ondenkbaar was Ze ging op voet van gelijkheid om met Europese diplomaten en
hoge oosterse autoriteiten, ze spendeerde naar eigen inzicht enorme hoeveelheden
geld, nam honderden bedienden aan, kocht en verkocht huizen, rustte expedities
uit, onderhandelde met lokale stamhoofden, kortom, nchtte haar leven in zoals zij
het wilde
Na de dood van haar moeder creëerde de eigenzinnige Alexandrine haar eigen
'gezin' In Cairo leefde ze in een voormalige harem samen met haar bedienden van
verschillende rassen, hun vrouwen en hun kinderen Het huis was oosters ingericht
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en ook Alexandrine zelf hulde zich in oriëntaalse dracht. Enkele jaren later huurde
ze een groot pand in Algiers, waar naast haar bediendes ook een aantal Nederlandse
matrozen neerstreek. Het informele karaktervan deze merkwaardige 'familie', contrasteerde scherp met de strenge hiërarchie van een doorsnee Europees gezin.
Bediendes van allerlei nationaliteiten liepen in en uit en hun vrouwen en kinderen
zorgden voor een levendige sfeer waarin Alexandrine zich goed thuis voelde. En
zij was kennelijk niet de enige, want binnen enkele maanden waren haar zes Nederlandse matrozen getrouwd en vonden ook hun kersverse vrouwen een gastvrij
onderdak in het huis van de Haagse freule. Alexandrine was zeker niet bekrompen
en genoot van dit vreemde huishouden. Aan haar oom Jules berichtte ze: 'Oh jee,
oh jee, het is zo'n grappig geheel, met al die landmatrozen, Arabieren, zwarten en
Françaises door elkaar. Het is zeker niet goedkoop, maar je krijgt in ieder geval veel
plezier voor je geld'.20 Geamuseerd schreef ze niet veel later over de tienerdochter
van haar kapitein: 'De dochter van Wilhelmie ver-arabiseert helemaal: zij kleedt zich
Arabisch, schildert haar wenkbrauwen en voorhoofd en wordt hoe langer hoe oosterser, tot stomme verbazing van haar brave ouders die haar aankijken als kippen
die een eendeëi hebben uitgebroed'.21
De vraag of het Oosten Alexandrine ook meer vrijheden op het amoureuze vlak
heeft geboden, valt moeilijk te beantwoorden. Daarvoor zijn de bronnen niet expliciet genoeg; ze bestaan immers hoofdzakelijk uit Alexandrine's brieven aan haar
halfbroer en oom: niet de mensen aan wie je snel een oosterse liaison opbiecht.
Alexandrine lijkt echter niet ongevoelig te zijn geweest voor de westerse Arabierenromantiek van dappere en onweerstaanbare woestijnridders.22 In Palmyra was ze
verrukt van de plaatselijke bedoeïenenhoofdman en op haar tocht naar Khartoem
was ze zeer gecharmeerd van de Nubische sjeik Ahmed.23 Ook tijdens haar eerste
ontmoeting met de Toeraegs toonde Alexandrine zich onder de indruk van deze
statige ruiters: 'als zij zo, in volle glorie, naar Europa zouden komen, dan ben ik er
zeker van, dat het hart van menig jong meisje sneller zou slaan, barbaren als zij
zijn'.24 Maar daar bleef het dan ook bij: nergens een hint van een mogelijke affaire
of een exotische liefde. Door anderen werd er wel geroddeld over relaties. Zo ging
het verhaal dat de sjeik met wie ze door de Sahara trok ook haar minnaar was. Hij
zou haar hebben vermoord, nadat ze hem had bedrogen. Vijfentwintig jaar na haar
dood verscheen echter een brochure waarin werd beweerd dat Alexandrine helemaal niet was vermoord, maar was gered door een Toeareg hoofdman met wie ze
nu drie kinderen had. Hoewel enig bewijs voor de juistheid ervan nooit werd gevonden, haalde het bericht zelfs de Daily Telegraph?'* Dergelijke geruchten lijken erop
te wijzen dat een deel van het westerse publiek maar moeilijk kon aannemen dat
een jonge, alleenstaande en onconventionele vrouw niet zou vallen voor de verleidingen van het sensuele Oosten. Of misschien was ook hier de wens de vader van
de gedachte en droomden de Europese krantenlezers stiekem van eigen
woestijnromances.

ALETTA JACOBS EN DE INTERNATIONALE VROUWEN STRI J D

Aletta Jacobs (1854-1929), de eerste vrouwelijke arts van Nederland en een bekend
feministe, maakte samen met Came Chapman Catt (1859-1947), voorzitster van
de Wereldbond voor vrouwenkiesrecht, in 1911 en 1912 een grote informatiereis door
Afrika en Azië Zij deed hiervan verslag in een serie artikelen in De Teleg-aaf,
die later gebundeld werden tot een lijvig boek In tegenstelling tot Fransje van
Breugel en Alexandrine Tinne stelde Aletta Jacobs zich expliciet ten doel onderzoek te doen naar de positie van de vrouwen in de verschillende landen die zij op
haar reis aandeed Dit belangwekkende onderwerp kreeg immers in de meeste reisgidsen en landenbeschrijvingen nauwelijks aandacht Aletta verbleef ongeveer twee
maanden in Palestina, Syrie, Libanon en Egypte Ze ontmoette er vooral andere
Europeanen medereizigers, bewoners van de christelijke kolonies in Palestina
en personeel van ziekenhuizen, weeshuizen en scholen Vanuit haar achtergrond
als feministe en arts was ze met name geïnteresseerd in de medische zorg en het
meisjesonderwijs in het Oosten
Een positieve boodschap
Aletta Jacobs moest mets hebben van het haremsysteem en het dragen van een
sluier Toch achtte ze het haar plicht enkele westerse vooroordelen over deze onderwerpen weg te nemen De Egyptische harems, aldus Jacobs, leken niet op de harems
zoals die doorgaans m het Westen werden voorgesteld Een harem had niets van
doen met polygamie Ook monogame mannen - verreweg de meerderheid in
Egypte - hadden in hun woning een harem, zijnde dat deel van het huis waann
alleen de vrouwen van het gezin verbleven en waartoe vreemde mannen geen toegang hadden Binnen de grenzen van de harem, aldus Jacobs, droegen de vrouwen
geen sluier en waren ze Europees gekleed In Palestina werd Aletta Jacobs bij enkele
oosterse vrouwen thuis uitgenodigd Zo sprak ze met de moeder van de islamitische burgemeester van Jeruzalem27 Deze vertelde haar over de opvoeding van
haar kinderen Achteraf gezien vond ze dat ze de oudsten veel te streng en traditioneel had opgevoed en eigenlijk beschouwde ze het als een wonder dat ze nog zo
goed terecht waren gekomen Haarjongste dochter had wel een westerse opleiding
genoten Ze sprak vloeiend Frans en weigerde met een onbekende man te trouwen
De moeder noemde het leven van de Ottomaanse vrouwen een ongelukkig bestaan
en hoopte, nadat ze Alleta's betoog over de vrouwenbeweging in Europa had aangehoord, dat de westerse emancipatie-idealen ook weldra het lot van de oosterse
vrouwen zouden verbeteren Zelf verwachtte ze veel van de Jong-Turken, een politieke beweging die het Ottomaanse Rijk wilde hervormen
Jacobs bezocht ook de echtgenote van de vorige burgermeester Op haar vraag
of de positie van de islamitische vrouwen, net als in het Westen, in de afgelopen
jaren vooruit was gegaan, antwoordde zij 'stralend van geluk', dat dat zonder meer
het geval was 28 Haar moeder kon lezen noch schrijven en mocht zich alleen met
huishoudelijke zaken bemoeien Zijzelf besprak alles met haar man, discussieerde
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met hem over maatschappelijke en politieke problemen en nam de kranten met hem
door. En haar dochter had eenzelfde opvoeding genoten als een Europees meisje
van haar stand en hield er dan ook zeer vooruitstrevende ideeën op na. Ook zij weigerde uitgehuwelijkt te worden en verzette zich tegen het dragen van een sluier.
Dat de emancipatie niet altijd zo vlekkeloos verliep, merkte Jacobs tijdens een
visite aan een meer traditionele familie. Zij was daar uitgenodigd door een negentienjarige dochter die met haar man van zeventien nog steeds bij haar ouders
woonde. Ook deze dochter was naar een westerse school geweest in de Amerikaanse kolonie, maar zat volledig onder de plak van haar echtgenoot. Daarom
meende de jonge vrouw dat het verkeerd was Turkse meisjes een goede opvoeding
te geven, zolang de zeden en gewoonten van het land onveranderd bleven. Het
maakte hen alleen maar ongelukkiger. Jacobs probeerde haar te troosten door
te stellen dat haar hogere ontwikkeling haar dochters ten goede zouden komen.
Wat zij nu ondervond hadden duizenden vrouwen elders, die net als zij voorop
liepen, ook ervaren.
Diepgaand onderzoek naar de positie van oosterse vrouwen heeft Jacobs
natuurlijk niet gedaan. Haar contacten met oosterse vrouwen waren daarvoor veel
te incidenteel en bovendien beperkt tot de westers georiënteerde bovenlaag in de
steden. Precies die groep stelde Aletta Jacobs in staat om haar westerse lezers enkele
bemoedigende voorbeelden te geven in de internationale strijd voor vrouwenrechten. Het is typerend voor Jacobs' optimisme dat zij vooral de positieve veranderingen in het Oosten benadrukte. Zij was verrast door de hoopgevende tekenen van
'het ontwaken der vrouw' in Azië.29 Onderwijs was in haar ogen het belangrijkste
instrument voor de emancipatie van de oosterse vrouwen. Maar dan wel westers
georiënteerd onderwijs, want verbeteringen leken alleen mogelijk als de westerse
cultuur werd overgenomen.

CATHARINA ALBERDINGK THIJM

Vrouwenemancipatie was ook voor Catharina Alberdingk Thijm (1848-1908)
een belangrijk thema. Hoewel zij nooit in de Oriënt was geweest, publiceerde ze in
1906 een roman over het treurige lot van twee Turkse zusjes-.Den harem ontvlucht:
een Turksch verhaal uit onze dagen (juni ιροψ-ιροό). Catharina was de dochter van de
katholieke voorman J.A. Alberdingk Thijm en de zus van de literator Lodewijk van
Deyssel (i864-i952).ï0 Op 21-jarige leeftijd trad ze in het klooster, om zes jaar later
weer uit te treden. Na enkele jaren als gouvernante in haar kost te hebben voorzien,
werd ze schrijfster. Tot haar dood in 1908 produceerde ze een enorme hoeveelheid
teksten, waaronder 36 romans en brochures, 84 novellen en 1.500 artikelen. Daarnaast voerde ze de redactie van vier tijdschriften. Ze is nooit getrouwd geweest,
maar woonde wel langere periodes samen met enkele hartsvriendinnen.
Catharina Alberdingk Thijm was een complexe persoonlijkheid: soms volgzaam en devoot, dan weer tegendraads en kritisch.^1 Dat laatste uitte zich vooral in

haar visie op de positie van de vrouw Al vroeg pleitte ze voor een zelfstandige rol
van vrouwen in kerken maatschappij Ze ageerde tegen de economische enjundische ongelijkheden tussen mannen en vrouwen en nep meisjes op om zich met
blind te staren op het huwelijk als enig toekomstideaal, maar een bestaan voor zichzelf op te bouwen}2 Vrouwen, aldus Cathanna, hadden het recht 'om als denkend
wezen behandeld te worden, en niet als een voorwerp van zingenot, als een paard
uit den stal, als een bezitting, waar men naar willekeur meê handelen kan, of ze tot
eigen voordeel exploiteeren' ^ Haar keuze voor de harem als romanlocatie verbaast
dus met, evenmin als het gegeven dat zij het haremsysteem, zoals beschreven in
Den harem ontvlucht, hartgrondig verfoeide
Een ortentahstische maskerade
De geschiedenis achterZ)«?? harem ontvlucht is even fascinerend als ingewikkeld
de roman vormt een van de schakels in de befaamde onentahstische 'maskerade'
rond Pierre Loti's roman Les Désenchantées34 De hoofdrollen in dit surrealistische
'toneelstuk' werden gespeeld door de Turkse zussen Zeyneb en Melek Hanoum
en de Française Marc Hélys35 De twee zussen waren de dochters van Noury Bey,
minister van Buitenlandse Zaken van de Ottomaanse sultan De meisjes kregen
onderwijs van westerse gouvernantes en spraken, naar eigen zeggen, naast Arabisch, Perzisch en Osmaans ook nog eens vijf Europese talen Mare Hélys was een
journaliste die tijdens een verblijf in Istanbul in 1901 kennis had gemaakt met de
zusjes Dne jaar later keerde ze terug naar de stad aan de Bosporus en hernieuwde
het contact met Zeyneb en Melek De zusjes voelden zich ongelukkig omdat zij
zich met verder konden ontwikkelen Om hun saaie bestaan wat spanning te geven,
bedachten de dames een aardige afleiding ze zouden contact leggen met de Franse
schrijver Pierre Loti (1850-1923) Deze was een vermaard auteur die vooral bekend
was door zijn oosterse romans, zoals AziyadéfiSj^), een liefdesgeschiedenis tussen
een manneoflïcieren een Cirkassische haremslavin, gebaseerd op Loti's eigen
ervaringen tijdens een verblijf in Istanbul
Wat begon als een grap kreeg weldra een serieuzer karakter Omdat de vrouwen
wisten dat Loti's romans sterk autobiografisch waren, besloten ze de Fransman te
verleiden tot het schrijven van een nieuw boek, door hem te voeren met interessant
en bruikbaar romanmatenaal ze wilden hem zijn eigen roman laten leven Via Loti
konden ze dan de aandacht vestigen op de treurige positie van de meer ontwikkelde
vrouwen in het Ottomaanse Rijk om zo de publieke opinie in Europa voor hun zaak
te mobiliseren Toen Loti in 1904 opnieuw Istanbul bezocht, arrangeerden ze een
ontmoeting Ze nodigden de schrijver uit in een appartement van een vriendin,
Hélys deed zich voor als Djénané, een nichtje van Melek en Zeyneb, en natuurlijk
bleven ze gesluierd om hun ware identiteit te verbergen Verschillende ontmoetingen volgden en Hélys schreef, afwisselend als Melek, Zeyneb en Djénané, een hele
reeks brieven aan Loti De Turkse zusjes leverden authentieke details en de Française vertaalde deze in een stijl die sterk deed denken aan die van Loti zelf Tijdens
de ontmoetingen en in de brieven vertelden de vrouwen hunfictievelevensverhaal
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Alle drie waren vroeg gehuwd, maar inmiddels weer gescheiden of weduwe. Nu
werden ze tegen hun zin gedwongen opnieuw te trouwen. Maar voordat het zover
was, liet Hélys Melek sterven aan 'hersenkoorts' en werd het huwelijk van Zeyneb
uitgesteld omdat zij een ernstige longziekte opliep waaraan ze weldra zou sterven.
Hun nichtje Djénané verkoos de dood boven het vooruitzicht terug te moeten
keren naar haar vroegere echtgenoot en ledigde op de avond voor haar huwelijk
een flesje gif. Haar dramatische afscheidsbrief verstuurde Hélys naar Frankrijk,
want Loti was inmiddels teruggekeerd naar zijn vaderland.
Alles - van de oosterse stijl van de brieven tot de inrichting met oosterse prullaria van het huis waar ze de schrijver ontmoetten - was door de drie vrouwen zo
geënsceneerd dat het perfect leek op het Oosten zoals Loti dat in zijn romans had
beschreven. De schrijver trapte er dan ook met beide benen in. In 1906 verscheen
Les Désenchantées, waarin hij tot in details het verhaal van zijn ontmoeting met
de drie vrouwen vertelde. Zelfs de brieven die Hélys hem schreef, waren vaak
nauwelijks veranderd in het boek overgenomen.
In hetzelfde jaar waarin de roman verscheen, arriveerden ook Zeyneb en Melek
in Frankrijk. De zusjes hadden begrepen dat ze bij het verschijnen van de roman
waarschijnlijk herkend zouden worden en waren daarom de harem ontvlucht.
Ze hielden hun maskerade keurig vol en kregen in Frankrijk grote bekendheid als
de heldinnen uit Les Désenchantées. In het dagblad Le Figaro verhaalden zij over hun
avontuurlijke vlucht naar Parijs en beiden publiceerden later ook boeken over hun
ervaringen in Turkije en Europa. Toen er in 1909 twijfels werden geuit over de
authenticiteit van Loti's roman en met name over de hoofdrolspeelsters, reageerde
Zeyneb met een fel artikel waarin ze stelde dat alles wat Loti had beschreven op
waarheid berustte, tot en met de zelfmoord van Djénané toe. Pas na Loti's dood,
in 1923, onthulde Mare Hélys de ware toedracht van het verhaal en de rol die zij
en de Turkse zussen hadden gespeeld bij de totstandkoming van Les Désenchantées.
Zeyneb was toen al dood. Toen ze in 1906 te Nice arriveerde kampte ze al met een
zwakke gezondheid; in 1912 keerde ze terug naar Istanbul waar ze ook haar laatste
adem uitblies. Melek trouwde een Poolse aristocraat en bleef in Europa.
Een melodrama met een verrassend eind
Voor Den Harem Ontvlucht^ baseerde Catharina AlberdingkThijm zich deels op
Les Désenchantées en deels op het verhaal over de ontsnapping van de zusjes naar
Europa. Het is dus zowel een variant als een vervolg op Loti's roman. Thijms
romanpersonages heetten daarom niet Zeyneb en Melek, maar Zeanor en
Nourya, varianten op hun eigenlijke namen.3
In Den Harem Ontvlucht is Zeanor (Zeyneb) uitgehuwelijkt aan een brute echtgenoot die haar mishandelt en verbiedt contact te hebben met haar familie. Wanneer Nourya (Melek) verneemt dat haar zus een ernstige longziekte heeft en dat
alleen een verblijf in het Zwitserse Davos haar kan genezen - hetgeen natuurlijk
niet wordt toegestaan door haar echtgenoot - besluit ze samen met haar zus naar
Europa te vluchten. Ze worden daarbij geholpen door een Franse pianolerares

en haar dochter. Na enkele hachelijke avonturen weten ze uiteindelijk Zwitserland
te bereiken. Maar het leven in Europa valt de zussen zwaar. Zeanor wordt steeds
zieker en Nouiya heeft grote moeite om genoeg geld te verdienen. Op dat moment
komt ze in contact met Pierre Loti, die haar aanbiedt samen een roman te schrijven
met de titel Les Désenchantées. Het royale voorschot dat ze van Loti ontvangt maakt
een einde aan haar acute geldnood, maar komt te laat om Zeanor te redden. Zij
sterft nog voordat de zusjes naar Zuid-Frankrijk kunnen afreizen. Gebroken
besluit Nourya terug te keren naar haar familie in Istanbul. Daar aangekomen blijkt
dat inmiddels ook haar moeder is overleden. Haar vader verwijt Nourya nu de dood
van zowel haar moeder als haar zus en vervloekt zijn enig overgebleven dochter.
Het melodrama eindigt met Nourya's zelfmoord door verdrinking in de Bosporus.
Een dubbele ontgoocheling
Thijms Den harem ontvlucht en hoû's Les Désenchantées vertonen zowel gelijkenissen als enkele veelzeggende verschillen. Zowel Loti als Thijm beschrijft het droevige lot van Turkse vrouwen in het contemporaine Ottomaanse Rijk. Het drama
van de beide zusjes heeft zijn oorzaak in hun westerse opvoeding. Deze heeft hen
bewust gemaakt van hun mogelijkheden, terwijl ze deze nooit zullen kunnen ontwikkelen in de praktijk van het Turkse haremsysteem. Of zoals Thijm Zeanor laat
zeggen: 'Ons verstand werd ontwikkeld als dat van Westersche vrouwen en dat
was een ramp; want wij werden daardoor ongeschikt gemaakt voor het Oosten.
Wij hebben geleerd hoe men elders liefheeft en bemind wordt en men werpt ons
in de armen van een man, dien wij nooit gezien hadden vóór den dag van ons huwelijk, die een monster kan zijn... '.37 De positie van de vrouwen in het Westen is hun
grote voorbeeld. Net als in Loti's roman gaat de verkettering van het haremsysteem
ook bij Thijm aanvankelijk gepaard met een kritiekloze verheerlijking van het Westen: 'de Europeesche geciviliseerde Christenwereld, waar men vrij mag ademhalen,
waar men leeft, niet voortbestaat als een plant of als een hagedis, die zich in het zonlicht koestert en niet verder komt, dan den ouden muur waartegen zij opkruipt'.3
Maar in vergelijking met Loti schetst Thijm de positie van de Turkse vrouw nog
veel zwarter. Catharina maakt gebruik van grof geschut en schuwt oude gemeenplaatsen niet. Zo ziet Nourya meteen al in het eerste hoofdstuk in de Bosporus
een lijk voorbij drijven, gewurgd door een jaloerse echtgenoot. De schrijfster voegt
er cynisch aan toe dat de Turken vroeger nog de moeite namen om de vrouwen in
een zak te naaien, alvorens ze in zee te werpen en verwijst zo naar een bekend en
veel voorkomend thema in de orientalistische literatuur. Hetzelfde geldt voor de
beschrijving van Zeanors echtgenoot. Deze voldoet aan alle clichés van de wrede
Turk: hij is wellustig, houdt er verschillende harems op na, mishandelt zijn vrouwen
en veracht natuurlijk het Westen. In niets schept hij groter plezier dan zijn haremdames vechtend over de grond te zien rollen, wanneer hij kostbare edelstenen voor
hun voeten werpt. En terwijl Loti de Turkse mannen altijd met enige nuance
beschrijft - zelfs de man van zijn heldin Djénané is niet louter onsympathiek zijn alle oosterse mannen bij Thijm of slappelingen of meedogenloze bruten.
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De katholieke Thijm kent ook de schuldige achter deze misstanden: de islam.
Ze opent de roman met een korte beschouwing over de zedenleer van de wereldgodsdiensten. Het christendom en het boeddhisme voeren de kuisheid hoog in
het vaandel, terwijl Mohammed de veelwijverij aan zijn volgelingen oplegt en
het celibaat afkeurt. En op het eind van de roman is het Nourya's moeder die
nogmaals fel uithaalt naar de islam: 'eeuw op eeuw, zoolang men zich geboogen
heeft voor het woord van den Profeet, [is] elke Muzelman onder de zon een misdadiger geweest ten opzichte van de vrouw'.39 Bij Loti vinden we dergelijke felle
aanvallen op de islam niet.
Maar het meest essentiële verschil schuilt in de afloop van beide romans. Terwijl
Loti's heldinnen sterven in Turkije, bereiken Thijms Nourya en Zeanor wel het
Westen. En dan blijkt het beloofde land toch tegen te vallen. Wanneer Nouiya werk
probeert te vinden als schrijfster, wordt ze bedonderd door een louche uitgever die
seksistische en denigrerende opmerkingen maakt. Het demasqué is compleet als
niet veel later een gerespecteerd academielid na een vergeefse poging om haar te
verleiden, schrijft dat zijn tijd nog wel zal komen. Ze moet vooral geen verontwaardiging voorwenden want 'wanneer twee jonge vrouwen zich onbeschermd te Parijs
vestigen, weten zij waaraan zij zich bloot stellen'.40 Die laatste opmerking maakt
Nourya ziek van afschuw en schaamte en ze vraagt zich vertwijfeld af of het niet
overal hetzelfde is: 'Moet ik dan tot de overtuiging komen dat de Harem nog beter
is dan de vrijheid, zooals die der Westersche vrouw geboden wordt?'4' Ze neemt
het besluit vrijwillig terug te keren naar haar vaderland. Die ontknoping van de
roman was profetisch, want in 1912, toen Catharina Alberdingk Thijm al vier jaar
dood was, besloot, zoals gezegd, een van de zussen inderdaad naar Istanbul terug
te keren. Het was echter niet de jongste, maar de oudste zus die het Westen de rug
toe keerde.
De feministische boodschap van Thijms roman is veel radicaler dan die van
Loti. Bij Loti beperkt de kritiek zich tot de slechte positie van de vrouwen in het
Ottomaanse Rijk, maar door Nourya gedesillusioneerd terug te laten keren naar
Istanbul, richt Thijm haar pijlen ook op het Westen. In feite was de toestand in
Europa - ondanks de beschavende werking van het christendom - voor vrouwen
geen haar beter dan in het Oosten. Veelbetekenend is dan ook de verklaring van
de titel Les Désenchantées. Bij Loti slaat die op de ontgoocheling van goed opgeleide
Turkse vrouwen over hun ondergeschikte en uitzichtloze positie als getrouwde
vrouw in de harem. In Den harem ontvlucht geeft Nourya echter een heel andere
verklaring: '[Loti] wil het liever'Les Désenchantées' noemen, omdat ik zooveel
schaduwen aan de zonnige vrijheid ontdekte'.41 De ontgoocheling betreft nu
dus niet het Oosten, maar het Westen zelf.

Het onbedorven
È.Oosten
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Het achttiende-eeuwse verlichtingsdenken zag de geschiedenis als een proces, een
route naar een steeds betere toekomst Dit vooruitgangsdenken beïnvloedde ook
de westerse visie op andere volken Andere culturen werden niet alleen 'ruimtelijk'
(met hier) maar ook 'temporeel' (niet nu) van het Westen onderscheiden Ze kregen
een plaats toegewezen op de beschavingsladder en daarmee ook op de tijdbalk
Op de hoogste tree van de beschavingsladder stond natuurlijk de Europese cultuur,
die ook op de tijdbalk voorop liep Niet-westerse beschavingen werden verbannen
naar de voorgeschiedenis van Europa Zij bevonden zich in een pnmitiever stadium
van de mensheid, dat Europa inmiddels al was ontgroeid Hen werd 'gelijktijdigheid' met het Westen ontzegd '
Ook het Oosten stond lager op beschavingsladder dan Europa Weliswaar met
helemaal onderaan - het Westen moest erkennen dat het Ommayadische Damascus en het Abbassidische Bagdad een hoge culturele en wetenschappelijke bloei
hadden gekend - maar zeker niet op het eigentijdse niveau van Europa zelf En
een treetje lager op de ladder betekende ook een stapje terug op de tijdbalk het
Oosten was dan wel met prehistorisch, maar in ieder geval wel premodern Het
besef'voorop' te lopen voedde het Europese superioriteitsgevoel ten op ziehte
van de Orient, die zijn beste tijd inmiddels wel gehad had Dit kon verregaande
consequenties hebben, want politici gebruikten het idee van een 'achterlijk'
Oosten om het westerse imperialisme te legitimeren alleen dankzij westers
ingnjpen konden de oosterse culturen toegang krijgen tot de zegeningen van
de moderne beschaving, konden zij opgetild worden tot het Europese tijdsniveau
Maar de vooruitgang had ook zijn keerzijde In de negentiende eeuw groeide
het onbehagen met de eigen tijd en velen realiseerden zich dat kostbare waarden
voorgoed verloren dreigden te gaan Als gevolg van de industnahsenng veranderde
Europa snel, sneller dan ooit te voor, en deze verandenngen veroorzaakten onrust
en onvrede Critici hekelden de uitwassen van de moderne, industriële, kapitalistische samenleving verpaupering, vervreemding, sociale ontwrichting en slechte
woon en werkomstandigheden Ook het sterk rationele karakter van de moderne
beschaving nep bij velen een gevoel van onbehagen op Zij gingen op zoek naar
andere vormen van leven, van zingeving, van religie en mystiek, een zoektocht
die hen zowel buiten de eigen tijd als buiten de eigen ruimte bracht
Zo ging de modernisering gepaard met een golf van nostalgie het verlangen
naar een geïdealiseerd verleden, een dorsten naar een meer eenvoudige, harmonieuze of spintuele samenleving 2 Velen probeerden te vluchten in de middeleeuwen een utopisch tijdperk waarin werklieden met liefde en trots hun ambt
uitoefenden, het moderne kapitalisme de arbeidsverhoudingen nog niet had
verziekt en het alledaagse leven op natuurlijke wijze doordrongen was van een
innig religieus besef Maar die middeleeuwen - zo ze in die vorm al ooit bestaan
hadden - waren voorgoed voorbij en menigeen besefte dat ze ook nooit meer
terug zouden keren
Een andere vluchtroute leidde naar de Onent In dat statische Oosten leefde
men immers nog steeds in het pre-industnele tijdperk Het was nog niet bedorven

door de moderne cultuur. Hier konden de westerlingen de lelijkheid en de dodelijke
eenvormigheid van het industriële Europa achter zich laten. Hier hoopten velen de
waarden te vinden die in het moderne Westen allang verdwenen waren: puurheid,
gastvrijheid, rust en tevredenheid. Hier gingen ze op zoek naar een mystieke levenswijsheid als tegenwicht voor het koude rationalisme. In het Oosten vonden ze een
aantrekkelijk alternatief voor het jachtige, kapitalistische, rationele Westen waar
ze zich steeds minder thuis voelden.
Die oosterse idylle kwam echter steeds meer onder druk te staan. Het industriële
Westen rukte in ras tempo op. Hoewel ze er zelf natuurlijk ook een product van
waren, werd die verwestersing door veel reizigers zeer betreurd: hun Onbedorven'
Oosten dreigde het loodje te leggen. Steeds dieper moesten ze de binnenlanden
intrekken op de vlucht voor de westerse invloed. Vanuit hun wijkplaatsen schreven
ze bittere commentaren vol scherpe en venijnige cultuurkritiek op de moderne,
westerse samenleving.
In de volgende hoofdstukken staan dus twee verschillende, maar nauw verbonden vormen van cultuurkritiek rond 1900 centraal: op de eerste plaats de onvrede
met de westerse materialistische, industriële, kapitalistische maatschappij en het
verlangen naar een onbedorven, pre-industriële samenleving en vervolgens de
afkeer van het westerse, seculiere rationalisme en de zoektocht naar oosterse
mystiek.

^pre-mdusmele

Ook de Nederlandse reizigers voelden zich in het Oosten teruggeworpen in een
andere tijd, of liever gezegd een heel scala aan andere tijden. De vergelijkingen met
het Bijbelse verleden zijn reeds uitvoerig in de eerste hoofdstukken ter sprake gekomen, maar daarnaast bleven er nog genoeg andere perioden over. De leefwijze van
de nomaden in het Algerijnse Atlasgebergte was volgens Jos. van Waterschoot
van der Gracht nog hetzelfde als 'in het stenen tijdperk'.1 Anderen waren juist van
mening dat de klassieke oudheid nog steeds voortleefde in het Oosten. Kleding,
sieraden en huisraad, maar ook de mensen zelfdeden hen denken aan de oude
Grieken en Romeinen. De oosterlingen waren net zo trots en waardig als hun klassieke voorgangers en daarom kon een bedoeïenensjeik aan de rand van de Sahara
probleemloos vergeleken worden met een 'eerbiedwaardige koning van 't oude
Griekenland'.2 Maurits Wagenvoort vond de danseressen van de Ouled Naïl weer
eerder Byzantijns, terwijl Willem de Famars Testas, lopend langs de muren van
Jeruzalem, meende dat hij 'midden in de middeleeuwen terecht was gekomen'.3
Kortom, alle voorbije tijden waren in het Oosten nog steeds levend aanwezig en
juist die tegenstellingen maakte de Oriënt volgens de schilder August Legras
zo fascinerend:
Het meest verstokte, fanatieke conservatisme van den Mohammedaan naast
de vrije liberale ideeën van den Franschman, automobielen die in de woestijn
een karavaan kameelen passeeren; Europa en Afrika; de tijden van den Bijbel
en de middeneeuwen en onze twintigste eeuw; steden met vestingmuren en
uitkijktorens, precies als we zien op middeneeuwse schilderijen, en de meest
moderne Europeesche forten; putten van een oer-oud systeem en artesische
dito; tropische hitte en Siberische koude, alles dooreen, naast elkaar, elkaar
opvolgend, jaar in, jaar uit.4
Gedurende de negentiende eeuw was de waardering voor die verschillende tijdsperioden niet constant. In de eerste helft van de eeuw waren de Nederlandse reizigers vooral geïnteresseerd in de Bijbelse tijden en de oudheid en kreeg de islamitische cultuur nauwelijks aandacht. Dat veranderde echter toen bij veel reizigers
de onvrede met de moderne westerse samenleving toenam, en dientengevolge de
waardering voor het Oosten als een Onbedorven', pre-industriële maatschappij
groeide.

V E R A N D E R E N D E I N T E R E S S E S : VAN S M E R I G E STRATEN NAAR
PITTORESKE BUURTJES

In 1825 naderde het Nederlandse marineschip de Kenau Hasselaar de haven van
Istanbul. Aan boord was de jonge luitenant G. van Lennep Coster. Varende over
de Bosporus bewonderde hij de prachtige ligging van Istanbul, maar eenmaal in
de stad zelf viel het allemaal bitter tegen: de straten waren smal, ongeplaveid en

vreselijk smeng Jammer, aldus de luitenant, dat deze 'straten [ ] het inwendige
der stad geenszins met het schoone uiterlijk doen overeenstemmen'5 Het was een
eeuwenoud cliche - de oosterse steden zijn van een afstand prachtig, maar kom niet
te dichtbij want dan blijken ze vervallen en goor- dat tevens diende als een metafoor voor de belabberde positie waarin het Ottomaanse Rijk al enige tijd verkeerde
naar buiten probeerde men de schijn nog op te houden, maar van binnen rotte het
weg Maar bovendien strookten de rommelige en vaak vervallen buurten in de oosterse steden ook met met het beeld van 'stedenschoon' dat de meeste Nederlanders
in het begin van de negentiende eeuw hadden
Jan van 's-Gravenweert, die in 1837 een Orientreis maakte, was evenmin
gecharmeerd van de oude wijken van Istanbul Zelfs in Calata en Pera, waar de
meeste Europeanen woonden, waren de steegjes smeriger en de huizen slechter
dan in de ergste achterbuurt in Nederland 6 Hij vond het dan ook onbegrijpelijk
dat de Turken de laatste verwoestende stadsbrand niet hadden aangegrepen om
de nauwe straatjes te vervangen door brede boulevards naar westers voorbeeld
Van 's-Gravenweert had ook nauwelijks omgang met gewone oosterlingen, hij
prefereerde het gezelschap van mede-Europeanen Omdat hij niet alleen een
bekend dichter was, maar ook een hoge positie bij Buitenlandse Zaken had bekleed,
beschikte hij over uitstekende contacten in diplomatieke kringen die hem op zijn
reis goed van pas kwamen Hij logeerde bij diplomaten en genoot van de feesten
die de westerse vertegenwoordigingen met grote regelmaat organiseerden Het
moderne Europa bleef in alles de norm waaraan Van 's-Gravenweert het Oosten
toetste Telkens als hij bij een Turkse hoogwaardigheidsbekleder werd uitgenodigd, vermeldde hij met tevredenheid wanneer de paleizen of villa's Europees
waren ingericht een teken van vooruitgang Daarom was hij ook zo aangenaam
verrast toen hij in Smyrna arriveerde De stad zelf oogde even onaanzienlijk als
de andere oosterse steden, maar de nabunge dorpen, waar de Europese kooplieden
hun buitenverblijven hadden, waren zeer aangenaam De straten waren er breed en
geflankeerd door grote woningen in Italiaanse stijl, er was een sociëteit, er werden
bals georganiseerd en het Nederlandse consulaat beschikte zelfs over een leestafel
Het is er 'zoo zindelijk', aldus de dichter, 'dat men zich in Europa verplaatst meent'7
Een groter compliment kon hij het Oosten met maken Van 's-Gravenweert was
dan ook helemaal niet op reis gegaan om het eigentijdse, islamitische Oosten te
leren kennen Hij was op zoek naar de bronnen van de westerse beschaving de overblijfselen uit de klassieke oudheid De dichter was een groot kenner van de klassieken - hij had zowel délitas als de Odyssee in het Nederlands vertaald - en voor hem
vormde het bezoek aan de vermeende resten van Troje het hoogtepunt van zijn
tocht
Eenzelfde huiver, ja zelfs afkeer voor de eigentijdse oosterse cultuur vinden we
ook bij Fransje van Breugel, de al genoemde vrouw van de Nederlandse consul in
Tripoli Zij moest mets hebben van de oude binnenstad 'omdat het daar zo onbeschrijfelijk morsig en vuil was dat allerlei ongedierte er tierde, en omdat zij een
toneel van diepe armoede aanbood, dat de beschaafde Europeaan pijnlijk aandeed'9
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Het liefst verbleef zij met haar gezin binnen de muren van de consulwoning en
nog liever trok ze naar het buiten van de familie dat geheel in Europese stijl was
ingericht, compleet met een melkkamertje met een karnmolen voor het bereiden
van echte boter. De sociale omgang werd zoveel mogelijk beperkt tot andere westerlingen. Haar man legde een kleine collectie aan met Tunesische objecten, maar
dat waren in de eerste plaats archeologische voorwerpen uit de Romeinse tijd.10
De eigentijdse voorwerpen, zoals maalstenen, verwierf hij vooral vanwege Bijbelse
associaties. Islamitische kunst an sich leek hem veel minder te interesseren."
In de tweede helft van de negentiende eeuw veranderde de houding ten
opzichte van de islamitische cultuur. Antieke ruïnes en Bijbelse herinneringen
bleven de reizigers fascineren, maar steeds vaker ging hun interesse nu ook uit
naar het eigentijdse Oosten en de voortbrengselen van de islamitische beschavingen. Terwijl eerdere reizigers de oosterse binnensteden zoveel mogelijk vermeden,
werden ze nu juist gewaardeerd vanwege hun 'pittoreske' en 'typisch oosterse'
karakter. Willem de Famars Testas is een vroeg voorbeeld van die omslag. Toen
deze jonge schilder in 1858 in Alexandrie aan wal ging, vond hij de stad tegenvallen,
niet omdat ze er zo oosters, maar juist omdat ze er zo westers uitzag. Gelukkig
maakte Cairo, en vooral de bazaars en de smalle steegjes in de binnenstad, een
gunstiger indruk. Reeds bij de eerste aanblik van deze oosterse stad voelde Testas
'verbluftheid en geestdrift'.12 Hij genoot van de drukte, de bonte klederdrachten
en de oriëntaalse architectuur. Om helemaal op te gaan in dit oosterse leven
schafte hij zich zelfs een oriëntaals kostuum aan.
Maar met de waardering voor het eigentijdse Oosten, kwam bij Testas ook
reeds de vrees dat dit 'echte' Oosten binnenkort zou verdwijnen: 'over 50 jaar zal
men met moeite schoone Arabische architectuur vinden. Niets wordt hier onderhouden; schoone Oostersche huizen, of liever paleizen, zijn afgebroken om plaats
te maken voor Europesche gebouwen'.'3 Toen Testas in 1868 naar het Oosten
terugkeerde zag hij zijn angst deels bewaarheid geworden: het aardige Ezbekiehplein in Cairo was nu een afzichtelijke bouwput geworden die het ergste deed
vrezen voor de toekomst en aan de oevers van de Bosporus ontwaarde hij 'met
misnoegen een groot aantal buiten de muren gebouwde fabrieken van Europese
trant'.1*
Rond 1900 waren de souks en de oude oosterse stadswijken uitgegroeid tot
ware toeristenattracties. Iedereen wilde nu dat 'echte' en 'onbedorven' Oosten
ervaren, al was het maar voor een uurtje om daama weer snel terug te keren naar
een sjiek, van alle westerse gemakken voorzien hotel. De stromen toeristen maakten
het genieten van 'authentieke' oosterse ervaringen er natuurlijk niet makkelijker op.
Zo zag Philippe Zücken, die in 1909 de schilderachtige wijken van het Algerijnse
Biskra bezocht, zijn oosterse idylle wreed verstoord door 'karavaanen van toeristen,
Duitschers en Amerikanen, voorzien van tallooze kodaks, die de harmonie verbreken [... ] in de rustige, stemmige, deftige omgeving'.'5 Maar nog veel erger dan die
kuddes toeristen waren de niet te stuiten gevolgen van de westerse industrialisatie.
De Europese 'alles vereffende' beschaving importeerde, aldus Zilcken, overal het

lelijke en deed het schone verdwijnen.'6 Het deed hem twijfelen aan de vermeende
superioriteit van de westerse civilisatie:
Treurig is het te moeten aanzien hoe de allerafschuwelijkste en meest verontwaardigende producten van onze zoo geroemde 'beschaving' hier worden
ingevoerd, voornamelijk juist die producten die het toppunt van leelijkheid
hebben bereikt en ons Europeanen veel barbaarscher doen voorkomen dan
de sympathieke Oosterling wiens aangeboren smaak voor logica en harmonie
zich nimmer heeft verloochend.'7
Die kritiek op het oprukkende, industriële Westen en de desastreuze gevolgen
daarvan voor het oosterse stedenschoon, vormde vanaf de jaren 1880 een vast
onderdeel van veel Nederlandse reisverslagen. Maurits Wagenvoort toonde zich
een van de scherpste en welbespraaktste critici van de westerse expansiedrift. Hij
zag hoe prachtige oosterse steden moesten verdwijnen voor 'het pleister en rechte
lijn geworden krentenmans ideaal der moderne Europeesche stad'.'8 Het woord
'beschaving' kon, aldus Wagenvoort, maar beter vervangen worden door 'schaving':
'een gelijkmaking, een verplatting, met de eenvormigheid, die van heel ons leven
allengs een woestijn van karakterloosheid dreigt te maken'.'9 De zogenaamde
'beschaafde' steden waren hem een gruwel en graag ruilde hij tien van zulke
gedrochten in voor 'één dorp van wilden, verscholen in cactusstruiken,
de huizen neergegooid, zooals god Toeval het wil'.20

S C H I L D E R S EN H E T ' O N B E D O R V E N ' O O S T E N

Verschillende Nederlandse kunstenaars deelden Wagenvoorts kritiek op het industriële Westen. Aan de hand van de schilders Jacobus van Looy en August Legras
wil ik bekijken of, en zo ja hoe, anti-industriële sentimenten de schilderkunstige
verbeelding van het eigentijdse Oosten hebben gekleurd. Omdat zowel Van Looy
als Legras ook uitvoerig hebben gepubliceerd over hun oosterse ervaringen, wil
ik bovendien nagaan of hun cultuurkritiek nog afhankelijk was van het medium tekst of schilderijen - dat ze gebruikten.
De oosterse reizen van Jacobus van Looy en August Legras
Net afgestudeerd aan de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten te Amsterdam,
won Jacobus van Looy (1855-1930) in 1884 de Prix de Rome, een prestigieuze
staatsprijs voor jonge kunstenaars bestaande uit een meerjarige reisbeurs. Na een
verblijf van eenjaar in Italië, trok hij het tweedejaar naar Spanje. Hoewel de commissie van toezicht het hem sterk ontraadde, besloot de eigenzinnige Van Looy
in het najaar van 1886 vanuit Andalusië de oversteek naar Afrika te wagen: op
19 november 1886 arriveerde hij in Tanger.21 De stad was voor hem een openbaring.
Drie dagen na aankomst schreef hij aan zijn leermeester August Allebé (1838-1927):
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'Het laat zich het best vergelijken wat de soort van indrukken aangaat, met iemand
die lang in een stille leeskamer gezeten heeft en dan plotseling te midden van een
kermis of carnaval wordt gezet. De reeks van indrukken neemt nooit een einde, het
een stapelt zich boven het andere'.22 Als een spons zoog hij de oosterse impressies
op. Hij dwaalde door de nauwe straatjes van Tanger, bezocht de kerkhoven aan de
rand van de stad en ging dagelijks naar het Zocco, het marktplein, waar hij genoot
van het gekrioel van handelaars, slangenbezweerders, bedelaars en verhalenvertellers. Na nog geen drie weken moest Van Looy al weer terug naar Spanje, maar hij
nam zich heilig voor om snel naar Tanger terug te keren. Eenmaal thuis verwerkte
hij zijn Marokkaanse ervaringen in de autobiografische novelle Gekken (1892).
Het duurde vijftien jaar voordat Van Looy de Noord-Afrikaanse kust weerzag.
Op oudjaar 1901 betrok hij samen met zijn vrouw Titia een hotelkamer in Tanger.
Het echtpaar zou ruim vier maanden in Marokko blijven. Aanvankelijk viel de stad
Jacobus tegen. De groeiende westerse invloed had veel oorspronkelijks kapot
gemaakt. 'Die Europeanen maken alles leelijk waar ze komen [... ] wat leelijk zijn
wij', verzuchtte hij in zijn dagboek.23 Tanger was in rap tempo gemoderniseerd:
telefoonlijnen over de straten, rails op de pier, een theater in aanbouw, elektrische
verlichting en villa's in Europese stijl. Het centrum was 'minder eenvoudig' en het
kleine Zocco had al veel van zijn charme verloren.24 Allemaal de schuld van 'het
europeesche bederf, de moderne schurft'.25 Teleurgesteld schreef hij Allebé: 'Tanger is voor meer dan de helft al bedorven door de Europeesche beschaving'.2 Maar
gelukkig was er ook genoeg oorspronkelijks overgebleven en na verloop van tijd
vond Van Looy zijn draai weer. Het leven op het grote Zocco was nog steeds even
fascinerend en wanneer het weer het maar even toeliet was Van Looy op dit plein
te vinden.
Op zoek naar het 'echte', 'onbedorven' Oosten maakten Titia en Jacobus twee
grote tochten naar het binnenland. De eerste leidde naar Tétouan, dat geheel voldeed aan Titia's hooggespannen verwachtingen: 'Tetuaan is nog heel Arabisch, en
om zo iets te zien, nog niet door Europeërs bedorven, met al zijn muren nog, ondernamen wij den tocht'.27 Ook Jacobus noemde Tétouan 'prachtig ongeschonden'.2
Hij vond het heerlijk om door de buurten te wandelen waar de handwerkslieden
hun ambacht nog op straat uitoefenden 'zonder het gejaag en het machinegedruisch' en hij zag er straatjes 'nog als dichters dat droomen en in oude tijden
dat overal was, mooi geworden van arbeid'[afb. 80].29 Enkele weken later maakten
de Van Looys samen met een Amerikaans echtpaar een avontuurlijke tocht naar
Fès, de residentie van de sultan van Marokko. Fès was rond 1900 voor westerse
toeristen zeker geen gangbaar reisdoel. De stad lag 300 kilometer landinwaarts,
was alleen bereikbaar via een onverharde 'piste' en was niet ingesteld op toeristen.
In Fès zag Van Looy zich geconfronteerd met een totaal andere wereld. Een fascinerende wereld, maar tegelijkertijd ook ondoordringbaar en soms beangstigend:
'Fez grijpt je bij den keel en beklemt als bij een die voor de eerste maal van zijn leven
een mijn afdaalde; Fez trekt afstootend aan en boeit meedogenloos'.30 Toch had
Van Looy deze ervaring voor geen goud willen missen: 'Dit is wel het neusje van
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8o. Jacobus van Looy,
Straatje in Tétouan, pastel, 1901.
Particuliere collectie.

81. Jacobus van Looy,
Aantekeningenboekje van zijn reis van Tanger
naar Fès, 1902.
Stichtingjacobus van Looy/Frans Hals Museum
Haarlem.

de zalm [... ] zoover van alle beschaving en hare zegeningen? af, en altijd te midden
van een ongeschonden wereld'. De aantekeningen die Van Looy op zijn reis bijhield
[afb. 81] werkte hij jaren later uit tot de roman Reizen (1913).
August Legras (1864-1915) studeerde net als Van Looy aan de Rijksacademie
in Amsterdam.3' Hij groeide op in behoeftige omstandigheden, maar dankzij de
financiële steun van de bierbrouwer Heineken kon hij na zijn afstuderen in 1891
een reis naar Algerije en Tunesië maken. Hij raakte gefascineerd door het oosterse
leven en bleef er ruim anderhalfjaar. Nog voor 1900 keerde hij vier keer terug naar
Noord-Afrika. Hij was zelfs van plan om zich rond de eeuwwisseling samen met
zijn vrouw voorgoed in Algerije te vestigen, maar dat ging uiteindelijk niet door.
In het laatste decennium van de negentiende eeuw werkte Legras in totaal bijna
zes jaar in het Oosten. Hij had er een eigen woning, sprak vloeiend Arabisch en
ging intensief om met de lokale bevolking.'2 De schilder moest weinig hebben van
de halfverfranste Arabieren uit de kuststeden en daarom trok hij steeds verder de
binnenlanden in: naar de Mzab, een landstreek aan de rand van de Sahara, ongeveer
600 kilometer ten zuiden van Algiers, met schilderachtige steden als Ghardaïa
en Beni Isguen. Maar nog liever trok hij samen met de bedoeïenenstammen door
de onherbergzame streken van Algerije. Hier voelde hij zich pas echt verlost van
de westerse beschaving.33
Na 14 jaar, in 1912, keerde Legras nog een keer terug naar de Mzab. Al snel
wenste hij dat hij nooit van huis vertrokken was. Van zijn oosterse paradijs was
niets meer over:
Zoo vond ook ik, najaren zoeken, Gardaïa, het vroeger zoo beminde, terug,
maar opgedirkt alsof een van de verfraaiingscomité's hier had huisgehouden.
Weg met het naïeve schoon, weg het eerwaardige oude, weg de toevallige grilligheden van lijn en kleur, die samenwerkend met de zon hier alles zoo sprookjesachtig mooi maakten. Nu, nieuwe rechtlijnige deuren, netjes gepleisterde en
gewitte muren, raampjes met jalouzieën, ijzeren balkonnetjes, poortjes die
een zuiveren halven cirkel vormen, stijve symmetrie en eentonig koud wit
bijna overal. Sic transit gloria mundi.34
En wie schuld aan dit alles was liet zich raden: de westerse beschaving en meer
in het bijzonder de industrialisatie. Het leidde bij Legras tot een ontnuchterende
conclusie:
Europa is op de aarde als een vetvlek, die zich langzaam maar zeker, uitbreidt in
allerichtingen.En, helaas, het vet is niet van hetfijnsteallooi: alles fabrieksvet.35
Geleidelijk aan verdwenen de eenvoudige, maar mooie stoffen, door de lokale
bevolking geweven met de wol van de eigen schapen, gekleurd met traditionele
kleurstoffen en versierd met eeuwenoude patronen: vervangen door afschuwelijke
bloemetjesjurken met voorgedrukte prints. Harmoniërende, natuurlijke tinten

279

—- ' "
82. Jacobus van Looy,
Zwerver in Tanger, 1886.
Stichtingjacobus van Looy / Frans Hals Museum
Haarlem.

83jacobus van Looy,
Het Zocco in Tanger, 1902.
Stichting Jacobus van Looy / Frans Hals Museum
Haarlem.
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maakten plaats voor schreeuwerige fabriekskleuren. Fraai aardewerk en koperen
potten met antieke vormen werden ingewisseld voor zinken emmers en huisraad
van email. En met wagenladingen vol arriveerden fabrieksdeuren, fabriekskozijnen
en fabrieksbalkonnetjes: alles even stijf en lelijk en vooral 'netjes, - vervelend,
afschuwelijk netjes'.3 De dictatuur van passer en lineaal!
Het Onbedorven ' Oosten verbeeld
Toen Jacobus van Looy in 1886 voor de eerste keer in Tanger arriveerde, schoten
hem meteen de schilderijen door het hoofd van bekende orientalistische kunstenaars: haremtaferelen en oosterse spektakelstukken van schilders als Jean-Joseph
Benjamin-Constant (1845-1902), Mariano Fortuny (1838-1874) en Henri Regnault
(1843-1871). Maar het was hem ook al direct duidelijk dat hij niet in hun voetsporen
wilde treden. Hij begreep niet dat deze schilders een voorkeur hadden voor historiestukken, die immers nooit zo mooi waren als de indrukken van het leven zelf. 'Met
alle respect voor die mooie lappen, voorlopig kijk ik liever op het Zocco', schreef
hij aan zijn leermeester Allebé.37 Bijna dagelijks trok hij met zijn tekenspullen
naar dit marktplein, waar hij inmiddels een vaste stek had: naast een joodse kippenslachter, met in zijn rug een muurtje voor de steun en voor hem een hoekje van het
Ongeschonden Tanger'. Wat wenste een schilder nog meer: 'Het Zocco geeft alles,
daar is het leven en de dood, daar is smart en vreugde, daar is wijsheid en dolheid,
daar ligt het leven open'.38 Van Looy tekende dus vooral kooplui, ezeldrijvers,
waterdragers, blinden en bedelaars, afgewisseld met een enkel straatgezicht of
landschap [afb. 82 en 83]. Het is enigszins vergelijkbaar met het repertoire van
Legras. Natuurlijk schilderde Legras taferelen uit de Mzab en de Algerijnse binnenlanden, maar ook hij had een sterke voorkeur voor stadsgezichten, oosterse
straatjes en landschappen [afb. 84 en 85].
Van Looy en Legras wilden allebei het 'echte' Oosten vastleggen, maar gezien
de opmerkingen in hun reisverslagen, moeten we ons toch afvragen hoe 'echt' hun
Oosten in werkelijkheid was. In die geschreven bronnen lezen we immers dat hun
'onbedorven' Oosten constant bedreigd werd door de oprukkende beschaving.
Wat is daar van terug te vinden op de schilderijen van deze schilders? Helemaal
niets: geen trams, geen westerse gebouwen, geen Europese confectiekostuums
en geen industriële importgoederen. Terwijl Van Looy en Legras in hun geschriften juist de nadruk legden op de verderfelijke invloed van Europa, probeerden ze
in hun schilderkunstig werk de oosterse idylle krampachtig in stand te houden.
Kortom, ze beeldden zeker niet 'de' oosterse werkelijkheid af, maar hooguit een
heel specifieke selectie eruit.
Voor zowel Van Looy als Legras was het medium waarin ze werkten dus mede
bepalend voor de manier waarop ze het Oosten verbeeldden: in de teksten vooral de
kritiek op de verwestersing, op de schilderijen de idealisering van het Onbedorven'
Oosten. De schilder Jozef Israels was zich sterk bewust van de grenzen en mogelijkheden van de verschillende media. Toen hij hoorde dat de literator Frans Erens
hem en zijn zoon Isaac zou vergezellen op hun reis, reageerde hij enthousiast:
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84. August Legras,
Vrouw in een oosters straatje, olieverf, 18 ji-igoo.
particuliere collectie, Amsterdam.

85. Auguste Legras,
Een wandelaar, Tunis, olieverf, 1891-1900.
Particuliere collectie.
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Dat treft bijzonder, zei ik, want schilders zien alles naar de uiterlijke schijn en
dat moet ook; want dat alleen is hun gebied. Maar het is toch een voorrecht een
filosoof en dichter met ons mee te voeren om de dieper liggende wenken van
het voorbijgaande op te vatten en vast te houden.59
Nu zullen er genoeg schilders rond 1900 zijn geweest die Israels stelling dat de
schilderkunst zich moest beperken tot de 'uiterlijke schijn' niet onderschreven,
maar dat voor de meeste schilders het schilderachtige, de visuele aantrekkelijkheid
van groot belang was, lijkt evident. Ze schilderden niet snel een onderwerp dat ze
visueel afstotend vonden, al was het alleen maar omdat het publiek toch ook een
aardig plaatje aan de muur wilde hebben. In zekere zin reageerden de oriëntalistische kunstenaars net zo als de hedendaagse vakantiegangers. Naarstig gaan deze
op zoek naar dat pittoreske dorpje in Zuid-Frankrijk ofToscane 'waar de tijd nog
is blijven stilstaan' en zij turen net zo lang door de zoekers van hun fototoestellen,
totdat alle auto's, telefooncellen of stoplichten buiten het gezichtsveld vallen, alvorens hun plaatjes te schieten. Op verjaardagsfeestjes gaan de foto's vervolgens rond
met het commentaar dat het hier een 'typisch' Frans of een 'echt' Italiaans dorpje
betreft.
Intern en extern exotisme
De meeste orientalistische schilderijen tonen dus een wereld waarop de tijd geen
vat heeft: een statische samenleving die maar zeer ten dele de oosterse realiteit weerspiegelde. Juist daardoor oogstte deze kunst bij enkele moderne theoretici uit de
school van Edward Said veel kritiek. Linda Nochlin noemde in haar omstreden artikel The Imaginary Orient die afwezigheid van tijd, of liever gezegd de afwezigheid
van ontwikkeling of verandering door de tijd, kenmerkend voor de meeste oriëntalistische kunst.4·0 Naast de afwezigheid van tijd, onderscheidde ze in de oriëntalistische kunst nog meer typerende absenties, zoals de afwezigheid van Europeanen en
de afwezigheid van westerse beïnvloeding in het algemeen, met name de industriële
veranderingen. Nochlin verklaarde deze absenties door te verwijzen naar de ongelijke machtsverhoudingen tussen oost en west en de Europese imperialistische
aspiraties. Het Oosten werd op deze schilderijen voorgesteld als radicaal anders
dan het Westen, als statisch en achterlijk en daardoor, aldus Nochlin, bevestigden
de doeken de westerse superioriteit. Deze orientalistische kunstwerken waren niet
alleen het gevolg van een imperialistische ideologie, maar ook mogelijke instrumenten in de rechtvaardiging van een koloniale politiek. De historicus MacKenzie verwierp Nochlins interpretaties.4' Hij erkent dat schilders nooit neutrale observeerders zijn en dat de meeste orientalistische kunstenaars op een gekleurde en zeer
selectieve wijze naar het Oosten keken, maar imperialistische motieven waren volgens hem niet doorslaggevend bij het schilderen van het 'statische' of'onbedorven'
Oosten. Veeleer werden de kunstenaars gedreven door een afkeer van de eigen,
kapitalistische, industriële samenleving en de behoefte aan een pure, eerlijke wereld
die nog niet was aangevreten door het monster van de moderne tijd. Het statische

karakter van het Oosten werd door hen juist gewaardeerd als iets positiefs. In die
zin was hun orientalisme vergelijkbaar met de voorliefde voor de middeleeuwen
of het Europese platteland waar het moderne leven nog niet was doorgedrongen.
MacKenzie beschouwt het orientalisme als slechts een van de vele vormen van
exotisme in de negentiende en vroegtwintigste-eeuwse kunst en volgens hem
is het dus nuttiger om het orientalisme in de schilderkunst in verband te brengen
met de artistieke reacties op de snelle veranderingen binnen de westerse cultuur
zelf, dan ze alleen als uitingen van Europees imperialisme te zien.41
De carrières van Van Looy en Legras ondersteunen mijns inziens MacKenzie's
stellingen. Niet alleen is reeds aangetoond dat beide schilders het premoderne
karakter van het Oosten verheerlijkten en een grote afkeer koesterden van de
groeiende invloed van het industriële Westen, maar bovendien keerde dezelfde
thematiek ook terug op hun niet-oriëntalistische schilderijen. Zowel Van Looy als
Legras koesterde immers ook een voorliefde voor het pre-industriële platteland
in Nederland, die onmogelijk in verband kan worden gebracht met imperialistische
verhoudingen.43 Jacobus van Looy verhuisde in 1894 naar het landelijke Soest,
waar zijn atelier uitkeek over de polder. Hij maakte er verschillende schilderijen
van maaiers, die vaak sterk doen denken aan het werk van de Fransman JeanFrançois Millet (1814-1875), déboerenschilderbij uitstek, die door Van Looy
zeer werd bewonderd.44 Ook ondernam hij in de jaren negentig enkele voettochten doorhet Brabantse platteland om er prachtige tekeningen van
boerderijen en dorpjes te maken.45
Bij Legras was de fascinatie voor het pure en eenvoudige landleven nog veel
evidenter. Toen hij rond 1900 voor langere tijd naar Nederland terugkeerde, vestigde hij zich in het Gooi, in het schildersdorp Blaricum. Juist in die tijd oefenden
Blaricum en Laren een grote aantrekkingskracht uit op allerlei lieden die zich in
de 'gewone maatschappij' niet langer thuis voelden. De Gooise dorpjes waren een
wijkplaats voor kunstenaars, wereldverbeteraars, theosofen en natuurapostelen,
verenigd in hun non-conformisme en hun afkeer van de gevestigde orde. Ze hadden
het Onnatuurlijke' leven in de grote stad de rug toegekeerd en gingen nu op zoek
naar het eenvoudige plattelandsleven. Verschillende van hen trokken zich letterlijk
terug in een hutje op de hei. In haar monografie over dit bonte gezelschap schilders,
schrijvers en wereldverbeteraars schrijft Lien Heyting dat kort na de eeuwwisseling
nergens het verlangen naar 'de onbedorven wereld van het preïndustriële tijdperk'
zo duidelijk tot uiting kwam als in deze kunstenaarsdorpen.4 Waar had Legras
zich dan beter kunnen vestigen dan juist hier! Deze joviale en non-conformistische
kunstenaar deelde met de Gooise bohème de kritiek op de industriële samenleving
en het verlangen naar eenvoud en puurheid. Had hij zijn pastorale idylle eerst
gezocht bij de Mozabieten aan de rand van de Sahara, nu probeerde hij het bij
de eenvoudige boeren van het Gooi. De onderwerpen van zijn schilderijen veranderden eigenlijk maar marginaal: zowel in Algerije als in het Gooi schilderde hij
het vermeende onveranderlijke leven van de oorspronkelijke bewoners dat nu
bedreigd werd door de oprukkende beschaving. Zijn heidelandschappen, koe-
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86. Hendrik Haverman,
Salem de barbier van Constantine, olieverf, 1890.
Particuliere collectie.

87. Philippe Zilcken,
Gesluierde vrouw bij tempeltje, voor 1905.
Museum Evenbeeld, Angerlo.

stallen en dorpsgezichten waren niet meer dan een noordelijke variant van zijn
woestijngezichten, kamelenstudies en oosterse straatjes. De externe 'ander' werd
ingeruild voor de interne 'ander', maar in zekere zin bleven ze allebei even exotisch
en even aantrekkelijk.47
De uitzondering: Bart van der Leek
De meerderheid van de Nederlandse orientalistische kunstenaars koos vergelijkbare onderwerpen als Van Looy en Legras: straattafereeltjes, stadsgezichten en
landschappen.48 Ook bij schilders als Hendrik Haverman (1857-1928) en Philippe
Zücken (1857-1930) geen spoor van de moderne tijd, geen spoor van westerse
invloeden [afb. 86 en Sy].49 Er is echter één uitzondering: Bart van der Leek
(1876-1958), de enige Nederlandse kunstenaar die de industriële kant van het
Oosten heeft vereeuwigd.
In 1914 reisde Van der Leek naar Spanje en Algerije om er de ertsmijnen van
defirmaMuller & Co te bestuderen. Hij had via de vrouw van de directeur, zijn
mecenas Hélène Kröller-Müller, opdracht gekregen een glas-in-lood raam te ontwerpen voor het hoofdkantoor in Den Haag. Gedurende zijn drie Algerijnse maanden maakte Van der Leek vooral schetsen van de mijn en de mijnwerkers [afb. 88].
Het uiteindelijke raam toonde nergens het geromantiseerde, onbedorven Oosten,
maar verbeeldde het harde dagelijkse bestaan van de Arabische arbeiders, borend
met een elektrische boor in de schachten, erts verzamelend in stalen kiepkarretjes
of werkend achter de moderne machines [afb. 90].
De reis leverde ook inspiratie voor andere werken. Van der Leek maakte, vaak
jaren later, een hele serie schilderijen met oosterse onderwerpen, zoals Arabieren
op ezeltjes, in verschillende fasen van abstractie [afb. 91-94]. Deze schilderijen gingen weliswaar terug op schetsen gemaakt tijdens zijn verblijf in Algerije, maar voor
het uiteindelijke werk leek de oosterse aanleiding slechts een ondergeschikte rol te
spelen. Op Van der Lecks Mtjntriptiek (1916) was de voorstelling zo geabstraheerd
dat er nog slechts gekleurde strepen tegen een witte of zwarte achtergrond te zien
waren [afb. 89]. Wie de schetsen die aan dit werk ten grondslag lagen niet kent, zal
er onmogelijk een mijningang met twee mijnwerkers in herkennen [afb. 88]. Het
ging Van der Leek bij deze schilderijen dan ook niet om de afgebeelde realiteit,
maar om de formele abstractie.50 Kortom, het 'oosterse', het 'exotische' speelde
voor hem geen enkele rol. Althans niet inhoudelijk, want formeel liet hij zich
wel door oosterse kunst inspireren, zij het niet door islamitische, maar Oudegyptische kunst.
Van der Leek behoorde tot een jonge generatie kunstenaars die wel geïnteresseerd was in de moderne, industriële samenleving. Hij zag de schoonheid van de
nieuwe machines en de fabriekshallen en schilderde regelmatig industriële onderwerpen, zoals Uitgaan van defabrtek (1910), Naar het vliegveld^(1912) en Havenarbeid
(1916). Van der Leek en zijn generatiegenoten, die zich later zouden verenigen rond
het tijdschrift De Stijl, hadden geen afkeer van industrieel vervaardigde producten.
Het pre-industriële, onbedorven Oosten oefende op hen dan ook geen bijzondere
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88. Bart van der Leck,
Mijngang te Zaccar, Algerije, gouache, 1914·
Kroller-Müller Museum, Otterlo.
89. Bart van der Leek,
Compositie no.4 (mijntriptiek), olieverf, 1916.
Kröller-Müller Museum, Otterlo.

90. Bart van der Leek,
Mijnbouw, glas-in-lood, 1914-1916.
Kröller-Müller Museum, Otterlo.
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91. Bart van der Leek,
Voorstudies voor compositie nr. 6 (Ezelrijders),
gouache, 1917.
Particuliere collectie.
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92. Bart van der Leek,
Voorstudies voor compositie nr. 6 (Ezelrijders),
gouache, 1917.
Particuliere collectie.
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93· Bart van der Leck,
Voorstudies voor compositie nr. 6 (Ezelrijders),
gouache, 1917.
Particuliere collectie.
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94. Bart van der Leek,
Compositie nr. 6 (Ezelrijders), olieverf, 1917.
Collectie Ellen en Jan Nieuwenhuizen Segaar,
Den Haag.
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aantrekkingskracht uit Daarom is Van der Leek van hen de enige geweest die het
Oosten heeft bezocht en is die reis ook nog eens volledig te verklaren uit de bijzondere opdrachtsituatie Was hij door de Firma Muller & Co niet gevraagd een glasin-loodraam te ontwerpen voor het hoofdkantoor, dan had hij geen enkele reden
gehad om naar Algerije te reizen Juist zijn gebrek aan esthetische affiniteit met
het Onbedorven' Oosten, heeft er wel voor gezorgd dat Van der Leek een unieke
positie inneemt binnen het Nederlands orientalisme

KUNSTNIJVERHEID

De tegenstelling tussen de schoonheid van het oosterse handwerk en de lelijkheid
van de westerse fabneksproducten was vanaf het midden van de negentiende eeuw
een veelvoorkomend topos in de Nederlandse reisverslagen Meestal bleef het bij
meer algemene klachten over de verderfelijke invloed van het industriële Westen
op de oosterse kunstnijverheid, maar enkele reizigers toonden een diepgaander
interesse in de oriëntaalse toegepaste kunsten De groeiende belangstelling voor
islamitische kunst stond niet op zich Zij stond in direct verband met de toene
mende onvrede over de kwaliteit van de westerse kunstnijverheid In de tweede
helft van de negentiende eeuw gingen er ook in Nederland stemmen op om het
niveau van de eigen kunstnijverheid te verbeteren door bestudering van islamitische en andere met-westerse stijlen
Belangstelling voor islamtttsche kunstnijverheid onder Nederlandse reizigers
Van alle Nederlandse reizigers heeft Willem de Famars Testas zich het meest
intensief beziggehouden met de islamitische architectuur en kunstnijverheid
Testas nam zoals gezien in 1858 deel aan een expeditie naar Egypte onder leiding
van Emile Prisse d'Avennes (1807-1879) Deze Franse egyptoloog interesseerde
zich niet alleen voor het faraonische, maar ook voor het islamitische Oosten Naast
een standaardwerk over de Oudegyptische cultuur,!, 'histoire de l'art Egyptien (18581877), werkte hij aan een uitgebreide platenatlas van de islamitische kunst van
Cairo Hoewel mL'Art Arabe (1867-1879) slechts één lithografie de signatuur van
Testas draagt, bleek al uit zijn dagboek en uit een overgebleven lijst van werkzaamheden die hij voor Pnsse verrichtte, dat de Nederlander zeer nauw bij dit project
betrokken was 5I Dit wordt bevestigd door het zeer uitgebreide archiefvan Pnsse
d'Avennes in de Bibliothèque Nationale te Parijs 52 Hienn zitten niet alleen honderden tekeningen van Testas - vanerend van snelle reisschetsjes tot zeer gedetailleerde architectuuraquarellen met aantekeningen en maten [afb 95 en 96] - maar
ook voorbeelden van enkele andere technieken Pnsse had naast Testas ook de fotograafJarot ingehuurd om de oosterse monumenten vast te leggen In het archief
bevinden zich foto's door Jarot, waarvan er verschillende door Testas zijn ingekleurd of met pen van extra details voorzien [afb 97] ï 3 Daarnaast maken ook tientallen, vaak meters grote calques (overtreksels) deel uit van Pnsse's nalatenschap
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95. Willem de Famars Testas,
Ceintuur van de Koptische patriarch, aquarel,
1859.
Bibliothèque nationale de France, Parijs.

96. Willem de Famars Testas,
Mimbar, tekening, 1859.
Bibliothèque nationale de France, Parijs.
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97. Α. Jarot en Willem de Famars Testas,
Bab el Chariets (Porte de la Loi), photographie peinte, 1859.
Rijksmuseum Amsterdam.

Uit de dagboeken blijkt dat Testas verschillende van deze vaak fraai ingekleurde
overtreksels van tegeltableaus of muurschilderingen eigenhandig heeft gemaakt
Dat geldt ook voor de grote collectie estampages afdrukken op dik papier van muurreliefs of houtsnijwerk op deuren en minibars
Eigenlijk was het de bedoeling dat Testas niet langer dan vijf maanden in het
Oosten zou blijven, maar door ziekte en andere tegenslagen duurde de expeditie
ruim twee jaar, waarvan hij bijna een heel jaar in Cairo verbleef In dat jaar, waann
Testas dagelijks de monumenten van de stad bestudeerde en narekende, moet hij
een enorme visuele kennis van de islamitische kunst hebben opgebouwd In zijn
latere loopbaan als onentalistisch schilder heeft hij daarvan dankbaar gebruik
gemaakt regelmatig duiken er in zijn schilderijen realistische details op, zoals
architectuurelementen, tegeltableaus of houtsnijwerk, die direct teruggaan op
de reisschetsen uit zijn penode met Prisse [afb 98-101] Maar Testas' inspanningen
kwamen niet alleen hemzelf ten goede Het meerdehgeZ, 'Art Arabe, dat vele prachtige en zeer gedetailleerde lithografieën bevatte die voor een belangrijk deel gebaseerd waren op het werk van de Nederlandse schilder, werd een van de belangrijkste
voorbeeldboeken voor Europese kunstnijveraars die inspiratie zochten inde
islamitische kunst Ook de Nederlandse kunstacademies en mjverheidsscholen
schaften dit werk voor hun studenten aan ^
Jonkheer Tinco Martinus Lycklama à Nijeholt (1837-1900) [afb 102] bezat vermoedelijk een minder gedetailleerde kennis van de islamitische kunstnijverheid
dan De Famars Testas, maar zijn enthousiasme voor de decoratieve kunsten uit het
Oosten was minstens even groot 55 Deze telg uit een aanzienlijk Fnes geslacht had
in Utrecht en Groningen geografie, geschiedenis en verschillende talen, waaronder
ook Arabisch en Perzisch, gestudeerd Na zijn studietijd besloot hij dat het tijd
werd iets van de wereld te gaan zien In 1865 reisde hij via Berlijn, Sint-Petersburg
en Moskou naar Tiflis, de hoofdstad van Georgië Na daar de winter te hebben
doorgebracht vervolgde hij zijn reis naar Perzie, waar hij onder andere Teheran,
Isfahan en Persepohs bezocht In de havenstad Bandar Abbas aan de Perzische
Golf scheepte hij zich in naar Basra, om van daaruit naar Bagdad te reizen In Irak
rustte hij expedities uit naar recent ontdekte en door Europeanen nog nauwelijks
bezochte sites als Babyion, Nimrud, Ctesiphon en Samarra Vervolgens trok hij
naar Syne, Libanon en het Heilige Land In 1868 keerde hij via Istanbul terug naar
Beetsterzwaag
Thuis werd hij herenigd met de enorme collectie die hij tijdens zijn tochten had
opgebouwd en in verschillende zendingen naar Friesland had laten sturen Deze
verzameling bestond uit meer dan 700 objecten Voor een deel waren dat archeologische voorwerpen meestal gekocht, maar een enkele keer ook zelf opgegraven,
onder andere in Babyion en Saida Het andere deel bestond uit voorwerpen uit de
islamitische periode Lycklama koesterde immers een grote bewondering voor oosters handwerk Overal waar hij kwam speurde hij op de bazaars naar lokale specialiteiten Zo kocht hij in Isfahan een oosters kostuum, bestelde hij in Sjiraz ingelegde
meubels en verwierf hij in Damascus enkele fraai gedecoreerde zwaarden en dolken
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98. Willem de Famars Testas,
Binnenplaats van een huis te Cairo in Egypte, olieverf. 1868.
Rijksmuseum Amsterdam.

2

99. Willem de Famars Testas,
Schetsblad met architectuurstudies (detail), 1859.
Rijksmuseum Amsterdam.
100. Willem de Famars Testas,
Schetsblad in met deur Cairo, 1859.
Particuliere collectie.

101. Willem de Famars Testas,
La rue Kamara el Emir Hussein au Kaire, aquarel.
Galerie Haboldt & Co., Paris/New York.
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ιοί. Eugene Dretsch,
Portret van Tinco Martinus Lycklama à Nijeholt in Albanees kostuum, olieverf, 1878.
Musée de la Castre, Cannes.

Regelmatig gaf hij aan handelaars en antiquairs opdracht uit te kijken naar bijzondere stukken die hij later kwam keuren.
Lycklama was zeer ingenomen met zijn collectie. Hij beschouwde de verzameling als een belangrijke compensatie voor alle ontbenngen en opofferingen van de
zeer vermoeiende reis 5 Omdat hij het publiek wilde laten meegenieten van zijn
oosterse collectie het hij in Beetsterzwaag bij zijn deftige buitenplaats Ey singastaete een speciale museumgalerie bouwen Tegen betaling van een gulden konden
geïnteresseerden dit oosters museum dagelijks bezoeken, behalve op vrijdag. De
archeologica en orientaha waren uitgestald in achttien speciaal hiervoor vervaardigde kasten en vitrines Alle belangrijke takken van de oosterse kunstnijverheid
waren vertegenwoordigd: keramiek, textiel, houtsnijwerk, siersmeedkunst, lederwaren, wapens et cetera [afb 103 en 104]. Op verzoek kon het publiek ook nog toegang krijgen tot de oosterse salon die geheel was ingencht met kostbare oriëntaalse
meubels en Perzische tapijten. Aan de wanden hingen mansgrote achttiendeeeuwse Perzische schildenjen van prinsen en pnnsessen en van tuinen en paleizen
in Isfahan [afb. 105 en 106]. En natuurlijk mocht een afbeelding van de eigenaar van
al dit exotisch schoons met ontbreken: prominent in de salon hing het portret
van Tinco Martinus Lycklama à Nijeholt in Albanees kostuum, geschilderd
door de Franse onentahst Emile Vemet-Lecomte (1821-1900) [afb 107].57
Lang heeft het Nederlandse publiek echter niet kunnen genieten van Lycklama's verzameling. Ruim eenjaar na de opening sloot het oosters museum zijn deuren alweer. De oosterse reis had een zware wissel getrokken op Lycklama's gezondheid Om te herstellen verkoos hij het milde klimaat van de Côte d'Azur boven het
gure Friesland en vestigde zich definitiefin Cannes. Hij kocht er een prachtige villa
en werd een graag geziene gast in het sociale en culturele leven van de beau monde
van de Rivièra. Beroemd waren zijn bals masqués, waarbij de gastheer verscheen in
een van de oriëntaalse kostuums die hij op zijn reizen had aangeschaft [afb. 108].
Zijn oosterse collectie het hij vanuit Beetsterzwaag naar Zuid-Franknjk overkomen. In zijn villa had hij een aantal salons ingencht als museum en daar kon nu het
Franse publiek zijn verzameling bewonderen. In 1877 schonk hij zijn hele collectie
aan de stad Cannes, waar een deel van Lycklama's oosterse nalatenschap nog steeds
te bewonderen is in het Musée de la Castre.5
Lycklama was een typische dilettant, een geïnteresseerde leek met genoeg geld
om een omvangrijke collectie aan te leggen met rijp en groen door elkaar. Persoonlijke esthetische voorkeuren waren zijn belangrijkste dnjfveren bij het verzamelen.
Dat lag heel anders voor de arabist Chnstiaan Snouck Hurgronje. In 1884 en 1885
verbleef deze Leidse wetenschapper meer dan eenjaar in Jeddah en Mekka.59 Hij
was een van de eerste Europeanen die de heilige stad bezocht om er het leven van
de inwoners en de pelgnms te bestuderen. Snouck maakte er volop aantekeningen
diehij later uitwerkte tot de tweedelige studie Mekka. Aus dem heutigen Leben (1889).
Tijdens zijn verblijf in de stad fotografeerde hij zelf en daarnaast verwierf hij later
een sene foto's gemaakt door een Mekkaanse arts die het fotograferen van de Nederlander had geleerd. Tenslotte bracht Snouck een unieke verzameling bijeen met
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ιθ3· Waterkan, afkomstig uit de collectie Lycklama
à Nijeholt.
Musée de la Castre, Cannes.

104. Iran.
Bedelnap van kokosnoot van een soefìmonnik,
afkomstig uit de collectie Lycklama à Nijeholt,
Musée de la Castre, Cannes
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105. Iran.

106. Iran.

Portret van Sjah Abbas (?), afkomstig uit de collec-

Perzische tuin, afkomstig uit de collectie Lycklama

tie Lycklama à Nijeholt, olieverf, Kadjar dynastie

3 Nijeholt, olieverf, Kadjar dynastie (1794-1925)

(1794-1925).

Musée de la Castre, Cannes.

Musée de la Castre, Cannes
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107. Emile Vernet-Lecoratc,
Portret van baron Tinco Martinus Lycklama à
Nijeholt in oosters kostuum, olieverf, 1869.
Musée de la Castre, Cannes.

108. Pierre Henri Theodore Tetar van Elven,
Bal travesti chez le baron Lycklama, olieverf, 1874.
Musée de la Castre, Cannes.

voorwerpen uit het dagelijkse leven in Mekka. Ook na zijn gedwongen vertrek uit
de heilige stad bleef hij deze collectie uitbreiden. Vrienden en kennissen uit Mekka
en Jeddah stuurden hem met enige regelmaat stukken op. Deze verzameling was
uitzonderlijk in zoverre dat ze een puur wetenschappelijke collectie was. Niet de
esthetische, maar de antropologische waarde was voor Snouck doorslaggevend bij
de verwerving. De collectie van ruim honderdenvijftig objecten wordt nu bewaard
in het Rijksmuseum voor Volkenkunde in Leiden [afb. 109 en 110].60 Datzelfde
museum bezit ook een deel van de collectie van A.P.H. Hotz (1855-1930). Deze
Rotterdammer leidde van 1874 tot 1903 de handelsfirma Hotz & Co met verschillende kantoren in Perzië. Verder was deze ondernemende zakenman betrokken
bij het opzetten van de Imperial Bank of Persia en toonde hij interesse in de tapijtindustrie en de kolenwinning in Iran. Hij wist zelfs concessies te verkrijgen om naar
olie te boren, maar dat leverde uiteindelijk niets op. In 1885 werd hij door de Nederlandse regering benoemd tot consul in de stad Boesjir aan de Perzische Golfen veel
later, van 1917 tot 1921, bekleedde hij diezelfde functie in Beiroet. Daarnaast vond
Hotz nog tijd om zich te verdiepen in de historische relaties tussen Nederland en
Perzië, waaraan hij verschillende publicaties wijdde, en wist hij een interessante
collectie Perzische etnografica op te bouwen. Een deel van deze collectie schonk
hij 1890 aan het Museum voor Land- en Volkenkunde in zijn geboortestad Rotterdam, een ander deel werd in 1883 verworven door het Rijksmuseum voor Volkenkunde in Leiden.6'
Na Lycklama, Snouck Hurgronje en Hotz zijn er geen Nederlandse reizigers
meer geweest die vergelijkbare collecties oriëntalia hebben opgebouwd, hetgeen
echter niet betekent dat de interesse in de oosterse kunstnijverheid onder Nederlandse reizigers afnam. Marius Bauer kocht af en toe een oriëntaals stuk voor zichzelf en in opdracht van de kunsthandel Van Wisselingh trad hij op als 'commercevoyageur': hij kocht op zijn reizen oriëntaalse voorwerpen die hij opstuurde naar
Amsterdam waar ze rond 1900 gretig aftrek vonden onder de clientèle van de
firma. Zijn vriend Zilcken bouwde ook een bescheiden verzameling oosterse
kunstnijverheid op en beiden correspondeerden met enige regelmaat over hun
oriëntaalse stukken. Zilckens interesse voor de oriëntaalse sierkunst blijkt ook uit
zijn reisreportages mElseviers GeïllustreerdMaandschrift, waarin hij uitvoerig verslag
deed van zijn bezoek aan het museum voor Arabische kunst in Cairo. En tenslotte
toonden ook de winnaars van de Prix de Rome steeds vaker belangstelling voor de
oosterse kunstnijverheid. In navolging van Jacobus van Looy werd een bezoek aan
Andalusië en Noord-Afrika een min of meer vast onderdeel van de reisroute. Paul
Rink (1861-1903) bestudeerde in 1889 de moskee van Cordoba. De totaalwerking
van de architectuur en de decoraties vond hij ongekend. 3 Tjeerd Bottema was in
1909 lyrisch over de Moorse ornamentiek in het Alhambra. Verschillende dagen
achtereen bestudeerde hij de patronen in het Moorse paleis om uiteindelijk tot de
conclusie te komen dat 'de Mooren een oneindig veelfijnerdecoratieven zin [hadden] dan de Westerlingen'.64 De organisatie van de Prix de Rome was inmiddels
ook om. In 1886 had de commissie zich nog zeer kritisch getoond over Van Looys
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log. Mekka.
Krukje afkomstig uit de collectie Snouck Hurgronje, voor 1886.
Rijksmuseum voor Volkenkunde. Leiden.

110. Bladzijde met afbeeldingen van gebruiksvoorwerpen uit Mekka.
Uit: C. Snouck Hmgronje, BiMeratlaszu Mekka,
Den Haag 1888.

plannen om Tanger te bezoeken, maar in de instructie voor het derdejaar van de
schilder A.H. Gouwe uit 1903 stond nadrukkelijk dat de pensionaire voldoende
tijd moest nemen Tanger en andere plaatsen in Noord-Afrika te bezoeken om er
'de architectuur en de versieringskunst dier streken te bestudeeren'.65 Hiermee
werd de studie van de islamitische decoratiekunst zelfs een officieel onderdeel
van de belangrijkste Nederlandse staatsprijs voor jonge kunstenaars.
Oosterse sierkumt alsgeneesmiddel tegen westerse wansmaak
Die belangstelling voor oosterse kunst was een Europees fenomeen en hing samen
met het besef dat de Europese kunstnijverheid zich in een diepe crisis bevond. De
westerse sierkunst vertoonde volgens velen kenmerken van verval en decadentie.
Dit werd voor het eerst pijnlijk duidelijk op de Londense wereldtentoonstelling
van 1851 waar naast westerse ook veel exotische kunstnijverheid te bewonderen was.
Veel critici moesten constateren dat de westerse fabrieksproducten maar schamel
afstaken bij het oosterse handwerk. De Europese nijverheid was veel te overdadig
en willekeurig gedecoreerd in uiteenlopende historische stijlen. Er was geen eenheid in en het ontbrak haar aan karakter. De oosterse inzendingen daarentegen
blonken juist uit in herkenbaarheid en eenvoud. Theoretici als Owen Jones (18091874), die tussen 1836 en 1845 het schitterende plaatwerk Albambra had doen verschijnen, bewonderden in de oosterse ornamentiek het heldere kleurgebruik en de
eenvoudige, tweedimensionale stilering naar de natuur. Jones stelde dat de westerse
kunstnijverheid haar vitaliteit alleen kon herwinnen door een grondige bestudering
van de oosterse sierkunst. Waar Jones zich nog vooral richtte op esthetische kwaliteiten, baseerden latere critici, zoals George Birdwood (1832-1917), hun enthousiasme voor de oosterse kunstnijverheid ook op meer ideologische motieven.
Birdwood verklaarde de schoonheid van de Indiase producten uit de veel gunstiger
werkomstandigheden van de oosterse handwerklieden die in alle rust en vrijheid
konden werken. Heel anders dan de Engelse fabrieksarbeiders die vaak onder
erbarmelijke omstandigheden hun geestdodende arbeid moesten verrichten.
In zijn kritiek op het industriële productieproces en zijn verheerlijking van de premoderne arbeidsomstandigheden sloot Birdwood aan bij andere theoretici als
John Ruskin (1819-1900) en William Morris (1834-1896) en de aanhangers van
de Engelse Arts & Crafts-beweging wier ideeën rond 1900 ook van invloed waren
op het Nederlandse kunstklimaat. 7 Morris greep vooral terug op de kunstnijverheid uit de middeleeuwen, toen de ambachtslieden nog verantwoordelijk waren
voor het hele productieproces en met liefde en plezier hun arbeid leverden. In de
oosterse sierkunst meende Morris eenzelfde eerlijkheid en arbeidsvreugde te
herkennen. In een lezing uit 1882 vergeleek hij Perzische tapijten met de voortbrengselen van de eigentijdse Franse tapijtindustrie: 'decaying commercial
industry of rubbish' luidde zijn harde oordeel over de Franse gobelins.
Kortom, in de tweede helft van de negentiende eeuw klonk in heel Europa
de roep om een eerlijke, eenvoudige en vooral karakteristieke kunstnijverheid.
De wansmaak moest worden gekeerd en er bestond een grote behoefte aan een
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nieuwe, eigentijdse vormentaal. Historische, maar zeker ook exotische stijlen konden daarbij als voorbeeld dienen. Niet om klakkeloos te kopiëren, maar om de achterliggende principes en wetmatigheden van een goed ontwerp bloot te leggen.
Ook in de Nederlandse kunstnijverheid heerste in het derde kwart van de negentiende eeuw een gevoel van malaise. De vaderlandse smaak moest op een hoger peil
gebracht worden en dat kon alleen door een alternatieve, eigentijdse stijl te ontwikkelen.69 Aanvankelijk spitste de discussie zich toe op de leer van het ornament. In
de omamentboeken uit deze periode, veelal vertalingen of bewerkingen van buitenlandse originelen, werden oosterse decoratiepatronen van harte aanbevolen.70 Ook
de theoreticus FW. van Eeden (1829-1901)^6 vader van de schrijver - toonde zich
een warm voorstander van het oosters ornament. Van Eeden was een invloedrijk
man binnen de Nederlandse kunstnijverheid: hij was secretaris van de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van Nijverheid en zou later het directeurschap
bekleden van het Koloniaal Museum en het Museum voor Kunstnijverheid te
Haarlem. Deze pionier binnen de kunstnijverheid publiceerde in 1864 de artikelenserie 'Versiering en kunststijl in de nijverheid', een historisch overzicht van de verschillende stijlperioden. Hierin schreefVan Eeden zich te ergeren aan 'de haastige
fabrikatie van duizende smakelooze voorwerpen' en hoopte dat deze snel vervangen zouden worden door 'alles wat oorspronkelijk en doelmatig' was.7' Eenvoud,
doelmatigheid en stilering naar de natuur waren voor hem de sleutelbegrippen
van verantwoord ornament. En juist daarin kon het Oosten een voorbeeldfunctie
vervullen. Zo was de 'Saraceense' stijl, aldus van Eeden, bij uitstek geschikt voor
het decoreren van voorwerpen voor dagelijks gebruik en voor het versieren van
geweven stoffen was er geen passender ornament dan het Perzische.72
Het grote publiek kon Van Eedens suggesties toetsen op de Internationale
Koloniale en Uitvoerhandeltentoonstelling van 1883 in Amsterdam. Wat de
wereldtentoonstelling van 1851 voor Engeland was, was deze koloniale tentoonstelling voor Nederland: een eye-openervooi wat betreft de niet-westerse sierkunst.
Oosterse bouwstijlen domineerden het tentoonstellingsterrein: de façade van de
grote nijverheidshal, met monumentale olifanten en Arabische ruiters van gips,
was opgetrokken in een fantasie hindoestijl en voor het Nederlandse koloniale
paleis was gekozen voor een Moors-Arabische bouwtrant [afb. m]. De kleinere
paviljoens van Tunesië en Atjeh leken op oosterse moskeeën en zelfs sigarenkiosken en biertenten waren in moorse stijl vormgegeven [afb. 112]. Om nog
maar te zwijgen van het merkwaardige gebouwtje van de Amsterdamse turfhandelaar Rolff: een Arabisch tempeltje gemaakt van blokken turf [afb. 113].73
Over het algemeen werden deze oosterse bouwwerken positief ontvangen.
G.S. de Clercq noemde het paviljoen van Tunis [afb. 115] in De Huisvriend
zelfs het best geslaagde bouwwerk van de hele tentoonstelling.74
Alleen over de keuze van een Arabische bouwstijl voor het Nederlands koloniaal
paleis en het paviljoen van Atjeh ontstond discussie. Niet zozeer op esthetische
gronden, maar meer vanwege de associatie van Arabische architectuur met de islam.
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m. Het koloniaal paviljoen op de Internationale
Koloniale en Uitvoerhandel Tentoonstelling te
Amsterdam, 1883.
Gemeentearchief Amsterdam.

112. Sigarenkiosk van defirmaVan Boele & zn
op de Internationale Koloniale en Uitvoerhandeltentoonstelling te Amsterdam. 1883.
Prent \nv. De Katholieke Illustratie. 17 (1883/1884).

Deze godsdienst werd immers door velen gezien als de erfvijand van het christendom en zijn belangrijkste concurrent in Nederlands-Indië. Zeker het moskeeachtige gebouw van Atjeh werd als ongepast ervaren, juist omdat de moslimbevolking
van Atjeh zich fel verzette tegen de kolonialisering door Nederland. Daarnaast
vroeg men zich afwaarom er voor het Nederlands koloniaal paviljoen niet gekozen
was voor een hindoeïstisch paleis? De hindoeïstische cultuur stond immers in hoog
aanzien, zeker nu was aangetoond dat ook de westerse beschaving Arische wortels
had. De organisatie verdedigde haar keuze met het argument dat de hindoeïstische
culturen in Nederlands-Indië reeds eeuwenlang waren verdwenen en dat de
beschaafde bovenlaag nu geheel islamitisch was.75
Naast de verschillende paviljoens en kiosken in oosterse stijl waren er ook
enkele inzendingen met oosterse nijverheid te bewonderen. In het hoofdgebouw
trok de Perzische afdeling, deels ingericht door de Nederlander A. Hotz, [afb. 114]
veel aandacht, terwijl het Rijksmuseum een fraaie selectie kunstnijverheid uit BritsIndië toonde, afkomstig uit het Londense South Kensington Museum en van
enkele particuliere verzamelaars onder wie de prins van Wales en de reeds
genoemde George Birdwood.
De exotische voorwerpen op de Amsterdamse tentoonstelling gaven aanleiding
tot levendige discussies over de toekomst van de vaderlandse kunstnijverheid. Kopstukken binnen de Nederlandse sierkunst, zoals F.W. van Eeden en J.R. de KruyfF
(1844-1923), directeur van de Rijksschool voor Kunstnijverheid in Amsterdam,
schonken daarbij uitgebreid aandacht aan de oosterse afdelingen. Van Eeden zag
zich in de confrontatie met de exotische producten bevestigd in zijn overtuiging dat
de westerse sierkunst volslagen ontspoord was. Onze volksaard sprak niet meer uit
onze kunstnijverheid. In plaats van de natuur te bestuderen, kopieerden we liever
de overbekende voorbeelden uit prentenboekjes. En tenslotte wees Van Eeden met
beschuldigende vinger naar de moderne industrie. In het Oosten stond de mens
nog centraal en was het werktuig zijn dienaar. Helaas, hoe anders was het in Europa
'waar meer en meer de machine regeert en de mensch alleen nog maar noodig is om
stangen te verschuiven en aan kranen te draaien'.7 Gedreven door zijn afkeer van
de moderne, industriële fabrieksproducten, vroeg hij zelfs aandacht voor het handwerk uit Suriname, dat door de andere critici nauwelijks au sérieux werd genomen:
De Indianen en Boschnegers hebben veel aanleg tot kunstvlijt en knutselwerk.
Die aanleg wordt grotendeels in de hand gewerkt door hun zucht tot gemakkelijke rust. Zoo was het ook bij ons in de middeleeuwen, toen de werklieden meer
ieder in zijn eigen huis en voor zichzelven arbeidden; de aanleg tot snijden in
hout en ivoor was toen veel grooter, en de gewrochten uit dien tijd wekken nog
onze bewondering als voorbeelden van talent en geduld. De groote nijverheid,
het fabriekswezen, is hierin doodend geweest voor de kunst.77
Ook voor J.R. de Kruyff was de koloniale tentoonstelling een 'weldaad voor het
land', omdat het Nederlandse volk nu eindelijk de gelegenheid kreeg de exotische.
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113. Schetsen van de koloniale tentoonstelling
(linksmidden de oosterse kiosk van de firma
J. RolflFgemaakt van turf). 1883.
Prent uit: De Opmerker, 18 (1883).

114. Foto van de Perzische afdeling op de Internationale Koloniale en Uitvoerhandel Tentoonstelling te Amsterdam, 1883.
Universiteitsbibliotheek, Leiden.

en dan met name de oosterse sierkunst te leren kennen.7 Meer kennis van de
Oriënt was belangrijk, want ook in de ogen van De Kruyff verkeerde de westerse
kunstnijverheid in een diepe crisis. De enige remedie was terugkeren naar de bron,
en die bron lag in het Oosten:
Gelijk steeds te voren, wanneer de decoratieve kunst van eenig tijdperk haar
karakter verliest en een nieuwe frissche, krachtige strooming noodig bleek om
het voor algeheele ontaarding en verval te behoeden, wend ook in onze dagen
een ieder, die uit het verleden de beste lessen voor de toekomst put en daarbij
een geopend oog heeft voor het schoone, wââr ook hij het vinden moge, den
blik hoopvol naar het Oosten'.79
De Kruijff was op de tentoonstelling het meest onder de indruk van de Perzische
afdeling. Met name het Perzische ornament verdiende lof en navolging. Al veel te
lang woedde in Europa een heilloze strijd tussen de verschillende historiserende
stijlen. Het mocht wellicht vreemd klinken, aldus de Kruyff, maar de oosterse sierkunst was voor ons geschikter dan Europese stijlen als gotiek en renaissance. Door
bestudering van het oosterse ornament konden wij weer leren Onszelf te zijn'.80
Uit de oosterse omamentkunst waren het best de beginselen van goede sierkunst
te herleiden. Gotiek en renaissance waren al veel te ingewikkeld, te samengesteld
en te afgeleid. Onze decadente en overbeschaafde kunst had veel meer behoefte
aan authenticiteit en eerlijkheid. Juist omdat het oosters ornament zo eenvoudig
en duidelijk was, had het een grote educatieve waarde.
De schrijver Carel Vosmaer reageerde onder zijn pseudoniem Flanor in De
Nederlandscbe Spectator op De Kruijffs tentoonstellingsrecensie. Net als De Kruijff
meende hij dat de afdelingen met oosterse kunstnijverheid de belangrijkste waren
van de hele tentoonstelling en net als De Kruijff beschouwde hij deze kunst als een
'wegwijzer' en een 'geneesmiddel tegen onze wansmaak en ziekelijkheid'. Maar
in tegenstelling tot De Kruijff zag hij hierbij ook een functie weggelegd voor het
Japanse, en vooral het Griekse ornament. De Kruijff reageerde meteen. Ook hij zag
de schoonheid van de Japanse kunst, maar vond deze toch minder geschikt voorde
Nederlandse volksaard. Japanse decoraties waren gracieus, maar wellicht al te naturalistisch en asymmetrisch. Meer iets voor de Fransen. Het Griekse ornament,
daarentegen, was zonder twijfel het meest perfecte, maar voorlopig was dat nog te
hoog gegrepen voor de Nederlandse kunstnij veraars. Die moesten zich eerst maar
eens richten op het veel eenvoudiger oosterse ornament: 'wij [mogen] zeer tevreden
zijn, als wij onze bloemen kunnen styleeren in den geest der bevallige scheppingen
van den Hindoe of den Pers. Die liggen binnen ons bereik. 5
In andere landen had het succes van het oosterse kunstambacht op de wereldtentoonstellingen een krachtige impuls gegeven aan een actiever verzamelbeleid
op het gebied van de oriëntaalse kunst. De Great Exhibition van 1851 was de aanleiding voor een uitgebreide oosterse afdeling in het Londense South Kensington
Museum en dankzij de wereldtentoonstelling van 1873 kreeg het Österreichische
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lij. Het paviljoen van Tunesië op de Internationale
Koloniale en Uitvoerhandel Tentoonstelling te
Amsterdam 1883.
Gemeentearchief Amsterdam.
116. Tunesië. Tegeltableau afkomstig uit het paviljoen van Tunesië op de Internationale Koloniale
en Uitvoerhandel Tentoonstelling te Amsterdam,
1883. Rijksmuseum Amsterdam.

117. Tunesië.
Tegeltableau afkomstig uit het paviljoen van Tunesië op de Internationale Koloniale en Uitvoerhandel Tentoonstelling te Amsterdam, 1883.
Rijksmuseum Amsterdam.

V3

iiS. De Moorse salon in villa Betty, Overtoom 241245 te Amsterdam, ca. 1900.
Gemeentearchief Amsterdam.

119. A. Salm,
Moorse badkamer in het pand Herengracht 380382 te Amsterdam, 1888-1890.

Museum für Kunst und Industrie een nieuwe dependance: het Orientalisches
Museum. Ook in Nederland riepen verschillende recensenten in 1883 de regering
op enkele goede stukken Arabische en Perzische kunstnijverheid te verwerven
als inspiratiebronnen voor het onderwijs. 4 Veel resultaat heeft dat niet gehad.
Alleen Victor de Stuers kocht voor het Rijksmuseum twee monumentale tegeltableaus afkomstig uit het paviljoen van Tunesië en datzelfde museum verwierf
in 1883 ook enkele stukken Perzisch glas [afb. 115-117].* En daar bleef het bij. Islamitische kunst was tot ver in de twintigste eeuw nauwelijks vertegenwoordigd in de
openbare collecties van Nederland. De aandacht ging hier allereerst uit naar de
eigen koloniën, Nederlands-Indië, en in mindere mate naar Japan en China vanwege de oude handelscontacten.
Oosterse beïnvloeding?
De ideeën van Van Eeden en De Kruyff hadden rond 1880 wel hun weerslag in het
Nederlandse kunstnijverheidsonderwijs.86 In 1877 werd een rijkscommissie ingesteld die de toestand van de Nederlandse kunstnijverheid moest onderzoeken. De
Kruyffwerd benoemd tot secretaris van deze commissie die een jaar later verslag
uitbracht. Het oordeel was vernietigend, maar men gaf wel enkele adviezen om het
niveau te verbeteren, zoals een reorganisatie van het teken- en het kunstnij verheidonderwijs. Van regeringszijde werden deze aanbevelingen ter harte genomen. Al
in 1878 werd de decoratieve kunst een aparte afdeling aan de Polytechnische School
te Delft.87 Adolf le Comte (1850-1921) werd daar benoemd als de eerste leraar in
de decoratieve kunsten. Le Comte, die zoals we nog zullen zien in zijn keramiekontwerpen beïnvloed werd door het islamitische aardewerk, besteedde in zijn lessen ruim aandacht aan de oosterse ornamentiek. Zijn leerling Paul Rink toonde
zich in 1889 in ieder geval verheugd dat hij tijdens zijn Prix de Rome-reis eindelijk
de kans kreeg om in de moskee van Cordoba de Moorse ornamenten te bewonderen die hij enige jaren daarvoor tijdens zijn studietijd te Delft uitgebreid had moeten bestuderen. 9 In 1879 werd in Haarlem de School voor Kunstnijverheid opgericht, die nauw verbonden was aan het Museum voor Kunstnijverheid waar Van
Eeden directeur was. Het grote voorbeeld was het South Kensington Museum,
dat ook een eigen nijverheidschool had. De KruyfFzelf tenslotte werd directeur
van de Rijksschool voor Kunstnijverheid, die in 1881 haar deuren opende, gelijktijdig met de Rijksnormaalschool voor Teekenonderwijzers. Deze instellingen
vonden een onderkomen in het nieuwe Rijksmuseum. Aan beide scholen verzorgde
De Kruyffhet onderwijs in de omamentleer. Zo veroverde de leer van het ornament
zich in korte tijd een vaste plaats in het lesprogramma van de belangrijkste kunstnijverheidscholen en werden deze lessen bovendien gegeven door docenten die
een aantoonbare affiniteit met niet-westerse kunst hadden. De eerste generatie
afgestudeerden aan deze scholen toonde dan ook een opvallende interesse in exotische stijlen waarmee zij tijdens haar opleiding in contact was gekomen. Onder hen
bevonden zich enkele belangrijke vernieuwers van de Nederlandse kunstnijverheid,
wegbereiders van wat later de nieuwe kunst is gaan heten. Volgens Titus Eliëns kan
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dan ook gesteld worden dat de eerste uitingen van de nieuwe kunst doorgaans
niet het eigen verleden, zoals de populaire Hollandse renaissance, als vertrekpunt
hadden, maar de kunst van vreemde culturen. 90
Deze jonge kunstnijveraars zochten hun inspiratie echter vooral in de Indische
kunst. Zo experimenteerden C A . Lion Cachet (1864-1945), G.W. Dijsselhof
(1866-1924), Theo Nieuwenhuis (1866-1951) en Chris Lebeau (1878-1945), allen
studenten van De Kruyflf, vanaf de jaren negentig met de batiktechniek. Ook Japan
was voor sommigen een vruchtbaar voorbeeld, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de aquarellen van Dijsselhof en Theo van Hoytema (1863-1917) en het aardewerk van Chris
Lanooy (1881-1948) en Bert Nienhuis (1873-1960).91 En tenslotte vormden ook de
oudoosterse beschavingen, zoals de Egyptische en Assyrische, een bron van inspiratie, vooral voor theosofische kunstenaars als K.P.C, de Bazel (1869-1923) en
J.L.M. Lauweriks (i864-i932).92
De Arabische en Perzische kunst kreeg in Nederland minder navolging. Wellicht is de geringe zichtbaarheid van de islamitische kunst in Nederlandse collecties
daar mede debet aan geweest. In het Nederlandse interieur doken wel af en toe oosterse meubelstukken op, zoals de Turkse poef, de divan of het achthoekige tonkintafeltje, en sporadisch vinden we zelfs een volledig oosters ingericht vertrek, zoals
een rook-, biljart- of badkamer [afb. 118 en 119], maar dat bleven toch uitzonderingen: incidentele modegrillen, vermoedelijk naar Frans voorbeeld, en zeker geen
voorbeelden van wezenlijke en diepgaande artistieke wisselwerking tussen oost
en west.95 Ook in de vernieuwingskunst rond 1900 speelde de islamitische wereld
doorgaans een bijrol. Ondanks het enthousiasme van Van Eeden en De Kruyffvoor
het Arabische en Perzische ornament, gingen de meeste jonge kunstnijveraars in
hun werk voorbij aan het Nabije en Midden-Oosten. 9 ''· Met uitzondering van twee
belangrijke takken van kunstnijverheid: in de tapijtkunst en het vemieuwingsaardewerk vormde de islamitische kunst wel degelijk een belangrijke bron van inspiratie.
Oosterse tapijten waren in Nederland al populair sinds de zeventiende eeuw,
toen ze door vaderlandse kooplieden uit het Oosten werden geïmporteerd. Ze
groeiden uit tot een gewaardeerd onderdeel van het vaderlandse interieur. De vraag
naar oosterse tapijten was zelfs zo groot, dat Nederlandse fabrikanten in de negentiende eeuw er toe overgingen om zelf tapijten met oosterse patronen op de markt
te brengen. De 'Smimasche tapijten' van de Deventer Tapijtfabriek en andere
weverijen waren een groot succes [afb. 120]. 95 Belangrijke klanten, zoals het
Koninklijk Huis, bestelden in Deventer hun voerkleden [afb. 121].
De Perzische tapijten stonden ook onder de nijverheidvemieuwers in hoog aanzien. Ze golden als voorbeelden van een goed en modern ontwerp: de decoratie is
gestileerd naar de natuur, is eenvoudig terug te brengen tot enkele basispatronen,
blijft nadrukkelijk tweedimensionaal en heeft een helder en warm kleurgebruik.
In een brochure van de Amsterdamse tentoonstelling-ÄfK/w/ toegepast op nijverheid
(1877) raadde De Kruijff daarom jonge ontwerpers aan om de oosterse tapijten
goed te bestuderen. Naar aanleiding van de op deze tentoonstelling geëxposeerde
tapijten meende Le Comte dat de Nederlandse tapijtindustrie op de goede weg
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no. Patroontekening voor een tapijt van de
Koninklijke Fabriek van Smyrnaasche en andere
Tapijten, Deventer, 1859.
Rijksmuseum Amsterdam.

121. Smyrnatapijt van de Koninklijke Fabriek
van Smyrnasche en andere Tapijten. Deventer,
ca. 1850-1880.

Koninklijke Verzamelingen, Den Haag.

was. De Oosterse' tapijten ontbrak het weliswaar soms nog aan eenheid, maar ze
waren verre te verkiezen boven de traditionele, naturalistische bloementapijten.9
Enkele jaren later waren de 'Smimasche tapijten' wederom te bewonderen op
de koloniale tentoonstelling in Amsterdam. Volgens Carel Vosmaer, een groot
bewonderaar van de Perzische tapijtkunst, werd toen pijnlijk duidelijk dat de
Deventer tapijtmakers nog veel konden leren van hun oosterse collega's: vergeleken
met de oriëntaalse originelen schoten hun producten nog tekort 'in hetßjne begrip
van kleur en tintverhouding'.97 De recensent van De Opmerker onderschreef deze
kritiek niet. Hij noteerde juist dat de Deventer tapijten op de Amsterdamse tentoonstelling bepaald geen slechtfiguursloegen en dat was geen geringe prestatie
want ze hadden concurrentie van tapijten uit Perzië en India: het mekka van
de tapijtkunst.98
Kenmerkende oosterse ontwerpprincipes - zoals het middenveld dat wordt
omsloten door een of meerdere randen, de sterk gestileerde of geometrische patronen en de duidelijke tweedimensionaliteit - vinden we ook terug in de tapijtontwerpen van nijverheidsvemieuwers als T.A.C. Colenbrander, Jac. van den Bosch
en Lion Cachet.99 Soms is de oosterse inspiratie meteen herkenbaar, zoals in het
tapijt Opus 920 van Jac. van den Bosch (1868-1948) [afb. 122]. Van den Bosch
maakte hier gebruik van oosterse motieven zoals de ronde 'boteh' (kasjmiermotief)
in het middenveld en de rechthoekige 'gul' in de rand en het middenveld. Toch
is het tapijt bepaald geen slaafse navolging van een oosters origineel: het is een
onmiskenbaar westers ontwerp en de oriëntaalse motieven worden gecombineerd
en uitvergroot op een wijze die voor een oosterse tapijtknoper ondenkbaar zou
zijn.100 Dat geldt in versterkte mate ook voor de eigenzinnige tapijtontwerpen
van T.A.C. Colenbrander (1841-1930), van oorsprong architect die van 1863 tot
1870 in Parijs werkzaam was. Deze kunstenaar speelde zeer vrij met de oosterse
tradities, maar desalniettemin zijn ook in veel van zijn ontwerpen de oosterse
grondbeginselen herkenbaar. Voor al deze tapijtontwerpers gold dat hun weg
naar stilering en zelfs abstractie onmiskenbaar door het Oosten voerde.
Ondanks alle waardering voor het oosterse handwerk werden de meeste tapijten in Nederland rond 1900 al lang machinaal geproduceerd. De Deventer Tapijtfabriek had in 1838 al jacquardmachines aangeschaft en de andere tapijtweverijen
volgden snel. Het was dan ook een opvallende keuze toen het echtpaar Polvliet in
1909 besloot weer handgeknoopte tapijten te gaan maken. G. Polvliet koesterde
reeds lang een voorliefde voor oosterse tapijten, die vermoedelijk dateerde uit de
periode dat hij als officier in Perzië verbleef.'01 In het begin van de twintigste eeuw
had hij samen met zijn vrouw verschillende reizen naar Noord-Afrika gemaakt,
waar het echtpaar verder gefascineerd raakte door de oosterse tapijtkunst.102
Ze werden niet alleen geboeid door de dessins en kleuren, maar ook door de
ambachtelijke techniek. Mevrouw C.M. Polvliet-Van Hoogstraten (1883-1966)
leerde ter plaatse van de Afrikaanse stammen de oosterse knooptechnieken, terwijl
zij en haar man ook nauwkeurig de oriëntaalse patronen bestudeerden en kopieerden. Terug in Beverwijk begon mevrouw Polvliet de Hand-Knooperij Kinheim,

waar op ambachtelijke wijze oosterse tapijten werden gemaakt [afb. 123].I03 Deze
terugkeer naar oude technieken paste natuurlijk goed in de algemene herwaardering voor het ambacht bij de kunstnijveraars van rond 1900, maar Polvliet zal toch
verrast zijn geweest door het grote succes van haar producten. Het eenmansbedrijfje moest al snel uitbreiden: er werden nieuwe meisjes in dienst genomen en
er moest een groter atelier worden gebouwd. In de jaren twintig groeide de tapijtknoperij uit tot een gerenommeerd bedrijf met ongeveer 60 werknemers. Toch
bleef Polvliet haar oorspronkelijke visie trouw: haar tapijten werden vervaardigd
volgens authentieke, oosterse tradities, zonder gebruik van machines. Alleen de
ontwerpen veranderden in de loop der jaren. Aanvankelijk werden ze gemaakt
door haar echtgenoot, die zijn patronen en kleuren ontleende aan de oosterse tapijtkunst. In een artikel uit 1915 toonde R.W.P. de Vries zich kritisch over dit 'imitatieArabisch': 'De kleur was zuiver, stof was goed, maaksel deugdelijk, maar het ontwerp, de samenvoeging der motieven, was niet wat het had moeten en kunnen
zijn'.104 De Vries juichte het dan ook toe dat vanaf 1912 naast de traditionele, oosterse tapijten ook ontwerpen van kunstenaars als Th. Nieuwenhuis, CA. Lion
Cachet en Jac. Van den Bosch werden uitgevoerd. Kinheim kreeg prestigieuze
opdrachten, zoals tapijten voor het Vredespaleis, het Koninklijk Huis en Nederlandse passagiersschepen. Zelfs de sultan van Deli en de sjah van Perzië plaatsen
in Beverwijk bestellingen.
Oosterse invloed stond ook aan de wieg van het Nederlandse vemieuwingsaardewerk. En ook hier was een belangrijke rol weggelegd voor Colenbrander. Hij had
in Parijs kennis gemaakt met het islamitische aardewerk dat in de Franse hoofdstad
zeer en vogue was. Zo waren er op de Parijse wereldtentoonstelling van 1867 prachtige voorbeelden van Perzische en Arabische kunstnijverheid te zien. Colenbrander
zal deze gekend hebben, want hij was nauw betrokken bij de Nederlandse inzending voor de expositie. De revolutionaire ontwerpen die hij in de jaren tachtig
van de negentiende eeuw maakte voor de Haagse plateelbakkerij Rozenburg
vertoonden op verschillende niveaus de invloed van het Oosten.105 Soms volgde
Colenbrander getrouw de oosterse decoraties, zoals bijvoorbeeld op een wandbord
met Iznikpatronen uit 1867 of op de Perzische flessen uit 1889 [afb. 124-126]. Vaker
echter gaf hij een veel vrijere interpretatie van de oosterse keramiek. Zijn decors
zijn dan niet direct terug te voeren op specifieke motieven, maar werden door tijdgenoten toch meteen als 'oosters' ervaren.10 Dat kwam mede omdat niet alleen
de decors, maar ook de vormen naar de Oriënt verwezen. Hoe speels en onafhankelijk Colenbrander met de oosterse erfenis omging, blijkt bijvoorbeeld uit zijn
tulbandpullen, waarbij de vorm van de deksel is afgeleid van een tulband, of het
kleurrijke kaststel 'Cathedraal' dat hij in 1921 voor Plateelbakkerij RAM ontwierp,
waarop tussen het fantasievolle ornament een oosters sprookjespaleis met
wachters verstopt blijkt te zijn [afb. 127 en 128].
Bij de Amsterdamse plateelbakkerij De Distel, opgericht in 1895, liet men
het niet alleen bij oosterse decors, er werd ook geëxperimenteerd met traditionele
oriëntaalse technieken. Aanvankelijk volgde men de bontgekleurde Rozenburg-
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122. Jac. Van den Bosch.
Patroontekening van tapijt Opus 920, aquarel.
1910.

Drents Museum, Assen.

123. Tentoonstelling in Paviljoen Welgelegen te
Haarlem met tapijten van Hand-Knooperij Kinheim gemaakt voor het Vredespaleis, 1912.
Museum Kennemerland, Beverwijk.
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124.TA.C. Colenbrander,
Wandbord met Iznik-decoratie (Haagse Plateelbakkerij Rozenburg), 1867.
Gemeentemuseum Den Haag.
125. Iznik (Turkije).
Bord metfloralemotieven, ca. 1550-1574.
Rijksmuseum Amsterdam.

126. T.A.C. Colenbrander,
Perzischeflessen(Haagse Plateelbakkerij Rozenburg), 1889.
Gemeentemuseum Den Haag.
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127. TA.C. Colenbrander,
Tulbandpullen (Haagse Plateelbakkerij
Rozenburg), 1887-1889.
Gemeentemuseum Den Haag.

128. T.A.C. Colenbrander,
Kaststel Cathedraal (N.V. Plateelbakkerij RAM
Arnhem), 1922.
Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam.

ontwerpen, maar met de komst van Bert Nienhuis (1873-1960) werden de ontwerpen veel soberder. Naar eigen zeggen zocht Nienhuis zijn inspiratie vooral in Japan
en Perzië, maar directe ontleningen aan deze oosterse producten zijn in zijn keramiek moeilijk aan te wijzen.107 In 1911 verliet Nienhuis De Distel en omstreeks
datzelfde jaar introduceerde de plateelbakkerij een nieuwe techniek: het carduusprocédé, een in reliëf aangebrachte vlakverdeling, die werd opgevuld met gekleurde
glazuren. Deze techniek ging terug op de 'cuerda-seca' (droog koord) techniek uit
het Midden-Oosten. Enkele ontwerpers die in deze techniek werkten ontleenden
ook hun decors aan de islamitische wereld, zoals Lion Cachet die Perzische leeuwen
en panters gebruikte.10
Ook bij de Delftse aardewerkfabriek De Porceleyne Fles was men geïnteresseerd in het traditionele oosterse aardewerk. Adolf Le Comte (1850-1921), artistiek adviseur van 1877 tot 1915, introduceerde in 1891 het zogenaamde Berbasaardewerk. Hiervoor gebruikte men primitief aandoende vormen, waaronder
ook enkele oosterse, zoals de Perzischefles,die werden afgewerkt met fraaie loopglazuren. Het Berbas riep meteen associaties op met antieke en oosterse culturen.109 H.W. Mauser (1868-1940), de technisch directeur van De Porceleyne Fles,
nam rond 1909 het initiatief om de keramiek uit het islamitische Oosten aan een
nauwkeuriger studie te onderwerpen. Samen met de ontwerper Leon Senf (18601940) bezocht hij de grote tentoonstelling van mohammedaanse kunst van 1910
te München en de vaste collecties oosterse keramiek in het Musée de Cluny en het
Louvre te Parijs en het Kunstgewerbemuseum te Berlijn.110 Daarnaast legden ze
contacten met erkende internationale specialisten zoals de directeur van het laatstgenoemde museum in Berlijn. Mauser verdiepte zich vooral in de technische achtergronden van het oosters handwerk, zoals de zeer ingewikkelde metaalglansglazuren. In 1910 bracht hij het Nieuw Delfts op de markt, bestaande uit de series
Oud-Perzisch [afb. 129 en 130], Nieuw-Perzisch [afb. 131 en 132] en Nieuw-Delfts
Luster [afb. 133 en 134].II1 Turkse, Syrische, Perzische, Egyptische en Moorse keramiek uit verschillende perioden lag ten voorbeeld aan dit vemieuwingsaardewerk.
Adolf Le Comte leverde enkele ontwerpen en modellen voor het Nieuw Delfts,
maar de meeste waren afkomstig van zijn opvolger Senf [afb. 135]. In een verkoopbrochure uit 1917 stond dat het zeker niet de bedoeling was 'een Delftsche imitatie
voor Oud Perzisch te laten doorgaan'. Door te kopiëren hoopte men zich 'dermate
in het schoone karakter van het Oud Perzisch in te leven, dat welbewust een eigen
stijl zou kunnen worden gezocht'.112 Maar in de praktijk bleven de ontwerpen van
de Porceleyne Fles - en die van Senf nog meer dan die van Le Comte - toch heel
dicht bij de oosterse originelen. Het publiek vond dat geen probleem, want het
'Nieuw Delfts' was een groot commercieel succes en bleef tot de Tweede Wereldoorlog in productie. Ook de critici reageerden positief. De Nieuw Rotterdamscbe
Courant prees in 1910 de keuze voor de Perzische motieven en noemde het 'een
terugkeeren tot een oorsprong'."3

319

320

129- Verschillende producten gemaakt door
plateelbakkerij De Porceleyne Fles in de serie
Nieuw Delfts, Oud Perzisch, ca. 1910-1930.
Museum Het Prinsenhof, Delft.

150. Iznik (Turkije).
Fles, 1575-1600.
Rijksmuseum Amsterdam.

μ>

IJL Verschillende producten gemaakt door plateelbakkerij De Porceleyne Fles in de serie Nieuw
Delfts, Nieuw Perzisch, ca. 1910-1930.
Museum Het Prinsenhof en Museum Lambert
van Meerten, Delft.

132. Gurgan (Iran).
Turkooizen kom met geometrische patronen,
1200-1300.

Rijksmuseum Amsterdam.
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133- Verschillende producten gemaakt door
plateelbakkerij De Porceleyne Fles in de serie
Nieuw Delfts, Luster, ca. 1910-1930.
Het Prinsenhof en Museum Lambert van
Meerten, Delft.

134. Kashan (Iran).
Kom met lusterdecoratie, 1170-1200.
Rijksmuseum Amsterdam.

r-T.

135. Leon Senf,
Ontwerptekening voor een bord van plateelbakkerij De Porceleyne Fles in de serie Nieuw Delfts,
Oud Perzisch, ca. 191c.
Instituut Collectie Nederland, Rijswijk/Amsterdam.

324

MEER I D E O L O G I S C H E

CULTUURKRITIEK

In de voorafgaande paragrafen heb ik me beperkt tot de esthetische waardeoordelen
over het karaktervolle, oosterse handwerk en de wanstaltige, eenvormige fabrieksproducten uit het Westen. Sommige auteurs gingen echter veel verder. Vanuit het
Oosten hekelden zij ook de maatschappelijke en sociale gevolgen van het moderne,
industriële, kapitalisme. Ze gebruikten een sterk geïdealiseerd beeld van het preindustriële Oosten, om het eigentijdse Westen de les te leren. Vaak goten zij hun
cultuurkritiek in de vorm van een betoog over de noodlottige gevolgen van de
westerse expansie.
Ook bij Jacobus van Looy vinden we een breder anti-industrieel sentiment dat niet
alleen gericht was op uiterlijke schoonheid. Bij zijn terugkeer in Tanger in 1901 constateerde Van Looy dat met het oprukken van de westerse beschaving ook de geldzucht was geïmporteerd, het proletariaat was gegroeid en de verpaupering had
toegeslagen. En dat terwijl hij in Marokko juist zo genoot van het pre-industriële
karakter van de samenleving. Niets aangenamer dan te dwalen door de buurten
waar de ambachtslieden hun eerlijke handwerk nog op straat uitoefenden 'zonder
het gejaag en het machine-gedruis'."4 In zijn autobiografische roman Reizen ging
hij nog een stapje verder door zijn alter ego Theobald in Fès te laten zeggen dat hij
liever een 'slaaf hier [zou] zijn dan een fabrieksarbeider te onzent'."5 Overigens is
dat ook meteen Van Looys meest radicale kritiek op de moderne westerse samenleving. Zijn anti-industrialisme was vrij oppervlakkig, zoals overigens ook zijn
identificatie met de oosterse samenleving.1
Legras' kritieken waren scherper. Hij contrasteerde de heetgebakerde, trotse,
maar eerlijke en gastvrije bedoeïenen met de verfranste stadsbevolking in Algerije
en natuurlijk viel deze vergelijking in het nadeel van de laatste uit."7 Ooit werd
Legras door enkele rijke kooplui uit Beni Isguen in de Algerijnse Mzab op een
lunch gevraagd. Het liep uit op een vreselijke zuippartij, er werden schunnige
liederen gezongen en de kleine, dikke mannetjes begonnen zelfs een buikdans op
te voeren. En dan te bedenken, aldus Legras, dat nog geen vijftien jaar eerder, toen
de Franse invloed zich hier nog niet had doen gelden, deze zelfde drinkebroers
nog de meest sobere lieden waren die men zich kon voorstellen. Het resultaat
van de westerse beschaving: 'alles spreekt nu Fransch, telegrafeert, zit op stoelen,
tapt schuine moppen en - zuipt!'.1
Jos. van Waterschoot van der Gracht deelde Legras' voorkeur voor de onbedorven bedoeïenen. In 1910 trok hij enkele weken op met Arabische nomaden in Algerije. In zijn reisverslag contrasteerde hij hun eerlijke, gezonde, maar harde bestaan
met de levenswijze van veel westerse stedelingen. De meeste Europeanen hadden
het contact met de natuur verloren en leidden een decadent bestaan: 'scheppingen
van 't doorrotte leven in hoogere kringen, maar de ziel leeg, erbarmelijk leeg zonder
gezonde wereldwijsheid, kinderen van nachtkroegen in plaats van de zon!'"9 Nee,
dan toch liever het stoere en eenvoudige bestaan der bedoeïenen:

Wat 'η leven, wat 'η kracht ligt daar nog in die mooie natuurmenschen, op dat
kleine stukje vergeten wereld; daar dreunt nog niet de harde klank der techniek
die, onder den dekmantel der wetenschap, den mensch verwekelijkt en dan naar
middelen zoekt om den modernen zwakkeling het wrakke leven kunstmatig
te rekken.120
Zoals ik al aangaf was bij sommige Nederlanders de onvrede met de eigentijdse
Europese samenleving en cultuur zo groot, dat ze zich niet langer thuis voelden in
het Westen. Voor hen werd het Oosten een reëel alternatief, een vluchtplaats voor
de restricties van de burgerlijke, kapitalistische en industriële westerse maatschappij. Deze vorm van cultuurescapisme zagen we al eerder in oppervlakkige vorm bij
Alexandrine Tinne en vinden we wat meer onderbouwd ook bij Gerlof van Vloten
en Maurits Wagenvoort. Om verschillende redenen voelden deze twee vrienden
zich misplaatst en ontheemd in de eigen cultuur en zochten hun heil in het Oosten.
Gerlof van Vloten en Maurits Wagenvoort
Gerlof van Vloten (1866-1903) was de zoon van de literator Johannes van Vloten
en de zwager van de Tachtigers Albert Verwey, Frederik van Eeden en Willem
Witsen.121 Hij studeerde Arabisch in Leiden, waar hij in 1890 promoveerde op
het proefschrift De opkomst der Abbasiden in de Cborasan. Datzelfde jaar kreeg hij
een functie op de afdeling oosterse handschriften van de Leidse universiteit. Van
Vloten werd gekweld door een innerlijke onrust en een sterk minderwaardigheidsgevoel. Hij was een verlegen man die zijn gevoelens moeilijk kon uiten en daardoor
vaak lomp en onbehouwen overkwam. Verwey beschreef zijn leven als een 'voortdurende strijd tusschen een gevoel dat zich niet te uiten wist en een verstandelijkheid die hem niet bevredigde'.122 In de laatste jaren van zijn leven viel hij steeds
vaker ten prooi aan langdurige depressies, die hij poogde te verdrijven door zich
terug te trekken op het platteland of door een verre reis te maken. Zo werd het
Oosten voor Van Vloten naast studieobject ook steeds meer een vluchtplaats,
weg van de verstikkende westerse wereld, weg van het koele rationalisme dat
hem zo in de greep hield.
In 1896 reisde hij voor onderzoek naar Damascus en Istanbul. Aan de Bosporus
ontmoette hij zijn landgenoten Maurits Wagenvoort en Marius Bauer.125 Even
leek hij in Istanbul zijn nieuwe thuis te hebben gevonden. In een artikel dat in 1897
in De Kroniek verscheen en later werd opgenomen in zijn bundel Oostersche Schetsen
en Vertalingen, beschreef hij zijn eerste indrukken van die stad. Istanbul was een
mierenhoop, iedereen en alles krioelde door elkaar, en haar bewoners waren 'tegelijk
Asiatisch [... ] en middeneeuwsch'.124 Het was precies wat Van Vloten zocht:
De nachtmerrie van Europa, dat reusachtig brein op een verdorrend lichaam,
is verdwenen. Wij voelen ons hier verjongd en opgefrischt.'25
De 'nare drukte van het Europeesche leven' kon hij eindelijk achter zich laten.12
Maar al snel werd hij ook bevangen door het onaangename gevoel dat 'vergeleken
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bij het groote wereldbeweeg' deze oosterse wereld weinig voorstelde, 'niets dan
bijv een eeuwigdurende kermis in een afgelegen deel van een grote stad' Maar
dan met zo braaf als de Nederlandse kermissen 'want men hakt hier geen koek,
maar menschenhoofden en de houten knuppels komen neer op de schedels van
levende Armeniers'l27 Desondanks - of wellicht daardoor vermoedelijk trok die
harde, maar intensieve 'levensfelheid' de geremde Van Vloten juist aan - weigerde
hij de superioriteit van Europa te erkennen en weigerde hij te geloven dat het njke
oosterse leven ooit verstikt zou worden door onze 'kleurloosheid'
De dichter-classicus J H Leopold (1865-1925), een jeugdvriend van Van Vloten,
schreef een zeer lovende recensie over de Oostersche Vertellingen, waarin hij de auteur
als volgt karakteriseerde 'Teruggetrokken als hij is, een teedere en gevoelige natuur
en een schroomvallige, een eenzame, maar met uit zelfgenoegzaamheid maar een
teleurgestelde, die wellicht vol was van uitingsbegeerte en van verlangens naar
verwante ontmoetingen' Het boek kenmerkte zich volgens Leopold door een
merkwaardige afstandelijkheid, die echter uitnodigde tot contemplatie 'over de
innerlijke waarde van onze beschaving' De vertellingen stemden tot weemoed
over wat er reeds verloren was gegaan en wat nog verloren zou gaan in het Oosten
Leopold leek ook Van Vlotens persoonlijke worstelingen te voorvoelen toen hij
in de laatste alinea concludeerde 'En toch, wie zal zeggen welk een kracht er mag
liggen in deze nauw hoorbare stem, die klagend is, en in dit zachte verwijt, dat
nahangt in den toehoorder'I29
Uiteindelijk was ook het Oosten met in staat om Gerlof van Vloten te bevrijden
van zijn nachtmerries Moegestreden gooide hij op 20 maart 1903 de handdoek
definitief in de ring Maunts Wagenvoort ontving het bencht van zijn dood in
Saloniki, dat toen nog deel uitmaakte van het Ottomaanse Rijk In een kort briefje
schreef Albert Verwey hem Van Vloten heeft het zenuwlijden dat hem zoo lang
sloopte met kunnen weerstaan Gisteren heeft hij in de duinen bij Noordwijk door
een pistoolschot een einde aan zijn leven gemaakt'I30
Ook Maunts Wagenvoort was een buitenstaander die zijn heil in het Oosten
zocht Als homoseksueel voelde hij zich met geaccepteerd in zijn eigen cultuur en
zijn hele leven lang bleef hij strijden tegen de vooroordelen van de westerse burgermoraal 'i' In het Oosten ging hij op zoek naar de vrijheid die hij in het vaderland zo
node miste Niet voor niets gaf hij zijn autobiografie de titel De Vnjheidzoeker Zelf
een paria, probeerde Wagenvoort constant de vrees voor het 'andere', het 'afwijkende' aan de kaak te stellen Daardoor kon hij de oosterse culturen met een opvallend 'open' blik benaderen, ook al is zijn toon nogal pedant en krijgt men de indruk
dat zijn tolerantie in de eerste plaats ten doel had het Westen een spiegel voor te
houden
In tegenstelling tot zijn vriend Van Vloten, had Wagenvoort met zijn reizen
geen wetenschappelijke pretenties, naar eigen zeggen was zijn enige doel 'zelfcultuur' Hij leerde Arabisch om met de gewone mensen te kunnen praten en wilde
helemaal opgaan in hun samenleving 'in het Oosten wilde ik zozeer den Wester-

ling afschudden, dat ik het oude, het oude kon laten, en mij geheel kon inleven in het
denken en voelen van het volk om mij heen'.'32 Het leerde hem dat 'het leven overal
waard is geleefd te worden'.'3'
In de Oriënt bewonderde Wagenvoort vooral de rust en de eenvoud. Oosterlingen begrepen dat geluk meer was dan de materiële welvaart die de westerlingen
zo blind najoegen: 'Het Westen! Het is zoeken, onrust, verlangen, twijfel, wanhoop. Het Oosten! Het is bezitten, rust, bevrediging, weten, hoop'.'34 De jachtige
westerlingen ontbeerden ten enenmale de zielenrust van de oosterlingen. Ze hadden zich eenzijdig op 'het hechte verstand, het molme onverstand' gericht, ten koste
hun gemoedsrust.'35 De kooplieden in de bazaar, die rustig hun pijpje rookten en
gelaten afwachtten wat de nieuwe dag hun brengen zou, verachtten het drukke
gedoe van de Europeanen en hun onophoudelijk jacht naar meer geld:
Laat toch uw Europeesche drukte, uw Westersche haast, uw malle 'tijd is geld'
thuis; die zijn bij deze achtenswaardige lieden, in de onzichtbare dingen van
het leven verdiept, geheel en al misplaatst. 'Tijd is geen geld, tsjelebim!- de tijd
behoort aan Allah, en die heeft geen geld nodig, en de haast is des Duivels'.'3
Daarnaast ervoer Wagenvoort in het Oosten ook een grotere intensiteit van leven.
Oosterlingen waren minder afgestompt, minder saai dan zijn landgenoten. Dat viel
hem op toen hij na een langdurig verblijf in de Maghreb weer terugkeerde in het
rustige Amersfoort. Hoewel hij blij was weer terug te zijn in Nederland, voelde hij
ook een zekere vervreemding. Overal zag hij serieuze en kalme gezichten; het leken
wel beelden uit een museum. Dit was toch niet het leven waarvan hij droomde: 'Het
is als leven bedoeld, er leeft ook iets in, zelfs is dat schoon en goed leven. Maar het
mist strijd, hartstocht, verheffing, bezieling. Het mist zooveel en bezit zooveel,
wat ik bezit en mis'.'37
Het oorspronkelijk Oosten, dat zich volgens Wagenvoort zo positief onderscheidde van het materialistische en uitgebluste Westen, dreigde echter ten prooi
te vallen aan de Europese expansiedrang. Op zijn reizen door Noord-Afrika zag hij
hiervan de desastreuze gevolgen en in zijn reisverslagen ontpopte hij zich tot een
zeer kritische commentator van het westers imperialisme. Hij wond zich met name
op over de gevolgen van de Franse kolonisatie in Algerije. De Fransen hadden het
rechtmatig verzet uitgemoord, hadden heiligdommen ontheiligd, vrouwen onteerd
en de bevolking tot armoede gebracht. En dat alles in de naam van de 'beschaving':
Wanneer heel het nationale leven dier volken een bouwval is geworden, waaruit
hongersnood en pest opbloeien, er niet meer te moorden, niet meer te bemorsen, niet meer te stelen, niet meer te onteeren valt, dan eindelijk is de Beschaving
ingevoerd.'3
En dat stak Wagenvoort nog wel het meest: de hypocrisie van het koloniseren
onder het mom van 'beschaving brengen'. Dan nog liever de oude conquistadores:
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ze roeiden de overwonnen volken uit of maakten hen tot slaaf, maar ze draaiden
er tenminste niet omheen:
Gevoelloze moordenaars en landroovers, waren ze tenminste eerlijk. Maar sinds
een halve eeuw voelt de blanke man een zielelast, jawel! Hij blijft nog altijd landdief, en is 't zelfs nog gewetenloozer dan vroeger, maar hij fraseert over Christenplichten en beschaving. Dief gebleven, heeft hij den moordenaar afgeschud
en den huichelaar aangetrokken. Is dat een vooruitgang? Men zegt het. Mij was
de moordenaar liever, want die femelde niet.'39
Gelukkig was er één lichtpuntje: het zou het Westen uiteindelijk toch niet lukken
om de oosterlingen de christelijke beschaving op te leggen. Het klimaat, noch het
volk was ervoor geschikt. Maar hoelang zou het nog duren voordat Europa eindelijk zou inzien dat het de natuur niet moest forceren en erkennen 'dat zij overal
en altijd goed is, en overal en altijd eerbied en bewondering verdient'.1'1'0
Toch wees Wagenvoort niet principieel elke vorm van westerse interventie af.
Deze moest zich alleen beperken tot het hoogst nodige, zoals eerlijke rechtspleging, redelijke belastingheffing en het effectief uitvoeren van belangrijke openbare
werken. Men moest de bevolking zeker niet willen 'beschaven' naar westers model,
want daar kwam alleen maar ellende van. In het contemporaine koloniaal debat over
'assimilatie' of'associatie', koos Wagenvoort voor de laatste variant.'4' Daarom
prefereerde hij het Britse bewind in Egypte, dat zich volgens Wagenvoort zo veel
mogelijk op afstand hield, boven het Franse in Algerije, dat van alle Algerijnen
Fransen wilde maken. De toekomst, aldus Wagenvoort, was aan individualiteit
en verscheidenheid, en niet aan dwang en eenvormigheid. Kennelijk heeft Wagenvoort zich niet gerealiseerd dat de rationele, westerse hervormingen die hij voorstond, op den duur onherroepelijk de essentie van het door hem zo bewonderde
Oosten moesten aantasten.

ystieke O
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De interesse voor het occulte, esoterische en spirituele bloeide in het Westen rond
1900 als nooit tevoren. Het was een reactie op het seculiere rationalisme van de
moderne, geïndustrialiseerde wereld. De nieuwe natuurwetenschappelijke inzichten stonden op gespannen voet met het geloof in een almachtige God die naar eigen
goeddunken direct kon ingrijpen in het aardse bestaan, en dit besefveroorzaakte
bij velen een diepe geloofscrisis. Teleurgesteld in de traditionele kerken gingen ze
op zoek naar alternatieve vormen van zingeving. Sommigen zochten hun heil in
politiek-maatschappelijke ideologieën die een betere wereld in het vooruitzicht
stelden, zoals het socialisme, communisme of anarchisme, terwijl anderen zich
storten op spirituele en mystieke stromingen. Deze 'kleine geloven', zoals Jan
Romein ze noemde, omvatten een breed spectrum: van spiritistische verenigingen
en occulte genootschappen tot de antroposofie van Rudolf Steiner (1861-1925).'
Veel van deze bewegingen zochten hun inspiratie in het Oosten. Men bestudeerde de Veda's en verdiepte zich in het hindoeïsme. Maar vooral het boeddhisme
mocht zich in een grote populariteit verheugen. Eerder al hadden westerse filosofen
als Schopenhauer zich intensief met deze leer beziggehouden, maar rond de eeuwwisseling nam de interesse voor het boeddhisme een veel grotere vlucht. In Duitsland werd een boeddhistische missie opgericht, boeddhistische leermeesters maakten rondreizen door het Westen en overal in Europa ontstonden boeddhistische
verenigingen.2 Ook de theosofische beweging, een van de meest invloedrijke van
de 'kleine geloven', wendde de steven naar het Oosten. Madame Blavatsky (18311891), een van de oprichters en de belangrijkste theoreticus van de Theosophical
Society (1875), was een echte omnivoor op esoterisch gebied.3 In haar leer verwerkte
ze elementen uit de westerse gnosis, de middeleeuwse mystiek en de Oudegyptische mythologie. Haar grootste belangstelling ging echter uit naar de religieuze
tradities van India, zoals het hindoeïsme, brahmanisme en boeddhisme. In 1879
werd het hoofdkwartier van de Theosophical Society verplaatst naar Bombay om
enkele jaren later te verhuizen naar Adyar, iets ten zuiden van Madras. De invloed
van de Indiasefilosofieènen religies werd daardoor nog groter. Volgens Blavatsky
lag de oorsprong van alle wereldreligies in India, het land van de oergodsdienst.
Zij zag het als een van haar belangrijkste taken om een brug te slaan tussen het
westerse en het oosterse denken.
Bij al deze geestdrift voor de mystieke wijsheden uit India en het Verre Oosten,
stak de interesse voor de islam wat magertjes af. De westerse spirituele zoekers
schonken opvallend weinig aandacht aan deze religie. Dat kwam natuurlijk allereerst omdat deze godsdienst in het Westen al eeuwenlang in een kwaad daglicht
stond. De islam was niet alleen een valse religie en een geduchte concurrent van
zending en missie, maar ook een gevreesde vijand in de koloniën. Maar daarnaast
was de orthodoxe islam ook een sterk formalistische godsdienst die erg op de wet
gericht was: niet erg aanlokkelijk dus voor mensen die juist uitkeken naar een meer
directe, individuele band met God. Binnen de islam bestond er echter ook een meer
spirituele, mystieke traditie: het soefisme. Was dat wellicht wel een aantrekkelijk
alternatief voor de geestelijk ontheemde westerlingen?

OVER D E A A R D EN D E O O R S P R O N G V A N H E T S O E F I S M E

De aanhangers van het soefisme in de islam streefden een persoonlijke relatie met
God na Hun uiteindelijke doel was de eenwording met God om zo tot een esotensche kennis te komen De eerste soefi's waren vaak eenlingen die een leven van
strenge ascese en devotie leidden, maar vanaf de twaalfde eeuw ontstonden er soefiorden waar men onder leiding van een mentor, of sjeik, zijn mystieke reis konden
afleggen De novice moest zich daarbij volledig onderwerpen aan de geestelijk leider, zijn eigen behoeften en persoonlijkheid wegcijferen en zich helemaal op God
richten Deze verschillende religieuze orden ontwikkelden hun eigen meditaties en
technieken om tot die unieke godservaring te komen Vaak speelde de extase daarbij een belangrijke rol Deze staat van vervoering kon opgewekt worden door het
reciteren van bepaalde geestelijke formules, maar ook door muziek, zang of dans
Het opgaan in God en het daarmee gepaard gaande intuïtieve inzicht in de
werkelijkheid was voor veel soefi's de hoogste vorm van kennis Sommigen achtten
deze zelfs hoger dan de openbaring en hechtten daardoor minder belang aan de
uiterlijke godsdienstige voorschriften zoals het vervullen van de traditionele islamitische plichten Dit veroorzaakte soms wrijvingen met de rechtzinnige islamic
ten Ook het naar het pantheïsme neigende gedachtegoed van sommige soefi's,
het wondergeloof en de heiligenverering stonden op gespannen voet met de rechtzinnige leer De radicaalste soefimeesters werden door de orthodoxie dan ook
beschuldigd van ketterij en werden fel vervolgd Verreweg de meesten bleven
echter binnen de wet en kregen soms een grote aanhang
Westerse wetenschappers toonden al vroeg interesse in het soefisme Het is
opvallend dat zij vaak aanzienlijk meer sympathie voor deze mystieke stroming
konden opbrengen dan voor de orthodoxe islam In Nederland noemde de Leidse
arabist R Ρ A Dozy (1820-1883), bepaald geen bewonderaar van de islam, de
'zachte, gemoedelijke, gevoel-volle mystiek' van de soefi's een noodzakelijke reactie
4
op de 'koele en droge' leer van Mohammed Het theïsme van de islam, met zijn
abstracte God die zich niet direct bemoeide met de mensen en hen overliet aan het
onveranderlijke noodloot, moest, aldus Dozy, een leegte in het menselijke hart
achterlaten Het soefistische 'gevoelspantheisme' vulde deze leegte5 En de Leidse
orientalist Chnstiaan Snouck Hurgronje (1857-1936) stelde dat de soefi's verdraagzaam waren en dat ze meer waarde hechtten aan inhoud dan aan vorm Snouck
waarschuwde wel - en hier spreekt de regeringsadviseur inzake Nederlands-Indie dat het soefisme niet in staat geacht moest worden de islam te verzoenen met
de moderne cultuur Daarvoor was het soefisme te veel beperkt tot heden uit de
bevoorrechte kringen die zichzelf als uitverkorenen beschouwden en geen behoeften hadden om hun mystieke inzichten te propageren onder het gewone volk 6
Artsch ofSemitisch?
In de westerse literatuur over het soefisme werd telkens weer de vraag gesteld naar
de oorsprong van deze mystieke stroming In de tweede helft van de negentiende

eeuw zochten de Europese geleerden die doorgaans niet binnen de islam, maar in
de pantheïstische. Arische wereld Sommigen voerden de wortels van het soefisme
terug op een pre-islamitische, Ansehe religie uit Perzie, terwijl anderen invloed van
het brahmanisme of boeddhisme uit India veronderstelden In alle gevallen werd
het soefisme gezien als een vreemde indringer binnen de islam: een Arische revolte
tegen een Semitisch geloof. Deze Ansehe oorsprong-theorie was een vorm van
westerse toeeigening: omdat het soefisme terugging op een Indo-Germaanse,
pantheïstische oerrehgie behoorde het nu tot het Europese erfgoed.7
Dergelijke opvattingen circuleerden ook in Nederland. Voor Dozy stond het
vast dat de oorsprong van het soefisme in India lag. Al ruim voor de islamitische
veroveringen had de pantheïstische mystiek vanuit India wortel geschoten in Perzie, 'waar het denkbeeld der emanatie en van den terugkeer van alle dingen in God
heerschte, waar men zeide, dat de wereld geen uitwendig en zigtbaar bestaan heeft,
dat alles wat is God is en dat er buiten God niets bestaat'.9 Via Perzie kregen deze
ideeën, in de vorm van de soefimystiek, uiteindelijk een vaste plaats binnen de islam.
Maar met het accepteren van dit vreemde element, aldus Dozy, haalde de islam in
feite het paard van Troje binnen: men had met door dat 'het Coefisme de gevaarlijkste vijand was, dien het Islamisme had, en toen velen het eindelijk zagen, was het te
laat, was het geloof aan Mohammeds leer te zeer ondermijnd dan dat redding en
herstel nog mogelijk zouden geweest zijn'.10 Het zal duidelijk zijn dat Dozy daar
weinig rouwig om was. Ook Snouck erkende het belang van de Arische mystiek uit
Perzie en India voor de ontwikkeling van het soefisme, maar hij tekende wel daarbij
aan dat de mystieke behoeften door de islam zelfwaren opgewekt en vervolgens
door christelijke invloeden waren versterkt. Hij was het niet eens met de vaak
gehoorde stelling dat het een bewijs van de armoede van de islam zou zijn, dat de
gelovigen in de loop der eeuwen steeds vaker hun heil zochten in een van oorsprong
vreemde mystiek." Elke godsdienst, ook het christendom, aldus Snouck, ontwikkelde zich en waarom zou men daarbij met de goede elementen van andere religies
en culturen overnemen, dat was eerder een teken van sterkte dan van zwakte In
het begin van de twintigste eeuw meende de Amsterdamse hoogleraar in de wijsbegeerte, T.J De Boer (1866-1942), dat de oorsprong van de soefimystiek eerder
westelijker gezocht moest worden. Het oosters christendom, het neoplatonisme
en de gnosis leken hem aannemelijker bronnen· de geest van de islamitische mystiek was zijns inziens meer hellenistisch dan boeddhistisch.12 Wat echter bleef
was de achterliggende gedachte dat de soefimystiek een geïmporteerd gedachtegoed was, dat niet of maar slechts zeer ten dele uit de islam zelf voortkwam I3
Voor Abraham Kuyper was die tegenstelling tussen het Semitische en het
Arische veel minder relevant Hij zag het mystiek-ascetische als een algemeen
Aziatisch verschijnsel, dat tot uiting kwam in zowel het boeddhisme en het
parsisme, als in het christendom en de islam.'4 De mystiek was dus zeker geen
wezensvreemd element dat de islam was opgedrongen Integendeel, de mystiek
was onlosmakelijk verbonden met de Semitische wereld Zozeer zelfs 'dat een
Semitische religie, gelijk de Islam dan toch is en blijft, zonder dien geheimzinmgen

achtergrond van de mystiek zich zelfs niet laat denken'.'5 En Kuyper waardeerde
die mystieke invloed. Het was de mystiek die aan het dorre ethische schema van
de islam een 'heiliger gloed' gaf.'6 Ze bevredigde een diepere geestelijke behoefte
van het vrome volk.
Kuyper was een groot bewonderaar van de Semitische wereld. Europa had alles
te danken aan de Semitische volken: 'Schier niets uitgezonderd zijn alle kiemen van
hoogere ontwikkeling uit Azië Europa binnengedrongen, en zeer bepaaldelijk zijn
het de Semidesche volken, tegenover welke Europa de grootste schuldenaar is en
blijft'.'7 Natuurlijk doelde hij daarmee allereerst op de oosterse oorsprong van het
monotheïsme, en dan vooral het christendom: het Westen mocht nooit vergeten
dat Christus uit Palestina kwam, en niet uit Europa. Maar ook in het huidige tijdsgewricht kon Europa nog steeds iets leren van de Semitische culturen. Op het
gebied van de intellectuele, economische en technische ontwikkelingen had het
Westen onmiskenbaar een flinke voorsprong, maar op het geestelijke vlak moest
het zijn meerdere nog steeds erkennen in het Oosten. De oosterling had gevoel
voor het geheimzinnige, het verhevene en het oneindige: 'een mystieke waas ligt
over geheel zijn wezen verspreid'. Oost en west hadden elk een ander deel van
hun wezen ontwikkeld, maar Kuyper wilde geen oordeel vellen over welk aspect
het meest waardevol was. Idealiter zouden ze elkaar de hand moeten reiken om
van elkaar te leren. De Europeaan moest de oosterling economisch en technisch
vooruit helpen, maar moest er te allen tijde voor waken om hem, uit onterechte
grootheidswaan, ook zijn levenswijze op te leggen: 'dring hem nooit voor zijn
warmer en gelukkiger gemoedsbestaan uw intellectueele onrust op'.'9 Omgekeerd
kon het Oosten ook het Westen ten voorbeeld zijn: 'want wat Europa, vooral in de
mystiek-geloovige kringen, aan gemoedswarmte bezit, dankt 't niet aan zijn intellectualisme, noch aan zijn artistieke ontwikkeling, maar aan den geestesgloed, die
uit het Semitische Palestina tot ons kwam'.20 Alleen door zich te blijven warmen
aan het veel intensievere innerlijk leven van de Semieten, kon de westerling een
'hoogere levensharmonie' bereiken.21
Kuypers bespiegelingen over een vruchtbaar samengaan van het rationele
Westen en het mystieke Oosten en zijn koppeling van het mystieke aan de Semitische wereld - in plaats van de meer gebruikelijke Arische connectie - zijn deels te
verklaren uit zijn visie op de internationale machtsverhoudingen. Kuyper opende
zijn lijvige reisverslag Om de oude wereldzee met een algemene inleiding onder de
veelzeggende titel 'Het Aziatisch gevaar'. Hierin betoogde hij dat een conflict tussen Europa en Azië in de toekomst onvermijdelijk zou zijn. De Japans-Russische
oorlog van 1904-1905 had de Aziatische volken laten zien dat het Westen niet langer onverslaanbaar was. Japan, en in nabije toekomst ook China, zou zich niet
alleen op economisch, maar ook op militair terrein ontpoppen tot een geduchte
tegenstander van de westerse koloniale machten. Volgens Kuyper ging deze oostwest tegenstelling uiteindelijk terug op religieuze verschillen. Zijn clash ofcivilisatiomv/is een strijd tussen het monotheistische Westen en het polytheistische of
pantheïstische Oosten, met als belangrijkste vertegenwoordigers Japan, China en
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India Alles draaide nu om de vraag welke kant de islam in dit onafwendbare conflict
zou kiezen Zou hij zich aan de zijde van Oost-Azie tegen het Westen keren, of zou
hij zich uiteindelijk scharen aan de kant van zijn monotheistische broeders' Het is
duidelijk dat Kuyper een bondgenoot zocht in de stnjd tegen het (Oost-) Aziatisch
gevaar en daarom benadrukte hij met de raciale Indo-Germaanse banden, maar juist
de religieuze verbondenheid tussen jodendom, christendom en islam Deze drie
wereldgodsdiensten hadden één gemeenschappelijke deler 'geheel Aziens westerzoom staat, even als het Christelijke Europa, in het teeken van het Semitisme'22
Een van de wezenskenmerken van de Semitische geest was zijn mystieke aanleg
Van een 'vreemd' Arisch element was bij de islamitische mystiek dan ook geen
sprake En zo bestond er dus ook op dit punt een innige band tussen het warme,
spirituele gevoelsleven van de islam en de christelijke mystiek en gevoelsgodsdienst, die immers beiden producten waren van de Semitische geest23

R E I Z I G E R S EN H E T M Y S T I E K E O O S T E N

Dansende derwisjen en Atssoea 's
Hoewel de Nederlandse arabisten en theologen met voorbij gingen aan de mystieke
aspecten van de islam, toonden de meeste Nederlandse reizigers zich hiervoor weinig ontvankelijk Serieuze bespiegelingen over de spirituele dimensie van de islam
zijn in hun verslagen niet of nauwelijks te vinden Ze besteedden vooral aandacht
aan de meer spectaculaire praktijken van sommige soefi-ordes Bijzonder populair
was de orde van de Mevlevi, beter bekend als de dansende derwisjen [afb 136] De
Mevlevi maakten gebruik van muziek en dans om in trance te raken Hun opvoeringen, waarbij de leden eindeloos rondcirkelden, trokken al vroeg de aandacht van de
Europese reizigers Jan van 's-Gravenweert bezocht hen in 1837 te Istanbul Volgens
de dichter hepen de meningen over de derwisjen zeer uiteen ze werden vereerd als
heiligen, maar ook veracht als liederlijke huichelaars Zelf gaf hij geen oordeel, maar
probeerde wel de bedoeling van hun dans te achterhalen Volgens sommigen verbeeldde hun dans de harmonie der sferen, anderen meenden dat de derwisjen door
lichamelijke afmatting een offer aan God wilden brengen en weer anderen geloofden dat het dansen een vorm van boetedoening was Het meest waarschijnlijke leek
hem de verklaring dat het continu draaien een zekere 'ijlhoofdigheid' teweegbracht
die het mogelijk maakte bovennatuurlijke waarheden te aanschouwen en dichter
bij God te geraken ^ Hoewel hij hierover meerdere malen met de sjeik van de derwisjen had gesproken, kreeg hij van hem hierover geen uitsluitsel
Een anonieme pastoor, die samen met twee reisgenoten in 1859 Istanbul aandeed op weg naar het Heilige Land, had van de Turken begrepen dat deze derwisjen
een leven van ascese leidden Hun orde kende strikte voorschriften en regels en zij
hadden de naam zeer deugdzame mensen te zijn die door zelfverloochening de weg
naar het paradijs hoopten te vinden Het gaf dus geen pas de derwisjen zonder meer
te verachten 'Hunne dwaling is ongetwijfeld zeer groot, maar het beginsel van
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136. Marius Bauer,
Dansende derwisj, 1896.
Prent uk: De Kroniek, 26 juli 1896.

strijd tegen zinnen schijnt door hen nog niet te zijn verloochend, en dat mag, dunkt
mij, wel op waarde gesteld worden te midden van een volk, dat geheel en al verzinnelijkt is'.25 Zijn protestantse collega, de Driebergse predikant Van Westrik, was
veel minder enthousiast. Deze dominee voelde geen enkele behoefte om de derwisjen te bezoeken en vermeldde alleen kort dat ze twee keer per week 'hunne
dweepzieke dansen' uitvoerden, waar veel westerlingen op afkwamen.2 Dit verschil in waardering is waarschijnlijk te verklaren vanuit beider religieuze achtergrond: ook binnen de katholieke traditie waren er ordes die zich terugtrokken uit
de wereld om zo dichter tot God te komen. Zelfverloochening, ascese en de 'strijd
tegen de zinnen' waren idealen waarin de katholieke geestelijken zich herkenden,
waardoor ze meer begrip konden opbrengen voor de islamitische broederschappen.
In de tweede helft van de negentiende eeuw werd een bezoek aan de dansende
derwisjen zo populair, dat het uiteindelijk tot een vast programma-onderdeel van
een Istanbulreis uitgroeide. Slechts weinig toeristen sloegen het over. Maar met de
groeiende populariteit leek de waardering voor de derwisjen eerder af, dan toe te
nemen. Voor deze reizigers was hun optreden vooral een exotisch schouwspel en
ze waren zich niet of nauwelijks bewust van de mystieke achtergrond van de dansen.
Sommige ordes waren hieraan ook deels zelf schuld. Door zich steeds meer op de
westerse toeristen te richten en de nadruk op de uiterlijke aspecten van hun spirituele praktijken te leggen, kregen hun bijeenkomsten - zeker in de ogen van de
vreemdelingen - meer en meer het karakter van een kermisattractie.
Dat gold nog in sterkere mate voor de optredens van de mystieke sekten die zelfmutilatie praktiseerden. Met name de bijeenkomsten van de Aïssoea's in NoordAfrika waren zeer in trek bij de reizigers. Nadat de leden van deze broederschap
zichzelf middels muziek en dans in vervoering hadden gebracht, doorstaken ze zich
met zwaarden, slikten glas in of verwondden zich met gloeiende voorwerpen. Toeristen konden voor deze uitvoeringen speciale plaatsen reserveren - op stoelen en
niet op de grond - en de lokale gidsen deden er alles aan om de optredens te promoten. Voor hen was het een lucratieve business, want de westerlingen moesten flink
betalen voorde bloederige bijeenkomsten. In zijn satirische toneelspelReisplezier
stak Marcellus Emants, zoals beschreven in een eerder hoofdstuk, niet alleen
de draak met de oosterse buikdansen, maar ook met de voorstellingen van deze
Aïssoea's. In het stuk neemt de pas getrouwde Theo zijn jonge vrouw mee naar een
van hun bijeenkomsten, die door de gids zeer worden aanbevolen. Zijn echtgenote
raakt echter, net als bij het bordeelbezoek, helemaal overstuur. In een poging zo snel
mogelijk het lokaal te verlaten gooit ze haar man op de grond en slaat ze de gids die
haar tegen probeert te houden in het gezicht. Hoe kan haar man haar meenemen
naar dit gruwelijke en onfatsoenlijke schouwspel? Theo begrijpt de nukken van
zijn vrouw niet: de Aïssoea's gelden als het interessantste wat er in de stad te zien
is en bovendien heeft hij bijna dertig francs aan die kerels moeten betalen.
De meeste reizigers beschreven de rituelen van de Aïssoea's met veel gevoel
voor dramatiek en oog voor gruwelijke details. Aandacht, laat staan begrip voor
de spirituele dimensie van deze zelfmutilatie hadden ze niet. De Nederlandse

reiziger H. Beyerman (1836-1913) deed op een cynisch toontje verslag van het
ritueel en beschouwde het als een goede goocheltruc: de Aïssoea's doorstonden
de proeven met grote behendigheid. Hij kon zich wel vinden in de opmerking van
zijn gids die meende dat het allemaal maar apekool was. Jacobus van Looy was meer
onder de indruk toen hij in Tanger de gekken ofheiligen, zoals deze zelfmutilanten
door de plaatselijke bevolking werden genoemd, ter gelegenheid van het geboortefeest van Mohammed in een bloederige optocht door de stad zag trekken. Om dit
spektakel goed te kunnen volgen huurden de Europeanen een zit- of staanplaats
op een van de balkons of dakterrassen langs de route.17 Van Looy noemde de processie een 'kijkje in het fanatisme der Islam'.28 Die verwijzing naar het vermeende
islamitische fanatisme vinden we bij meer schrijvers die vormen van religieuze
zelfverminking beschreven.
De enige die wat meer begrip toonde voor de Aïssoea's was Maurits Wagenvoort. Samen met een groepje Nederlandse toeristen bezocht hij in Kairoean een
van hun bijeenkomsten. Een meisje uit de groep raakte helemaal van streek en
inderdaad moest Wagenvoort erkennen dat het schouwspel afschuwelijk was.
Maar dat was slechts één aspect: 'het schouwspel dat zij geven is afschuwelijk,
bedroevend, vreeswekkend, maar het is tevens grootsch, indrukwekkend, aandoenlijk'.29 Niet iets voor de toeristen van Cook die er niets van begrepen en het
evenmin waardeerden. Maar waarom, zo vroeg Wagenvoort zich af, gingen die
mensen er dan in hemelsnaam naartoe? Het antwoord op die vraag lijkt voor
de hand te liggen: ordinaire sensatiezucht.
'Geefhet Oosten terugaan ztjn dichters, zieners, derwtschen en fakirs!'
Maurits Wagenvoort was een van de weinige Nederlandse reizigers die zich wel
aangetrokken voelden tot het mystieke Oosten met zijn fakirs en derwisjen. Net als
Abraham Kuyper betreurde Wagenvoort het dat het Westen de mystieke oosterse
wijsheid de rug had toegekeerd en zich eenzijdig op het verstand had gericht. Daardoor had het veel verloren want, aldus de schrijven 'het Oosten kent God, weet den
weg tot God'.30 Op zijn reizen had hij ingezien dat de oosterse bedelaars, derwisjen
en fakirs meer van het leven begrepen dan de gejaagde westerlingen. Wagenvoort,
de dolende zoeker, smachtte naar hun wijsheid:
O, aan de poort van het Oosten ben ik als een hunkerende bedelaar. Het Westen
roept mij en ik wil gaarne hier nederzitten, uitstarend op het verschiet, en wachten op God. Ik heb niet genoeg, ik honger naar Zijne geheimen, ik dorst naar
Zijne verklaringen. Wat geeft het mij of het Westen mij geleerd heeft te verstaan, indien de oorsprongs des levens mij onbekend is?
Europa mocht dan veel bereikt hebben op het gebied van wetenschap, techniek
en materieel welzijn, het was wel ten koste gegaan van het innerlijke leven. Op dat
vlak viel nog veel van de oosterlingen te leren:
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Indien gij zoekt wat de hoogste waarde geeft aan het leven, de innerlijke aanschouwing, het glimlachend luisteren naar zachte stemmen en gij weet niet van
waar, het blijde uitzien op paradijslijke luchtspiegelbeelden en gij weet niet hóe,
en in u de harmonie der ziel met de zichtbare wereld, kom dan in het Oosten,
en zie hoe gelukkig er de menschen kunnen zijn, en word er gelukkig door hun
voorbeeld.3'
Dat hogere geestelijke leven in het Oosten verbond Wagenvoort niet met de orthodoxe islam, maar met een vaag, spiritueel gevoel. Hoewel hij in zijn reisverslagen
slechts zelden expliciet naar hen verwees, herkennen we in zijn omschrijving van
de oosterse ziel eerder de mystieke idealen van de soefi-ordes, zoals de verzaking
van het wereldlijke en een sterk verlangen naar een direct contact met het hogere.
In het Oosten, aldus de schrijver, vond de ziel rust, sluimerde het verlangen, sliep
de begeerte en zwegen de zinnen. Soms waren zijn denkbeelden sterk pantheïstisch
gekruid:
De ziel voelt zich [in het Oosten] uitvloeien in verloutering, en hij die daar
nederligt bezit een oogenblik de sensatie, dat niet enkel een atoom van zijn sterfelijkheid ooit verloren, ooit vergeefsch, ooit minder zalig van God kan zijn dan
nu en daar, omdat alles er God is, en omdat er geen leven kan zijn zonder God.'1
Ook Wagenvoort erkende de oosterse oorsprong van het christendom, maar waar
Kuyper juist hoog opgaf over de typisch Semitische kenmerken van de christelijke
godsdienst - de mystiek en de warme spiritualiteit - zag Wagenvoort hierin juist
een groot probleem. Niet dat hij die oosterse spiritualiteit niet waardeerde, integendeel, maar hij achtte deze onverenigbaar met de mentaliteit van de meeste westerlingen: 'Jezus' leer, een wereldbeschouwing van zonnig Azië, was niet voor ons
bestemd'.33 Het evangelie van de liefde lag ons niet; het aanschouwend leven was
ons wezensvreemd. De meeste westerlingen hadden een veel strijdzamer karakter
hetgeen ook hun onrust en de voortdurende tegenstelling tussen hun woorden
en daden verklaarde:
Neen, wat wij onzen godsdienst noemen is niet iets uit onzen aard geboren, is
niet in onze ziel ontstaan. Het is een vreemd, Oostersch element in ons Westersch leven, en zòo dat krenkend verschil tusschen ons woord en onze daad.34
In de loop der eeuwen was de christelijke leer daarom steeds verder aangepast aan
de westerse volksaard. De echte Christus, aldus Wagenvoort, was een oosterse
leraar, die zich in zijn westerse naamgenoot niet eens meer zou herkennen. En nu
probeerden de Europeanen nota bene dat westerse christendom aan het Oosten op
te dringen. Wagenvoort hekelde de christelijke zendelingen en missionarissen met
hun bekeringsdrift en met onverholen genoegen constateerde hij dat hun inspanningen zelden of nooit vrucht droegen. Wanneer zagen zij nu eens in dat het zin-

loos was om de oosterse volken die westerse Christus te brengen en wanneer heten
zij de oosterlingen eindelijk met rust
O, God, geef het Oosten terug aan zijn volk' Laat uw vuur van verderf neerdalen over de valsche beschaving die zich indringt Jaag deze slechte Christenen,
deze door het Westen bedorven Joden weg Geef het Oosten terug aan zijne
dichters, zieners, derwischen en fakirs, aan zijne helden en koningen, opdat het
Woord opnieuw uitkome, opnieuw vleesch worde in Wetgevers, Messiassen
en Profeten'

B A H A I S M E EN S O E F I B E W E G I N G

Weliswaar bestond er dus ook in Nederland enige, zij het met erg substantiële,
belangstelling in de mystieke kanten van de islam, maar dit heeft nooit geleid tot
bekeerlingen De interesse voor het soefisme was vooral wetenschappelijk en literair, zoals we nog zullen zien Van een werkelijk spiritueel alternatief voor de geestelijk dolende westerling is nooit sprake geweest Wagenvoort toonde zich als een
van de weinigen enthousiast over het mystieke Oosten, maar zijn opvattingen
waren wel erg algemeen Aanwijzingen dat zijn ideeën over het mystieke Oosten
beïnvloed waren door een grondige kennis van de islam of het soefisme zijn in zijn
werk in ieder geval met te vinden Slechts twee religieuze bewegingen die althans in
beginsel een duidelijke relatie met de islam hadden, wisten in het Westen wel enige
aanhang te verwerven het bahaisme en de Soefi Beweging Hoewel beide in Nederland niet meer dan sphnterbewegingen bleven, kregen ze toch volop aandacht van
reizigers en schrijvers, soms zelfs aanzienlijk meer dan de orthodoxe islam
De oorsprong van het bahaisme gaat terug op Sajjid Ah Mohammed (18191850), later bekend onder de naam Bab (de 'poort' naar de waarheid) Zijn leer, het
babisme, moet gezien worden tegen de achtergrond van de sjaichi-beweging, een
van de vele mystieke groeperingen in het sjntische Perzie in het begin van de negentiende eeuw 35 Deze sjaichi-beweging legde de nadruk op het persoonlijk ervaren
van het geloof en had een sterk eschatologisch karakter De eindtijd zou ingeluid
worden door de komst van de Bab, voor de komst van de eigenlijke Mahdi, de
twaalfde imam die op de dag des oordeels zou verschijnen In 1844 verklaarde Sajjid
Ah Mohammed dat het profetisch tijdperk van Mohammed inderdaad ten einde
liep en dat hij de verwachte Bab was Hij leverde felle kritiek op de religieuze en
maatschappelijke misstanden en veroordeelde de corruptie onder de mullahs Hij
kreeg al snel een grote schare volgelingen, maar zijn hervormingsplannen en zijn
religieuze denkbeelden - met name het feit dat hij de sharia buiten werking wilde
stellen - brachten hem in conflict met de religieuze en wereldlijke leiders Zijn
arrestatie en daarop volgende executie in 1850 veroorzaakten bloedige opstanden
in heel Perzie en zijn aanhangers werden ook na zijn dood fel vervolgd Een van hen,
Mirza Hoessain Ah Nun (1817 1892), een discipel van het eerste uur, werd verban-
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nen en verbleef lange tijd in Bagdad, Istanbul en Edirne In 1863 verklaarde hij de
profeet te zijn die de Bab had voorspeld Voortaan ginghij door het leven als
Bahâ'u'llâh De Ottomaanse regering stuurde hem uiteindelijk naar Akko waar
hij samen met een groepje aanhangers tot zijn dood in 1892 woonde
Bahâ'u'llâh wordt beschouwd als de stichter van een nieuwe religie het bahaisme Belangrijkste kenmerken van deze godsdienst waren het geloof in de eenheid van God, die transcendent en onkenbaar is, en de eenheid van de mensheid
Bahâ'u'llâh erkende de goddelijke oorsprong van alle wereldgodsdiensten De
stichters van deze religies, zoals Mozes, Krishna, Boeddha, Christus en Mohammed, waren allen profeten, goddelijke manifestaties, en vertegenwoordigden elk
een opeenvolgende stap in de geestelijke ontwikkeling van de mensheid Bahâ'u'llâh
was voorlopig de laatste van hen Bahâ'u'llâh en vooral zijn opvolgers presenteerden
het bahaisme niet langer als een islamitische sekte, maar benadrukten juist dat het
om een nieuwe godsdienst ging met universele aspiraties Door te onderstrepen dat
het bahaisme de waarden van alle grote godsdiensten, waaronder ook het christendom, erkende en juist wilde verenigen, werd deze beweging ook aantrekkelijk voor
westerlingen De oudste Amerikaanse bahai-gemeenschap dateert uit 1894 en in
1898 arriveerden de eerste pelgrims uit de Verenigde Staten in Akko Rond 1900
sijpelde het bahaisme ook door in Europa en ontstonden in Engeland en Frankrijk
kleine gemeenschappen Na Bahâ'u'llâh's dood in 1892 nam zijn zoon Abbas
Effendi (1844-1921), of Abdu'l-Bahâ, het leiderschap van de beweging over Hij
gold als de belangrijkste interpretator van zijn vaders geschriften en met zijn missionaire reizen naar Egypte (1910), Amerika (1911) en Europa (1912-13) stimuleerde
hij de verdere verspreiding van het nieuwe geloof
Lycklama à Nijeholt was de eerste Nederlandse reiziger die de Bab in zijn reisverslag vermeldde Naar aanleiding van zijn bezoek aan het Perzische Zanjan, stond
hij uitgebreid stil bij de opstand van de babi's in deze stad en het bloedige neerslaan
ervan door de regeringstroepen in 1848 Lycklama schilderde een redelijk neutraal
beeld van de babi's waarbij hij zich vooral baseerde op de geschriften van de Franse
diplomaat en schrijver Arthur de Gobineau (1816-1882), die enige tijd in Teheran
had geresideerd Geheel in overeenstemming met de negentiende-eeuwse fascinatie
voor de oorsprong van religieuze bewegingen, vroeg ook Lycklama zich af waar de
bronnen van het babisme lagen Terwijl men tegenwoordig het babisme algemeen
als een islamitische sekte beschouwt, stelde de Fnes in navolging van De Gobineau
- een vermaard theoreticus van de Arische rassenleer- dat de Bab eigenlijk een
terugkeer predikte naar gebruiken en religies uit het pre-islamitische tijdperk,
zoals de Chaldeeuwse wijsheid, defilosofenuit de school van Alexandrie, de talmoedische tradities en vooral het gnosticisme ' 6 Net als bij het soefisme konden
westerlingen maar moeilijk accepteren dat de islam ook zelf hervormingsbewegingen kon voortbrengen
Lycklama beperkte zich in zijn reisverslag nog tot de Bab - en dat is ook niet zo
verwonderlijk als we ons realiseren dat hij in 1866 en 1867 in Perzie verbleef Aan
M J de Goeje komt de eer toe als eerste Nederlander uitgebreid aandacht te sehen-

ken aan de leer van zijn opvolger, Bahâ'u'llâh. In 1893 publiceerde deze arabist een
artikel in De Gids naar aanleiding van het recente overlijden van de geestelijk leider.37 De Goeje kon weliswaar niet spreken uit eigen ervaring- hij had Perzië noch
het Heilige Land bezocht - maar was wel uitstekend op de hoogte van de recente
literatuur over het onderwerp, met name de publicaties van de Amerikaanse theoloog Edward G. Browne (1862-1926), die kort voor diens overlijden Bahâ'u'llâh persoonlijk had ontmoet. Met Browne als zijn belangrijkste gids gaf De Goeje een
opvallend adequate beschrijving van de historische ontwikkeling en de leer van het
babisme en bahaïsme. Hij erkende dat de leer van de Bab direct voortkwam uit de
sjiitische sjaichi-beweging, maar stelde dat diens opvolger Bahâ'u'llâh het bahaïsme
had omgevormd tot een onafhankelijke, nieuwe, godsdienst 'die tot den Islam in
geen andere verhouding wil staan dan deze tot het Christendom en dit laatste tot
het Jodendom'.3 De Goeje schetste een sympathiek beeld van de nieuwe religie
en besteedde ruimschoots aandacht aan de sociaal-maatschappelijke hervormingsplannen van Bahâ'u'llâh. In wezen, aldus De Goeje, verschilde diens toekomstvisie
niet zo veel van de dromen van de Europese utopisten: 'beiden denken zich een
verlicht, zachtzinnig, rijk, nijver, gezellig, gelukkig, in vrede levend menschdom,
alleen bij de Babi's draagt de leer een streng godsdienstig karakter'.39
De Goeje vond het bahaïsme een fascinerend onderzoeksobject, al was het
alleen maar omdat vele duizenden 'onzer medeschepselen' bereid waren geweest
voor deze leer te lijden en zelfs te sterven. Maar ook voor zijn universitaire collega's
achtte hij de recente ontwikkelingen bijzonder interessant: etnologen konden
bestuderen hoe religieuze denkbeelden een volk konden verheffen tot een ongekende graad van toewijding, edelmoedigheid en onzelfzuchtigheid; voor staatkundigen was het belangwekkend om te zien of het bahaïsme in Perzië voor een
nieuw nationaal elan kon zorgen; en godsdienstwetenschappers kregen een unieke
mogelijkheid om de geboorte van een geloof te bestuderen dat wellicht in de toekomst zou uitgroeien tot een van de grote wereldreligies.
Om de geboorte van die nieuwe religie van dichtbij mee te maken, reisde
Maurits Wagenvoort in 1904 naar Perzië. Hij had al veel over de opkomst van
het bahaïsme gelezen, maar wilde nu ter plekke zijn onderzoek vervolgen.'1'0
Op zijn reis door Perzië legde hij contacten met verschillende bahai-volgelingen.
In Teheran werd te zijner ere zelfs een speciale bahai-bijeenkomst belegd en het
hoofd van de Teheraanse gelovigen zorgde ervoor dat Wagenvoort een bahaigids meekreeg op zijn verdere tocht naar de Perzische Golf. Onderweg werd
hij gastvrij onthaald door de lokale bahai-gemeenten.4'
Wagenvoort was zeer onder de indruk van de bahai-volgelingen in Perzië.
Hij roemde Bahâ'u'llâh en zijn religie van verdraagzaamheid, zachtheid en menslievendheid.''·2 Zijn belangrijkste bijdrage lag volgens Wagenvoort echter op het
maatschappelijke vlak. Bahâ'u'llâhs sociale hervormingen behelsden onder meer
gelijke rechten voor vrouwen, beter onderwijs, een modernere gezondheidszorg
en meer inspraak. Veel bahai-aanhangers waren dan ook westers-gezind - ook
omdat Amerika, Frankrijk en Engeland de oosterse autoriteiten onder druk zetten
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om de bahai gelovigen met rust te laten Wagenvoort noemde de bahai een 'overgangssecte tusschen den Islam en het Christendom', zij het dat zij zich η
ozeer
spiritueel of religieus met de christelijke godsdienst verbonden voelden, maar
vooral sympathie koesterden voor de praktische uitwerking van dit geloof43
Wagenvoort stelde ook de vraag naar de toekomstige betekenis van het bahaisme Vanwege het ethisch hoogstaande karakter en vanwege de sociale hervor
mingspolitiek, koesterde hij hoge verwachtingen van deze nieuwe religie Hij
hoopte van ganser harte dat het bahaisme in het Oosten verder aan invloed zou
winnen Hij achtte deze religie op de eerste plaats van belang voor Perzie Mis
schien zou ze een einde kunnen maken aan de staat van corruptie en lethargie
waarin het land al decennia lang verkeerde 'door een volkomen overwinning
der Babi-gemeente kan het Perzische volk nog uit eigen kracht gered worden' ^
Maar ook voor het Ottomaanse Rijk en wellicht zelfs voor heel Azië zou het
bahaisme op den duur veel goeds kunnen betekenen
Tenslotte was Wagenvoort ook de eerste Nederlander die zich afvroeg of
de leer van Baha'u'llâh ook relevant kon zijn voor het Westen Hij betwijfelde
of het bahaisme een remedie kon zijn tegen de spirituele crisis in Europa Hoewel
er recentelijk enkele bahai-gemeenten gesticht waren in Amerika, Londen en Parijs,
meende hij niet dat deze religie bijzonder geschikt was voor het Westen Hij zag
die gemeenten eerder als 'een nieuw bewijs hoezeer het Christendom van heden
moeizaam voortgaande zielen laat hongeren en dorsten naar werkelijke geloofsversterking, welke tot daden leidt'45 Hij zou - ondanks al zijn sympathie voor
het bahaisme - deze religie toch met aanbevelen bij hen die zich van het moderne
christendom hadden afgekeerd 'Er is meer en beter dan dit, maar ieder moet
het voor zichzelf vinden', luidde de wel erg vage conclusie van zijn hoofdstuk
over de bahai *
Dat er meer en beter was hoefde hij Abraham Kuyper natuurlijk niet uit te
leggen Ook Kuyper besteedde enkele bladzijden aan de Bab en zijn volgelingen,
waarin hij een erg oppervlakkig beeld van deze beweging schetste en geen onderscheid maakte tussen het babisme en bahaisme Kuyper zag deze 'zonderlinge religie' vooral als een vorm van pantheïstische emanatieleer +7 Hij kon zich nog voorstellen dat de Perzen, uit afkeer van de sjiitische islam en de corrupte overheid, met
deze nieuwe leer dweepten, maar het was hem een raadsel waarom deze nieuwe
religie ook buiten Iran, ja zelfs in Amerika, aanhang had verworven Deze pseudoChnstus kon toch onmogelijk de vergelijking met de echte Jezus van Nazareth
doorstaan zoals deze in de Bijbel werd beschreven 'waardoor kon heerlijker de
schoonheid van het Evangelie en de glorie van den waarachtigen Christus uitkomen, dan zoo ge met de Bergrede van Galhlea dit anscb uttbroedsel [cursiefj dH ]
van Bab's Pantheïstische emanatie vergelijkt^ Het is natuurlijk niet verbazingwekkend dat de protestant Kuyper weinig moest hebben van het bahaisme, het
is eerder opvallend - en een teken voor de groeiende westerse interesse in het
bahaisme - dat hij de moeite nam om dit nogjonge geloof in zijn reisverslag te
bestrijden

Aletta Jacobs werd in 1911 te Cairo geconfronteerd met het bahaïsme. Daar maakte
ze kennis met enkele bahai-volgelingen die haar uitnodigden om een van hun wekelijkse bijeenkomsten bij te wonen. Na afloop liet ze zich uitvoerig inlichten door
enkele vooraanstaande leden van deze gemeenschap. Uit dit gesprek concludeerde
ze dat de kem van dit geloof'een soort geestelijk socialisme [was], een streng doorgevoerd humanisme'.49 Zelfontwikkeling enfilantropiewerden hoog aangeslagen
en tot haar grote tevredenheid hield deze religie er zeer emancipatoire praktijken
op na: mannen en vrouwen werden volledig gelijkgesteld, er werd veel aandacht
besteed aan het onderwijs voor meisjes, de sluier was niet langer verplicht en vrouwen mochten de harem verlaten. Het bevreemde haar daarom allerminst dat het
bahaïsme veel aanhangers verwierf onder de islamitische vrouwen die zo hoopten
hun lot te verbeteren. Jacobs kon deze hervormingen alleen maar toejuichen en
was ervan overtuigd dat het bahaïsme in de toekomst nog een belangrijke rol in
de wereldgeschiedenis kon gaan spelen. Haar enthousiasme betrof echter alleen
de sociaal-maatschappelijke opvattingen van het bahaïsme. De nuchtere Aletta had
veel minder op met de spirituele kant van dit geloof: 'rondom de kern zit mij nog
te veel mysticisme en wordt er nog te veel waarde gehecht aan het bidden'.50
Niet iedereen deelde Jacobs' afkeer van dat mysticisme, van de bahai-spiritualiteit. Op haar vraag of er ook al volgelingen in Nederland waren, kreeg zij van de
Caïreense broeders te horen dat er misschien enige in Leiden woonden, maar dat
er verder nog geen missionaire activiteiten in ons land waren ontplooid. De belangstelling in Nederland kwam vooral vanuit de Theosofische Vereniging.5' Het echtpaar George en Anna-Suzanne Enzlin kwam via de theosofie al vroeg in aanraking
met het bahaïsme en zocht contact met de Engelse bahai Daniel Jenkins. In 1913 gaf
George Enzlin, een vriend van Frederik van Eeden, een lezing over het bahaïsme
voor de Gooise loge van de Theosofische Vereeniging en het jaar daarop liet hij
bij de Theosophische Uitgeversmaatschappij een brochure verschijnen onder de
titel DeBahaïbeweging voor universeelengodsdienst, broederschap en vrede: een schets van
hare geschiedenis en hare leering (1914). Toen zij vernamen dat Abdu'l-Bahâ een reis
door het Westen maakte, nodigden de Enzlins hem uit om ook naar Nederland te
komen, maar helaas bleek daar geen ruimte meer voor. In 1913 kwam Daniel Jenkins
wel naar ons land. Gedurende twee weken gaf hij informatiebijeenkomsten over het
bahaïsme in Amsterdam, Rotterdam en Biaricum en sprak hij met geïnteresseerden
onder wie ook enkele theosofen. In 1914 publiceerde de Theosofische Uitgeversmaatschappij een inleiding op het bahaïsme met een bloemlezing uit de geschriften
van Abdu'l-Bahâ, gevolgd in 1917 door een oorspronkelijk Engelse publicatie
vertaald door Anna Kerdijk.52
In de jaren dertig vestigden zich enkele bahai uit Amerika en Duitsland voor
kortere of langere tijd in Nederland om hier het geloof te verkondigen. Of dit alles
ook bekeerlingen heeft opgeleverd valt niet meer te achterhalen: er was nog geen
sprake van een centrale registratie. Het zullen er in ieder geval nooit meer dan een
handvol zijn geweest. Veel bahai-gelovigen van het eerste uur - veelal migranten
uit Iran en andere oosterse landen - waren bovendien beducht, vanwege hun
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geschiedenis van wrede vervolgingen, openlijk voor hun geloof uit te komen. Pas in
1948 werd in Amsterdam de eerste Regionale Geestelijke Raad opgericht, gevolgd
door een Nationale Geestelijke Raad in 1962.53
Ook de Soefi Beweging van Hazrat Inayat Khan (1882-1927) had zijn oorsprong in
het islamitische Oosten. Deze Inayat Khan stamde uit een vooraanstaande Indiase
familie van musici, dichters en mystici. Zijn familie was moslim maar schuwde het
contact met andere religies niet. Zo ging Inayat Khan naar een hindoe-school en
had hij verschillende christen-, hindoe- en parsi-vrienden. Hij werd een succesvol
musicus en reisde langs de verschillende hoven van India. Later legde hij zich steeds
meer toe op meditatie en contemplatie. In Hyderabad vond hij uiteindelijk een
leermeester, Sayyed Mohammed Abu Hashim Madani, die hem inwijdde in de
mystiek van de islamitische Chistia soefi-orde. Na de dood van zijn leraar in 1908
beschouwde Inayat Khan het als zijn taak om de soefi-boodschap te verspreiden
over de wereld. In 1910 verliet hij India en waagde de oversteek naar de Verenigde
Staten. Daar trad hij aanvankelijk vooral op als musicus. In 1912 reisde hij naar
Europa, waar hij met zijn familie achtereenvolgens in Rusland, Frankrijk en Engeland woonde. Na de Eerste Wereldoorlog keerde hij terug naar Frankrijk, waar
hij in 1921 zijn eerste Zomerschool hield. Vanaf 1923 vonden deze bijeenkomsten
plaats in Suresnes, vlak bij Parijs. In datzelfde jaar stichtte hij de internationale
Soefi Beweging. Inayat Khan maakte verschillende tournees door Europa en
Amerika, waar hij concerten en lezingen hield om zijn soefi-boodschap wereldkundig te maken. Er werden nationale verenigingen van de Soefi Beweging
opgericht en een internationaal hoofdkwartier in het Zwitserse Genève.
In 1926 besloot Inayat Khan terug te keren naar zijn geboorteland, waar
hij op 5 februari 1927 te Delhi stierf.
De leer van Inayat Khan was geworteld in de wereld van de islamitische soefiordes en daarom was zijn Soefi Beweging aanvankelijk ook opgezet als een 'tarieka',
een mystieke broederschap met hemzelf als leider, zijn broers als ingewijden en de
westerse leden als 'moerids' of adepten in verschillende gradaties. De Soefi Beweging was in tegenstelling tot het bahaïsme geen godsdienst of zelfs maar een sekte.
Inayat Kkan legde de nadruk op de verbondenheid van alle wereldreligies en was
vooral geïnteresseerd in de mystieke kern die de godsdiensten met elkaar verbond.
Tijdens de door hem ontwikkelde 'universele eredienst' werden elementen van de
belangrijkste wereldreligies met elkaar versmolten. Ook niet-moslims konden lid
worden van zijn Soefi Beweging. Khan richtte zich echter vooral op westerlingen.
In de loop der jaren raakte de Soefi Beweging, door de Europese context en de
westerse adepten, steeds verder verwijderd van de eigenlijke islamitische soefiachtergrond. Met de mystiek van middeleeuwse islamitische soefi's heeft de
huidige Soefi Beweging nauwelijks nog iets van doen.5''·
Inayat Khan bezocht Nederland voor het eerst in 1921. De Theosofische Vereniging nodigde hem uit enkele lezingen te geven. Onder het gehoor bevond zich ook
Anna Kerdijk, die zoals gezien vier jaar eerder voor de Theosofische Uitgevers-

maatschappij een publicatie over de bahai-beweging had vertaald Naar aanleiding
van de lezingen schreef ze nu de eerst Nederlandse uitgave over de Soefi Beweging
Tijdens zijn eerste verblijf in Nederland verbleef Inayat Khan bij Hubertus Paulus
baron Tuyll van Serooskerken (1883-1958) Nog datzelfde jaar zou de baron geïnitieerd worden in de Soefi Beweging Hij ontwikkelde zich tot een van de belangrijkste 'voormannen' van de leer van Inayat Khan in Nederland Hij maakte verschillende reizen met hem door Europa en in 1922 ontving hij de meester in zijn villa in
Katwijk waar de tweede Zomerschool werd gehouden Veel later is in de Katwijkse
duinen een soefi-tempel gebouwd Tuyll van Serooskerken werd de officiële vertegenwoordiger van de Soefi Beweging in Nederland en zijn woning in Den Haag
werd het hoofdkwartier Hier het hij in 1929 op eigen kosten een soefi-gebedshuis
bouwen Tuyll van Serooskerken was niet de enige Nederlander die gegrepen werd
door de mystieke leer van Inayat Khan Verschillende landgenoten, veelal afkomstig
uit theosofische kringen, sloten zich aan bij de Soefi Beweging en namen deel aan
de Zomerscholen in Suresnes55 Enkelen van hen verwierven zelfs een belangrijke
positie binnen de Soefi Beweging, zoals Apjar (Sirkar) van Stolk (1894-1963),
die Khans persoonlijke secretaris was tijdens diens latere reizen door Europa en
Amenka en de organisatie van de Zomerscholen in Suresnes op zich nam, Sakina
Fumee, aan wie Inayat zijn biografie dicteerde en Kismet Stam, die Khan op zijn
laatste reis naar India vergezelde Maar uiteindelijk is de Soefi Beweging toch altijd
een splintergroepering gebleven die zijn volgers vooral rekruteerde uit de hogere
kringen Desalniettemin houdt de Nederlandse Soefi Beweging, die ongeveer
600 leden telt, nog steeds in ruim 20 steden verspreid over het land haar
'universele erediensten'
Het bahaisme en de Soefi Beweging deelden enkele belangrijke gemeenschappelijke kenmerken beide benadrukten de broederschap tussen de wereldreligies
en wilden oost en west met elkaar verzoenen Beide kwamen bovendien voort uit
de islam, maar namen later duidelijk afstand van deze religie het bahaisme presenteerde zich als een alternatieve wereldgodsdienst, de Soefi Beweging ontwikkelde
zich tot een spirituele beweging voor westerlingen die weinig of niets meer van
doen had met de middeleeuwse, islamitische soefi-ordes Hienn school waarschijnlijk tevens de sleutel tot hun relatieve succes in Europa Het eeuwenoude wantrouwen tegen de islam was niet zomaar weg te poetsen, en wilden de meer mystieke
kanten van deze religie in het Westen aanslaan, dan moesten eerst de banden met
de orthodoxe islam verbroken worden Bij zijn aankomst in de Verenigde Staten
had Inayat Khan aan den lijve ondervonden hoe hij bij het verkondigen van zijn universele leer werd gehinderd door de vooroordelen tegen deze religie ï Het westerse
wantouwen was veel gennger tegen het hindoeïsme en het boeddhisme, religies die
geen lange en gewelddadige relatie met Europa hadden Ook de ontdekking van een
gemeenschappelijke Indo-Germaanse afstamming heeft de interesse voor het hindoeïsme en boeddhisme zeker bevorderd Vermoedelijk hebben de vermeende
'Ansehe' kanten van het bahaisme en de Indiase oorsprong van de Soefi Beweging
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een positieve invloed gehad bij de acceptatie van deze spirituele bewegingen
in Nederland. Het mystieke Oosten moest voor de westerlingen vooral niet
te islamitisch zijn.

P E R Z I S C H E P O Ë Z I E EN N E D E R L A N D S E
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De islamitische mystiek heeft binnen het, spirituele leven in Nederland dus slechts
een zeer marginale rol vervuld. De soefitraditie heeft echter op een heel ander terrein wel haar sporen nagelaten binnen de Nederlandse literatuur ontstond in de
negentiende eeuw een bescheiden interesse voor soefidichters, die in het begin van
de twintigste eeuw leidde tot enkele vertalingen en bewerkingen door twee van de
meest vooraanstaande dichters van dat moment. J.H. Leopold en P.C. Boutens
(1870-1943)
Met name Perzie kende een rijke traditie van soefidichtkunst Deze mystieke
lynek was soms met of nauwelijks te onderscheiden van wereldlijke liefdespoëzie.
De liefde tot God en het verlangen in hem te willen opgaan werden bezongen in
erotische beelden en de lofzang op de wijn en de dronkenschap konden verwijzen
naar God en de mystieke extase. Meerduidigheid en dubbelzinnigheid vormden
een belangrijk kenmerk van deze poëzie en zelfs de oosterse commentatoren waren
het vaak grondig oneens over de interpretatie van deze gedichten. De controverse
rond de ghazals (een Perzische dichtvorm) van de beroemde dichter Hafez (ca.
1320-ca. 1390) zijn daarvan een goed voorbeeld· moesten zijn gedichten profaan
ofjuist mystiek worden gelezen'57 Zoals verderop in deze paragraaf nog zal blijken
vormde de interpretatie van de soefigedichten ook voor de westerse critici een heet
hangijzer. Maar de polyinterpretabihteit van deze gedichten was ook een belangrijke reden voor hun populariteit. Westerse dichters - en na hen westerse lezers gaven hun eigen duiding aan deze mystieke gedichten en maakten de soefipoezie
tot voertuig van hun individuele gedachten en ideeën.
Het eerste werk uit de Perzische literatuur dat in Europa bekend werd was de
Rozentuin van Saadi (ca. 1212-1292). Al in de zeventiende eeuw verschenen hiervan
verschillende westerse vertalingen waaronder ook een Nederlandse uit 1654. Deze
werd in 1688 gevolgd door de vertaling van een ander bekend gedicht van Saadi,
de Boomgaard. Lange tijd bleven deze werken de enige proeven van Perzische dichtkunst in het Nederlands Pas vanaf de tweede helft van de achttiende eeuw groeide
de belangstelling voor de Perzische dichtkunst explosief. Geleerden als William
Jones en Joseph von Hammer Purgstall (1774-1856) publiceerden studies over de
Perzische cultuur en maakten vertalingen die in heel Europa gretig werden gelezen.
Goethe het zich bij het schrijven van zijn beroemde West-osthcherDivan (1819)
inspireren door het vertaalwerk van Hammer Purgstall en mannen als Friedrich
Rucken (1788-1866), August von Platen (1796-1835) en Julius Mohl (1800-1876)
zorgden ervoor dat steeds meer westerse lezers in de negentiende eeuw vertrouwd
raakten met de Perzische poëzie Dankzij een hele reeks nieuwe tekstuitgaven

waren klassieke Perzische dichters als Ferdousi (935-1020), Hafez en Djami
(1414-1492) niet langer onbekenden in Europa
Hoewel deze vertalingen ook in Nederland werden gelezen, bleven de vaderlandse dichters toch verre achter bij hun buitenlandse collega's waar het bewerkingen of vertalingen in de moederstaai betrof5 Albert Schultens gaf in een van zijn
redevoeringen een prozavertahng van Hafez, maar verder laafde alleen Willem
Bilderdijk zich aan de Perzische bron Hij vertaalde onder andere enkele fabels van
Djami en enige fragmenten uit Saadi's Rozentuin, hoewel vertalen in dit geval wellicht een te groot woord is Bilderdijk maakte gebruik van Duitse en zeventiendeeeuwse Nederlandse bewerkingen, en gaf daar vervolgens een heel eigen interpretatie aan Zoals gezien, deinsde hij er niet voor terug de originelen flink te kuisen en
te kerstenen59 Na Bilderdijk bleef het lang stil Willem Doorenbos mocht in zijn
literatuurgeschiedenis uit 1882 dan wel vermelden dat men bij de Perzen 'een rijkdom en verscheidenheid [vindt] van sentimenteele en mystieke denkbeelden, welke
hunne werken tot een goudmijn voor gelijkgezinden in andere landen en tijden
maken', die exotische dichtader werd lange tijd niet door Nederlanders aangeboord Uit de weinige reisverhalen van Nederlanders die Iran bezochten, blijkt
echter dat zij wel degelijk kennis hadden van de Perzische poëzie Zo stond Lycklama à Nijeholt bij zijn bezoek in 1866 aan Sjiraz uitgebreid stil bij haar bekendste
inwoners de dichters Saadi en Hafez Net als de meeste reizigers bracht hij een
bezoek aan hun graven net iets buiten de stad en wijdde hij in zijn reisverslag enkele
bladzijden aan hun leven en werk Bijna 40 jaar later had Wagenvoort bij het graf
van Hafez een memorabele ontmoeting met een Perzische student Nadat de schrijver hem verteld had hoezeer hij de poëzie van Hafez bewonderde, droeg de jongeling enkele ghazals van de grote dichter voor, zichzelf daarbij begeleidend op de luit
Hoewel Wagenvoort enkele niet bijster geslaagde proeven van vertalingen naar
Hafez in zijn reisverslag opnam, waagden andere Nederlandse literatoren zich
pas aan de Perzische dichtkunst toen de rage rond Omar Khayyam naar ons land
oversloeg
OmarKhayyam
Omar Khayyam (1048-1131) was bij leven een beroemd en veelzijdig geleerde die
zich toelegde op de wiskunde, astronomie enfilosofieZijn reputatie als dichter
dateerde pas van later tijd, toen hij bekendheid kreeg als de auteur van de Rubatyat,
een verzameling kwatrijnen In het begin van de twaalfde eeuw werden deze kwatrijnen voor het eerst vermeld In de daarop volgende eeuwen werden er steeds
meer gedichten aan Khayyam toegeschreven Van geen enkel gedicht uit dat steeds
omvangrijker wordende corpus kan echter met zekerheid worden vastgesteld dat
het door Omar zelf is geschreven Wetenschappelijk onderzoek wees uit dat een
groot deel van Omars gedichten gemaakt is door andere middeleeuwse, islamitische auteurs en dat de ovenge werken op zijn minst twijfelachtig zijn Omar
Khayyam is dus een verzamelnaam voor thematisch verwante kwatrijnen die in
werkelijkheid van verschillende anonieme auteurs afkomstig zijn Dit oeuvre
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kenmerkt zich door thema's als de ontoereikendheid van de menselijke geest
om de mysteries van de kosmos en het leven te doorgronden, de vergankelijkheid
van de wereld, de vluchtigheid van het bestaan en daaraan gekoppeld de lofzang op
aardse geneugten als de wijn en de liefde. Ook over een mogelijke spirituele betekenis van de aan Khayyam toegeschreven gedichten bestond in Perzië al vroeg onenigheid. Aanvankelijk werd hij veroordeeld als een materialist, maar later werd hij
geprezen als een groot dichter in de soefitraditie.
In Europa werd Omar Khayyam pas echt bekend toen de excentrieke Engelsman Edward FitzGerald (1809-1883) in 1859 anoniem en in eigen beheer een bundel met 75 kwatrijnen van de Perzische dichter op de markt bracht. Even leek het
werkje onopgemerkt te passeren, totdat de prerafaëliet Dante Gabriel Rossetti
(1828-1882) het bij toeval uit een doos met aanbiedingen plukte. Hij was meteen
enthousiast en tipte de dichter Algernon Charles Swinburne (1837-1909), die
onmiddellijk meerdere exemplaren kocht. Al snel kreeg de bundel in artistieke kringen een cultstatus, waarna Omars kwatrijnen ook hun weg vonden naar een breder
publiek. FitzGerald verzorgde verschillende drukken met aangepaste vertalingen
en een aantal nieuwe bewerkingen. OcRubaiyat werd een ware rage: in Engeland
en Amerika werden OmarKhayyam-genootschappen opgericht, FitzGeralds werk
werd in alle Europese talen vertaald en ook andere dichters stortten zich op Omars
kwatrijnen. Nu brandde ook de vraag los hoe deze gedichten te interpreteren. FitzGerald zelf zag Omar Khayyam als een 'material Epicurian' en had in die geest zijn
gedichten bewerkt. Met deze hedonistische visie zette hij zich aftegen de Franse
vertaling uit 1867 van J.B. Nicholas, die een mystieke lezing van Omars kwatrijnen
voorstond. Hiermee begon een polemiek die tot op de dag van vandaag voortduurt.
In Nederland liet de populariteit van Omar Khayyam nog even op zich wachten.
Pas in 1891 kweet Koenraad Oege Meinsma (1865-1929) zich van de taak het vaderlandse publiek bekend te maken met 'de schoonheden van Omar's gedichten'. In
dat jaar publiceerde hij in De Gids een uitgebreid artikel waarin hij aandacht schonk
aan de verschillende buitenlandse vertalingen en bewerkingen en een poging deed
de Perzische dichter te plaatsen en te karakteriseren. Meinsma baseerde zich daarbij
vooral op de vertalingen van FitzGerald en Friedrich Bodenstedt en ging voorbij
aan de versie van Nicholas, omdat deze vooral gericht was op een wetenschappelijk
publiek en omdat hij net als FitzGerald meende dat de Fransman te ver was doorgeschoten met zijn stelling dat de Pers een soefidichter was wiens lofzang op de
wijn gelezen moest worden als een verwijzing naar God. Volgens Meinsma was
Khayyam juist een radicale vrijdenker die in zijn kwatrijnen de schijnheiligheid van
de soefi's aan de kaak stelde. De Pers verafschuwde godsdiensthaat en onverdraagzaamheid en was eerder een scepticus en twijfelaar. Maar bovenal was hij 'een pantagruelist van het eerste water'. Iemand die van stevig eten en drinken hield, maar
toch ook niet vrij was van pessimistische karaktertrekken. Tenslotte valt op hoezeer
Meinsma Khayyam opzadelde met een modem levensgevoel: zijn wetenschappelijke studies hadden Omar veel illusies ontnomen over de positie van de mens
in de wereld:

Als ware hij met de resultaten onzer hedendaagsche wetenschap bekend
geweest, zoo was hij er van overtuigd, dat elk individu slechts een oneindig
klein schakeltje vormt in den eeuwigen keten van oorzaak en gevolg, dat nietemin daar is, omdat het dââr moet zijn; dat zijn rol speelt onder de heerschappij
van diezelfde natuurwetten, volgens welke ook het heir des hemels [...] zijn
banen beschrijft; dat geschrapt wordt uit het boek des levens zonder in hooger
beroep te kunnen komen. '
Chr. van Balen (1886-1961), een weinig bekende dichter die in 1910 de eerste zelfstandige Nederlandse vertaling van àtRubaiyat verzorgde, sloot zich aan bij
Meinsma's visie, in die zin dat ook hij een mystieke interpretatie van de verzen
verwierp. In zijn ogen was Khayyam in de eerste plaats een levensgenieter, die zich
laafde aan wijn en mooie vrouwen. Zijn weemoed over de vergankelijkheid van het
leven was zonder bitterheid en duidde helemaal niet op een pessimistische levensvisie: Omars bestaan stond juist in het teken van 'schoonheidsadoratie'.64
Haaks op deze positieve interpretatie stond het beeld dat Jan Hendrik Leopold
'm De Nederlandse Spectator uil 1906 van Omar Khayyam schetste naar aanleiding
van het verschijnen van J.K.M Shirazi's Life of Omar al-Kbayyami (1905). 5 Net als
Meinsma legde ook Leopold een verband tussen Khayyams levensopvattingen en
zijn wetenschappelijke arbeid, maar zijn interpretatie was, in navolging van Shirazi,
veel pessimistischer dan die van Meinsma. Omar was volgens Leopold een groot
wetenschapper; een onafhankelijke geest met een onverbiddelijk verstand, dat
hem uiteindelijk in botsing moest brengen met de bestaande leer en de aangenomen godsdienst. Leopold zag hierin een verwantschap met defilosoofSpinoza
'in zoo verre zij beiden, en nagenoeg zij beiden alleen, de kracht hebben bezeten
om de uiterste consequentie van de rede en van het determinisme door te denken
en deze te aanvaarden met alles, wat daarin omtrent 's menschen lot ligt opgesloten'. Eenzelfde levensvisie zag Leopold ook bij de Bijbelse Prediker. Hij veronderstelde daarom:
een bepaaldelijk Oosterse levenskracht, die daar, waar Westersche geesten een
compromis zochten en aan het onafwijsbare trachtten te ontkomen, niet alleen
vermocht te geraken tot de allerlaatste bevindingen, maar deze ook geheel te
aanvaarden; wel een kracht te noemen, zoo kracht bestaat in het doorgronden,
maar bovenal in het aanvaarden der volledige werkelijkheid. 7
In Leopolds optiek was de grondgedachte van AtRubaiyat dan ook weinig vrolijk
makend: 'in al de vreugde is zoo goed de innerlijke spijt, de grimmige bitterheid te
hooren, juist als zij zoo luide prijst den beker en het zingenot, het vluchtig oogenblik, het eenig zekere dat den mensch gegeven is'. Wie dat eenmaal had doorzien,
kon zich alleen maar verbazen over de critici die meenden dat Omar zich te buiten
ging aan overmatig drankgebruik en dat in zijn gedichten ook bezong. Deze lieden
was de diepere betekenis van de kwatrijnen volledig ontgaan.
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OeRubaiyat liet Leopold niet meer los en hij bleef zijn verdere leven met Omar
Khayyam in de weer. In 1911 publiceerde hij in De Nieuwe Gids onder de titel Uit
deRubaijat 29 vertalingen. Ruim tien jaar later, in 1923-1924, vertaalde hij een tweede
reeks kwatrijnen, getiteld OmarKhayam. Deze laatste vertalingen zijn niet meer
tijdens zijn leven in druk verschenen, maar zagen postuum het licht. 9 Leopold
kende Perzisch noch Arabisch en was voor zijnAwéö/y^-bewerkingen dus aangewezen op Engelse, Duitse en Franse vertalingen.70 Opvallend genoeg negeerde
hij daarbij FitzGeralds publicaties, hoewel hij die wel had gelezen. Diens hedonistische interpretatie beviel hem kennelijk niet.
Ook P.C. Boutens was niet erg te spreken over de bewerkingen van FitzGerald.
Naar aanleiding van zijn bundel Rubaiyat. Honderd kwatrijnen van Omar Khayyam,
die in 1913 op de markt kwam, schreef Boutens aan Lodewijk van Deyssel dat hij
buitengemeen geboeid was door de 'epicuristische levenswijsheid' van Khayyam:
'zij doet mij aan als een drijvend eiland op een oceaan van melancholie'.7' Boutens
kende al enige tijd het werk van FitzGerald, maar pas toen hij andere vertalingen
had gelezen, werden hem de ogen geopend: deze Perzische dichter bleek hem 'een
veel dieper en vollediger persoonlijkheid' te zijn.72 Net als Leopold gaf ook Boutens
de voorkeur aan andere vertalingen.73 Bovendien besteedde Boutens ook aandacht
aan het Perzisch - weliswaar niet voldoende om de kwatrijnen rechtstreeks te kunnen vertalen maar naar eigen zeggen had hij wel samen met een bevriende hoogleraar de oorspronkelijke tekst bestudeerd om inzicht te krijgen 'in den afFen
en precieuzen vorm van de Perzische rubai'J*
Leopold, Boutens en de Perzischepoëzie
Zowel voor Leopold als voor Boutens vormden de kwatrijnen van Khayyam een
aanleiding om zich verder te verdiepen in de oosterse dichtkunst. Leopold bestudeerde buitenlandse vertalingen van oosterse dichters en las boeken over Perzische
mystiek; een deel van deze werken stond in zijn eigen bibliotheek. Vanaf het midden
van de jaren tien, en wellicht zelfs al eerder, maakte hij tientallen vertalingen en
bewerkingen van oosterse gedichten. Een deel daarvan werd opgenomen in de
bundel Oostersch. Verzen naar Perzische en Arabische dichters (1924), andere verschenen postuum.75 Ook Boutens kon het Oosten maar moeilijk de rug toe keren.
Rond 1915 begon hij Nederlandse vertalingen te maken van soefigedichten uit een
Franstalig boekje van Hoceyne-Azad, La Roseraie du Savoir. Choix de quatrains mystiques tirés des meilleurs auteurs Persanes (1906), een bloemlezing die ook een belangrijke bron vormde voor Leopolds oosterse verzen. Met enige tussenpozen bleef
Boutens werken aan zijn oosterse project, hetgeen resulteerde in de bundel OudPerztschekwatrijnen uit 1926.7
Zowel Leopold als Boutens heeft zich dus in de jaren tien en twintig zeer intensief met de Perzische poèzie beziggehouden. Dit roept vragen op als: Wat trok hen
in deze gedichten zo aan? Welke aspecten van de Perzische mystieke traditie namen
zij over? Hoe interpreteerden zij deze gedichten en strookten hun bewerkingen
nog wel met de oorspronkelijke bedoelingen van de Perzische dichters? Deze vra-

gen zijn echter zeer lastig te beantwoorden. Beide dichters hebben zich immers
niet of nauwelijks uitgelaten over hun oosterse gedichten. Bovendien gaat het om
vertalingen van vertalingen van een origineel; of liever gezegd om (soms zeer vrije)
bewerkingen van (soms zeer vrije) bewerkingen van een origineel. Omdat Leopold
noch Boutens het Perzisch machtig was, konden ze hun eindresultaat niet toetsen
aan de oosterse brontekst. Het moet nog onderzocht worden of hun kennis van de
Perzische mystiek überhaupt groot genoeg was om de originele strekking van de
soefigedichten te kunnen doorgronden. En tenslotte rest nog de moeilijkheid dat
zowel het werk van de mystieke soefidichters als dat van Leopold en Boutens niet
altijd makkelijk te duiden is: bewuste vaagheid en verhullingen, meerduidigheid
en paradoxen behoorden tot het standaardrepertoire niet alleen van deze Perzische,
maar ook van deze Nederlandse dichters. Toch zijn er recent enkele studies verschenen over het oosterse oeuvre van Leopold en Boutens die het mogelijk maken
enkele meer algemene en voorlopige tendensen te schetsen. Meer onderzoek naar
deze lastige materie is echter zeker gewenst.77
Leopold en Boutens gelden als de twee belangrijkste vertegenwoordigers van
het symbolisme in de Nederlandse literatuur. De metafysische en poëticale opvattingen van de symbolisten vertoonden opvallende overeenkomsten met de gedachtewereld van de Perzische soefidichters. Voor de soefi's was de aardse werkelijkheid
slechts een vage afspiegeling van de hogere, immateriële wereld. Zij streefden naar
een persoonlijke relatie met die goddelijke wereld en hoopten dit te realiseren in
mystieke, spirituele ervaringen. Deze mystieke ervaringen probeerden ze te vangen
in poëzie. Daarbij gebruikten ze beeldspraak en symbolen die weliswaar ontleend
waren aan de alledaagse werkelijkheid, maar die een hogere betekenis droegen.
Hun gedichten suggereerden eerder dan dat ze duidden en waren vaak voor meerdere uitleg vatbaar. Ook de westerse symbolistische dichters richtten zich niet op
de materiële, maar op een ideale, immateriële wereld. Kennis van die wereld was
slechts mogelijk in de dichterlijke, mystiek geaarde ervaring. Aan de dichter was de
onmogelijke taak het onzegbare te zeggen. Daarvoor maakte hij gebruik van symbolen die ontleend waren aan het aardse bestaan, maar tevens verwezen naar die
hogere wereld. Ook hier waren die symbolen allesbehalve eenduidig. Het hogere
kon nooit direct worden meegedeeld, maar alleen op een indirecte, paradoxale, en
omspelende wijze.7 De oosterse soefidichters en de westerse symbolistische dichters hadden met hun gedichten dus niet alleen een hoger, metafysisch doel gemeen,
ook hun manier van uitdrukken -vaag, suggererend, multi-interpretabel - was
deels vergelijkbaar.
Hoewel Boutens en Leopold beiden gezien worden als symbolistische dichters,
zijn er ook enkele belangrijke verschillen in hun opvattingen aan te wijzen.79
Boutens was overtuigd van het bestaan van die hogere werkelijkheid en had een
rotsvast geloof in de haast heilige taak van de dichter om hiervan in zijn poëzie
getuigenis afte leggen. De dichter, aldus Boutens, diende zich volledig te richten
op eeuwige ideeën als schoonheid en liefde. Net als veel van zijn tijdgenoten was
Boutens sterk beïnvloed door de filosofie van Plato, wiens werk hij ook vertaald had.
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Leopold daarentegen leek nergens zeker van. Hij twijfelde of er wel een hogere,
'complete' werkelijkheid bestond, waar de chaos van het aardse bestaan was
opgeheven, hij twijfelde aan de kenbaarheid van de wereld in het algemeen, en
hij twijfelde aan de mogelijkheden van de taal om die kennis te verwoorden.
Zijn gedichten zijn te lezen als pogingen om greep te krijgen op de werkelijkheid,
maar beschrijven tevens de onmogelijkheid van dat streven.
Deze verschillen liggen ook ten grondslag aan de uiteenlopende wijze waarop
Boutens en Leopold de Perzische poëzie interpreteerden en gebruikten. Boutens
toonde zich veel ontvankelijker voor de mystieke kanten van de soefipoëzie. Dat
blijkt bijvoorbeeld uit zijn selectie voor zijn Oud-Perzischekwatrijnen. Zoals gezien
maakte hij hierbij gebruik van La roseraie du savoir win Hoceyne-Azad. Deze bloemlezing bevatte 467 kwatrijnen, waarvan Boutens er 106 vertaalde. Azads bundel was
onderverdeeld in 12 thematische hoofdstukken.80 Uit ieder hoofdstuk heeft Boutens kwatrijnen vertaald, maar zijn voorkeur ging duidelijk uit naar het hoofdstuk
'Le véritable amour': 30 van de 61 kwatrijnen uit deze afdeling nam hij op in zijn
eigen bundel. Ook in andere gedichten uit Boutens' bundel kwam dit thema aan
bod. De neerlandicus Marco Goud kwam tot de conclusie dat in ruim de helft
van Boutens' Oud-Perzische kwatrijnen expliciet over de liefde wordt gesproken.8'
Het gaat daarbij niet over de aardse liefde maar over de relatie van de mens tot God.
In de soefitraditie werd de liefde tot God en het verlangen naar een mystieke eenwording met hem verwoord in beelden ontleend aan de profane, erotische poëzie.
Om er geen twijfel over te laten bestaan dat met de minnaar en de geliefde inderdaad God bedoeld werd, gebruikte Boutens veel vaker dan Azad een hoofdletter.
Overigens was Boutens vanuit zijn platoonse achtergrond (Eros) al veel langer
gewoon in zijn gedichten de relatie met het goddelijke te erotiseren. Wim Blok
merkte al eerder terecht op hoezeer de symboliek van de soefi en van Boutens overeenstemmen. Zonder te willen beweren dat Boutens die symboliek van hen zou
hebben overgenomen, stelt Blok dat de dichter op zijn minst zeer verrast moet zijn
geweest om zoveel van zichzelf bij de Perzische soefi's terug te vinden. Zou een
deel van de verklaring voor die gelijkgestemdheid niet gevonden kunnen worden
in een mogelijke gemeenschappelijke bron? Immers, niet alleen Boutens putte
inspiratie uit Plato, ook bij de mystiek van de soefi's is vaak een neoplatoonse
invloed verondersteld.
De 30 gedichten uit de afdeling 'Soefisch' in Leopolds bundel Oostersch gingen
ook terug op de mystieke verzen uit La roseraie du savoir, maar Leopold maakte een
totaal andere selectie dan Boutens. 3 Leopold koos geen enkel kwatrijn uit Boutens
favoriete afdeling, 'Le véritable amour'. Hij prefereerde de gedichten uit de hoofdstukken 'La vie et la mort', 'La vanité du monde; la retraite' en 'La création et
l'homme'. De kwatrijnen uit deze afdelingen gaan respectievelijk over de kortheid
van het leven dat vol ellende is; de ijdelheid en de lelijkheid van de wereld waarvan
een mens zich beter kan afkeren; en de ijdelheid van het leven en de nietigheid van
de mens in vergelijking tot God. Leopolds voorkeur lag dus duidelijk bij die kwatrijnen die getuigden van een pessimistische visie op de mens en het leven. De meer

positieve, religieus-mystieke en moralistische thema's liet hij grotendeels links
liggen. In de kwatrijnen die Leopold wel selecteerde, ging hij bovendien in zijn
vertaling voorbij aan de meer positieve, mystieke elementen in Azads versies.
Zijn interpretatie was vaak pessimistischer en hopelozer dan de Franse originelen. 4 In Leopolds kwatrijnen ontbraken dus de mystieke heilsverwachting
en het opgaan in het hogere; daarvoor in de plaats kwamen de wereldverzaking,
de tragiek van het bestaan en de vergankelijkheid van de mens. 5
Volgens Dick van Halsema vormde de kennismaking rond 1906 met Omar
Khayyam - en later ook met andere Perzische dichters - een keerpunt in Leopolds
intellectuele ontwikkeling. Deze markeerde het einde van zijn zoektocht naar een
diepere samenhang in de wereld. Omar - of liever de Omar zoals die werd voorgesteld door zijn biograaf Shirazi en zoals die ook door Leopold werd gezien in zijn
recensie uit 1906 - had hem doen inzien dat de westersefilosofendie nog steeds
uitgingen van zulk een hogere samenhang ongelijk hadden. Alleen Omar had de
uiterste consequentie onder ogen durven zien: alleen het moment is zeker, verder
is er niets, en er is zeker geen diepere zin te ontdekken in het leven. In Leopolds
recensie uit 1906 stond de term 'oostersch' voor een specifieke geesteshouding die
Van Halsema omschrijft als 'een tragisch en aristocratisch nihilisme dat zijn eigen
onleefbaarheid consequent onder ogen ziet en daar dan maar een glas wijn bij
drinkt'. Dit 'oostersche' element zou, aldus Van Halsema, in Leopolds poëzie
steeds dominanter worden. 7 De schoonheid, de poëzie, kan in deze zinloze wereld
weliswaar enige troost bieden, maar niet in de zin dat het een afspiegeling zou zijn
van een hogere schoonheid of samenhang. Het gedicht staat nergens anders meer
voor dan voor wat het is: een gedicht.
Tenslotte onderscheidden Boutens en Leopold zich ook nog op een ander
vlak in hun houding ten op ziehte van de mystieke liefde. Bij Boutens lijkt deze
een homo-erotisch element te bevatten - de relatie tussen homoseksualiteit en
het Oosten kwam in een eerder hoofdstuk reeds ter sprake. Vanaf de eerste kennismaking met de vaak erg sensuele mystieke liefdespoëzie van dichters als Hafez,
zag het westerse publiek zich voor een probleem geplaatst: het geslacht van de
geliefde of de minnaar in de gedichten. Het Perzisch kende immers geen grammaticaal onderscheid voor het vrouwelijk en het mannelijk, maar uit de context werd
duidelijk dat het meestal om een mannelijke geliefde ging en veel gedichten dus een
homo-erotische achtergrond hadden. Veel vertalers en commentatoren probeerden
de homoseksuele elementen te verdoezelen, maar voor anderen school hierin juist
een deel van de charme van de Perzische dichtkunst. Zo genoot Omars Rubaiyat in
Engeland aanvankelijk de grootste populariteit in de estheticistische kringen die de
kwatrijnen in verband brachten met een homo-erotische context.88 Dat dit ook in
Nederland geschiedde blijkt bijvoorbeeld uit een reisverhaal van Maurits Wagenvoort. In Sjiraz bij het grafvan Hafez constateerde de Nederlander tot zijn verbazing dat deze dichter werd vereerd als een heilige, terwijl hij toch bepaald geen
smetteloos leven had geleid. Refererend aan Hafez' seksuele voorkeur schreef
Wagenvoort: 'hij was zelfs een groot zondaar, waarschijnlijk zelfs een zondaar
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voor wie men in het Westen nog een extra, ofschoon ook dan nog grootendeels
ongerechtvaardigd afkeurend oordeel over zou hebben' 9
Toen Boutens de gedichten uit de bloemlezing van Hoceyne Azad vertaalde,
veranderde hij het geslacht van de geliefde in de kwatrijnen In zijn Franse vertaling
had Azad de geliefde vrouwelijk gemaakt, vermoedelijk omdat hij zich wilde conformeren aan het Europese publiek dat een al te openlijke verwijzingen naar homoerotiek met kon waarderen Een enkele maal was de beminde echter ook in het Perzische origineel onmiskenbaar een vrouw, en ook dan prefereerde Boutens het
masculinum 90 Deze mannelijke interpretatie sloot niet alleen aan bij Boutens'
persoonlijke seksuele voorkeur, maar paste ook in diens dichterlijke wereld waarin
het homo-erotisch schoonheidsverlangen (in platoonse zin) een essentiële rol
vervulde 9I
Concluderend kan dus gesteld worden dat Boutens en Leopold beiden
gefascineerd waren door de Perzische mystieke dichtkunst, hoewel ze een zeer
uiteenlopende visie op deze poëzie ontwikkelden Bij Leopold overheerste een
pessimistisch beeld zijn Omar was een agnost en nihilist die het zinloze van het
leven onder ogen zag Van een mystiek verlangen een te worden met het God
dehjke was in zijn bewerkingen nauwelijks nog sprake In die zin stond zijn werk
ver af van de oorspronkelijke soefimystiek Bij Boutens bleef de notie van die
hogere wereld achter de aardse werkelijkheid wel een belangrijke rol spelen, maar
het blijft de vraag in hoeverre het in zijn gedichten om een religieuze ervaring gaat
Het gaat in ieder geval niet om een religieuze ervaring zoals de islamitische dichters
die voorstonden In Boutens denken speelde Allah of de islam geen rol Bij Leopold
en Boutens' was dus geen sprake van een spiritueel-religieuze overeenstemming,
maar wellicht wel van eenfilosofische,zeer vermoedelijk van een mentale en zeker
van een poëticale verwantschap met de Perzische dichters In ieder geval zorgde
de oosterse inspiratie in beider geval voor unieke, zeer persoonlijke en uiteindelijk
toch ook zeer westerse poëzie

DE C O N T E X T V A N DE B E E L D V O R M E R , D E W E T T E N V A N H E T M E D I U M
EN H E T B E O O G D E P U B L I E K

Deze studie naar het beeld van het Oosten in de Nederlandse cultuur in de negentiende en vroegtwintigste eeuw levert een heterogeen resultaat op: geen eenduidige
verklaringen, maar eerder een reeks omstandigheden die van invloed waren op de
Nederlandse representaties van de Oriënt, zoals de context van de beeldvormer, de
eisen van het medium en de verwachtingen van het publiek. Een ingewikkeld, vaak
niet eenduidig en soms zelfs tegenstrijdig krachtenveld.
Allereerst de invloed van de religieuze, maatschappelijke en intellectuele
achtergronden van de reizigers, auteurs en kunstenaars op de representaties van
deze vreemde wereld. Niet verwonderlijk bepaalden deze grotendeels de aard
van de interesses die zij voor het Oosten koesterden: de Réveilman C.W.M, van
de Velde hield zich bezig met het Bijbelse verleden van Palestina, terwijl de klassiek
geschoolde dichter Jan van 's-Gravenweert het Nabije Oosten afspeurde naar overblijfselen uit de oudheid en de symbolistische dichter Boutens zich verdiepte in
de mystieke soefigedichten uit Perzië. Ze gingen allen op zoek naar die aspecten
van het Oosten die voor hen vanuit hun specifieke maatschappelijke en culturele
achtergrond 'relevant' waren: verstokte agnosten hadden doorgaans weinig op met
discussies over de exacte locatie van oudtestamentische monumenten, zo min als
de meeste ingenieurs bovenmatig geïnteresseerd waren in het oosterse ambacht.
Actuele discussies en preoccupaties in de Nederlandse samenleving, of liever
gezegd in een deel van die samenleving, bepaalden echter niet alleen naar welke
aspecten van de oosterse cultuur de interessen uitgingen, ze beïnvloedden ook
in sterke mate de representaties van het Oosten zelf.
Bij de religieuze reizigers (deel i) - een bont gezelschap van katholieken en protestanten, progressieven en orthodoxen - was goed te zien hoe de (religieuze) context, het publiek en het medium hun stempel drukten op de verbeeldingen van de
Oriënt. Hun belangstelling voor het Oosten was direct terug te voeren op nieuwe
ontwikkelingen in de Bijbelwetenschap: de opkomst van de historisch-kritische
exegese en het daaruit voortvloeiende besef dat de Bijbel een oosters boek was en
dat die oosterse context van wezenlijk belang was voor een beter begrip van de heilige teksten. Maar over de vraag hoe en in welke mate het eigentijdse Oosten kon
bijdragen aan de Bijbelkennis, was men het minder eens. Katholieken richtten zich
vooral op de traditionele pelgrimsplaatsen die voornamelijk in de steden te vinden
waren, terwijl de protestanten bij voorkeur het platteland opzochten. Voor hen
kregen de landschappen in Palestina een spirituele, soms zelfs sacrale betekenis.
In de meer orthodox-protestantse kringen waar chiliastische denkbeelden opgang
deden, kon datzelfde landschap ook een verwijzing naar Gods profetieën en zelfs
een indicatie voor de naderende eindtijd worden. Van de Veldes voorkeur voor het
vastleggen van dorre en onvruchtbare streken is bijvoorbeeld deels te verklaren uit
zijn behoefte in het landschap een bewijs van de wrake Gods te zien: Palestina was
een vervloekt land en zo toonde het zich ook aan de reizigers.

Verschillen tussen progressieve en orthodoxe christenen waren ook van invloed
op de keuze hoe ver men ging bij het trekken van vergelijkingen tussen de eigentijdse en de Bijbelse bevolking van Palestina. Aanhangers van de moderne Bijbelkritiek hadden hier vaak weinig problemen mee: contemporaine bedoeïenen werden gelijkgesteld aan Abraham en zijn volgelingen, eigentijdse bruiloftsrituelen
werden gebruikt om duistere passages uit het Hooglied te verklaren en hedendaagse
Palestijnse gebruiken en gewoonten moesten een nieuw licht werpen op de betekenis van de parabels uit het Nieuwe Testament. Van orthodox-christelijke zijde werd
een veel grotere terughoudendheid betracht. Vergelijkingen tussen de moslimbevolking- ongelovigen die werden beschouwd als concurrenten zo niet vijanden
van het christendom - en de geloofshelden uit het Oude en Nieuwe Testament
stuitten hen tegen de borst en werden als onbetamelijk ervaren. Dergelijke bezwaren speelden nog sterker bij de visuele verbeelding van de Bijbelverhalen. De zogenaamde 'arabisering van de Bijbel' - het afbeelden van Bijbelfiguren als eigentijdse
oosterlingen - werd in Nederland aanvankelijk gezien als een protestantse kunst:
de artistieke variant van de moderne kritiek, die immers primair een protestantse
aangelegenheid was. Maar ook hier stonden de meer orthodox-protestanten wantrouwend tegenover een té oosterse verbeelding van de Bijbeltaferelen. In het korte
verhaal Een Worsteling (1858) werd beschreven hoe een realistisch - lees oosters portret van Christus de wrevel van het grote publiek opwekte omdat het ongepast
was. In zijn inleiding bij een geïllustreerde Bijbel uit 1870 erkende Nicolaats Beets
dit decorumprobleem. Hoewel de waarheid gebood Christus in oosterse klederdracht - en dus met hoofddoek - afte beelden, was hij blij dat veel kunstenaars
daarvan afzagen, omdat de lezers dit als aanstootgevend zouden ervaren.
Bij de appreciatie van deze 'arabiserende' Bijbelse historieschilderkunst speelden ook opeenvolgende artistieke stromingen en veranderende kunstopvattingen
een rol. Waar de critici rond 1850 deze vorm van orientalisme een grote toekomst
voorspelden als een oorspronkelijke, protestantse vorm van religieuze kunst, schreven zij deze nog geen halve eeuw later af als oppervlakkige prentbriefkaartjes die
niets met ware kunst te maken hadden. Rond 1850 - de periode van het realisme hechtte men nog grote waarde aan een waarheidsgetrouwe afbeelding van de Bijbelverhalen, maar een halve eeuw later werden aan kunst heel andere eisen gesteld.
Nu diende zij bovenal een middel tot zelfexpressie te zijn en werd van de kunstenaar een meer persoonlijke, doorvoelde en emotionele interpretatie verwacht.
Tenslotte was de populariteit van het Bijbels orientalisme ook afhankelijk van
medium en genre. Terwijl de rol van het Bijbels orientalisme in de autonome schilderkunst door de veranderende kunstopvatting op het einde van de negentiende
eeuw grotendeels was uitgespeeld, bleef het in andere disciplines veel langer populair. In 1891 opende het Jeruzalempanorama zijn deuren voor het publiek. Het was
een van de meest spectaculaire voorbeelden van Bijbels orientalisme in Nederland.
De kunstenaar Anthonius Brouwer was speciaal voor deze bijzondere opdracht
naar Palestina gereisd om inspiratie op te doen. Toch bleef dit orientalistische
panorama een uitzondering binnen zijn oeuvre: in zijn latere kerkelijke werk
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verwerkte Brouwer zijn oosterse ervaringen maar mondjesmaat en zeker niet
te opvallend. Kennelijk was hij van mening dat het voltooien van een panorama,
waarbij alles in het teken van de werkelijkheidsillusie stond, een meer oriëntaliserende, meer authentieke benadering vereiste, dan het schilderen van de kruiswegen
die hij in opdracht van katholieke pastoors maakte.
Daarnaast was het Bijbels orientalisme vooral populair in de illustratiekunst.
Tientallen bijbels werden verlucht met plaatjes waarop de hoofdfiguren gekleed
waren als bedoeïenen, zich voortbewogen door een oriëntaals landschap of aanzaten aan een oosterse dis in een oosters huis. Deze arabiserende Bijbeltaferelen
werden vooral geroemd om hun educatieve waarde. Dat was ook de belangrijkste
reden waarom aan het begin van de twintigste eeuw de oprichters van de Heilig
Land Stichting ervoor kozen de Bijbelse locaties na te bouwen in oosterse stijl.
Met deze authentieke weergave hoopten ze het begrip van de Bijbelverhalen
te vergroten. Piet Gerrits, de artistiek directeur van het park, plaatste zich met
zijn schepping bewust buiten het artistieke discours: hij zag zijn taak niet als
een esthetische, maar als een didactische. Alleen binnen dat kader was er na
1920 nog plaats voor een radicaal, orièntaliserende aanpak.
Hoe een actuele, artistiek-intellectuele discussie een specifiek beeld van de oriëntaalse cultuur bepaalde en stimuleerde, ziet men wellicht het fraaist in de nieuwe
visies op de oosterse dichtkunst als een poëzie van de verbeelding (deel 11). Hoewel
de Nederlandse letterkundigen en dichters uit het eind van de achttiende en het
begin van de negentiende eeuw het Arabisch niet beheersten - in ieder geval niet
voldoende om de gedichten in hun oorspronkelijke taal te lezen - wisten velen van
hen, in navolging van hun buitenlandse collega's, met grote stelligheid te beweren
dat deze poëzie een prachtig voorbeeld was van primitieve dichtkunst, direct ontsproten aan de uitzonderlijke verbeeldingskracht van de Arabische bedoeïenen.
De interesse voor deze dichtkunst beperkte zich overigens tot een zeer select gezelschap dat op de hoogte was van de recente discussies over het verschil tussen classicisme en romantiek. Deze laatste stroming verzette zich tegen de dwingende
vormregels van de eerste en hield een pleidooi voor een grotere rol van de verbeeldingskracht. In hun behoefte hun visie een minstens zo eerbiedwaardige traditie
te geven als de classicistische, grepen romantici terug naar de archaïsche dichter
Homerus, de Keltische barden, de middeleeuwse troubadours en de vroege Arabische dichters met hun weelderige beeldspraak en hun verhitte fantasie. In 1823
schreef N.F. van Kampen dat Arabie 'de wieg der Romantische Poèzij' was en dichters als Adriaan van der Hoop en Isaac da Costa claimden een zielsverwantschap
met hun oosterse voorlopers. Maar zodra de poëticale discussies over de aard en de
oorsprong van de romantiek weer waren weggeëbd, verdween ras de belangstelling
voor de Arabische dichtkunst. Ontnuchterende studies en wetenschappelijke vertalingen maakten duidelijk dat die dichtkunst helemaal niet zo fantastisch was,
maar eerder realistisch en bovendien erg ontoegankelijk voor de westerse lezer.
En daarmee verloor ook de Arabische poëzie haar rol binnen de Nederlandse
letterkunde.

Hiermee is niet gezegd dat het fantastische, sprookjesachtige Oosten verdween uit
de Nederlandse cultuur. Voor het brede publiek was dat beeld immers niet zozeer
gebaseerd op de vroege Arabische dichtkunst, als wel op de verhalen uit acDutzenden-een-nacht. Deze vertellingen werden al in de achttiende eeuw vertaald en bewerkt
in het Nederlands en bleven ook in de negentiende eeuw bijzonder populair. Niet
alleen in de literatuur, maar ook in het theater werd het sprookjesachtige Oosten
met grote inventiviteit verbeeld. De behoefte van het publiek aan sensatie, exotische
decors en rijke aankleding werd ruimschoots bevredigd in de spectaculaire oosterse
ballet-pantomimes die tientallen jaren te zien waren op de planken van de Amsterdamse schouwburg. Op het eind van de negentiende eeuw beïnvloedde het beeld
van het fantastische Oosten zelfs de theaterbouw en niet veel later drongen de
oriëntaalse elementen ook door in de bioscooparchitectuur: de droomindustrie
van de nieuwe eeuw.
Hoezeer de Oriënt kon fungeren als een spiegelbeeld van het Westen, heb ik
aangetoond in mijn analyses van het sensuele Oosten en het onbedorven Oosten.
Het sensuele Oosten (deel 111 ) met zijn polygamie en harems gold al eeuwenlang
als de tegenpool van het veel zediger Westen. Ook in de negentiende eeuw lieten
de religieuze reizigers geen moment voorbijgaan om de verderfelijke oriëntaalse
zeden aan de kaak te stellen. Abraham Kuyper dook in Algiers zelfs de archieven in
om aan de hand van statistieken over de plaatselijke prostitutie te bewijzen dat het
christendom in morele zin verre superieur was aan de islam. Maar wat voor Kuyper
en de zijnen een spookbeeld was, was voor anderen een aanlokkelijke droom. Naarmate de negentiende eeuw vorderde, groeide de onvrede met de steeds strengere en
restrictievere normen op seksueel gebied. Het Oosten kon nu - al was het maar in
de fantasie - een vrijplaats worden waar Nederlanders zich konden overgeven aan
exotische geneugten die thuis verboden waren. Zo ontwikkelde zich rond 1900
zelfs een bescheiden vorm van sekstoerisme: reizigers naar het Oosten bezochten
massaal en onder leidingvan lokale gidsen pikante buikdansvoorstellingen en bordelen omdat deze zo 'typisch' oosters heetten te zijn. De vermeende oosterse zedeloosheid was niet alleen verleidelijk voor heteroseksuele mannen, maar bood ook
een aanlokkelijk perspectief voor homoseksuelen die hun seksuele voorkeuren en
verlangens thuis niet konden uiten. Zo gebruikten Louis Couperus en de veel minder bekende journalist E.S. Feenstra Kuiper de Oriënt als locatie, en tevens als
excuus om te schrijven over homoseksuele thema's. Diezelfde thematiek zou
in een Nederlandse setting ongetwijfeld veel meer kritiek hebben opgeroepen.
Waren de reacties op het sensuele Oosten bij mannen dus zeer uiteenlopend,
bij de Nederlandse vrouwen riep het bijna uitsluitend negatieve gevoelens op. We
vinden bij hen opvallend weinig relativerende woorden over de vermeende wantoestanden in de oosterse harems. Eerder beklaagden ze de ondergeschikte positie van
hun oosterse seksegenoten en spraken de hoop uit dat hun positie onder invloed
van het Westen weldra zou verbeteren. Alleen Catharina Alberdingk Thijm wist
haar haremroman een onverwachts kritische, feministische draai te geven, door te
eindigen met de conclusie dat de onderdrukte haremdames in wezen niet slechter

359

af waren dan de westerse vrouwen, die immers ook op grove wijze in hun vrijheden
werden beknot.
De groeiende onvrede met de moderne kapitalistische, industriële samenleving
leidde op het eind van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw tot een
idealisering van het onbedorven Oosten (deel iv). De oosterse samenleving was
nog oorspronkelijk, niet aangetast door de lelijkheid en eenvormigheid van de
fabrieksmatige massaproductie en de geldzucht, de gejaagdheid en het doorgeschoten rationalisme van het moderne, westerse leven. Helaas werd deze
Orient nu bedreigd door de snel oprukkende westerse beschaving. Reizende
auteurs beschreven de desastreuze gevolgen van die voortschrijdende invloed,
terwijl schilders steeds verder het binnenland introkken om de restanten van het
onbedorven Oosten vast te leggen. Hun werk, geboren uit onvrede met de richting
die hun eigen cultuur had genomen, was een vorm van cultuurkritiek. Alles wat naar
zij meenden node ontbrak in het Westen - eenvoud, oprechtheid, verbondenheid
met de natuur, puurheid, schoonheid en spiritualiteit - zagen ze in de Orient.
Dit alles leidt tot de conclusie dat het orientalisme in de Nederlandse cultuur niet
onder één noemer te vangen is. Deze studie heeft duidelijk aangetoond dat een
Saidiaanse verklaring, waarbij alles teruggebracht wordt tot de ongelijke machtsverhouding tussen oost en west, voor de Nederlandse situatie ontoereikend is.
Natuurlijk getuigen ook de Nederlandse bronnen regelmatig van een naar de
huidige normen stuitend superioriteitsbesef, en natuurlijk zijn er voorbeelden te
geven van imperialistische motieven bij de vaderlandse reizigers: men denke aan
C.W.M, van de Velde die een mogelijk militair ingrijpen van Engeland in Palestina
zag als een godsgeschenk in de wereldwijde strijd tegen de islam, of aan de meermaals geuite vrees van reizigers voor het panislamisme dat een bedreiging kon vormen voor de stabiliteit in Nederlands-Indië. Maar uiteindelijk werd de Nederlandse
omgang met en de Nederlandse representaties van het Oosten bepaald door vele,
zeer diverse factoren. In die zin onderstrepen mijn resultaten eerder de bevindingen
van MacKenzie en zijn navolgers.

C O N T I N U Ï T E I T EN V E R A N D E R I N G

Dit betekent echter niet dat alle observaties van Said onbruikbaar zijn. Deze studie
bevestigt immers een van zijn centrale theses, namelijk dat het Westen het Oosten
beschouwde en verbeeldde als zijn absolute tegenpool. Ook in Nederland werd
de relatie tussen oost en west bij voorkeur uitgedrukt in onveranderlijke essenties
en binaire opposities: natuur - cultuur; irrationeel - rationeel; gevoel - verstand;
onkuis - kuis; grillig- rechtlijnig; statisch - dynamisch. Met name die laatste tegenstelling, statisch - dynamisch, bepaalde in hoge mate de visies op het Oosten.
De meeste andere tegenstellingen kwamen uit deze voort. Omdat het Oosten
statisch was, bevond het zich in een eerder stadium op de tijdslijn en had het zich

nog niet ontwikkeld tot de moderne, rationele samenleving die het Westen was.
En omdat de oosterlingen in een andere tijdsfase leefden, stonden ze dichter bij
de natuur, waren ze primitiever, irrationeler en meer gericht op het mystieke.
Wat in Saids boek echter onvoldoende duidelijk wordt, is dat deze vaste tegenstellingen niet door iedereen hetzelfde werden beoordeeld. Dit was, zoals gezien,
in grote mate afhankelijk van de waardering voor de eigen cultuur. Was de reiziger,
schrijver of schilder ingenomen met de modeme, westerse beschaving, dan bezag
hij het statische Oosten als een achterlijke samenleving die nog een lange weg te
gaan had voor ze kon voldoen aan de westerse standaard. Stond hij echter kritisch
ten op zichten van het eigentijdse Westen, dan ervoer hij het Oosten eerder als een
cultuur die nog niet was aangetast door het virus van de zogenaamde vooruitgang.
Voor de een was de oosterling dus irrationeel, voor de ander had hij een rijker
gevoelsleven en was hij ontvankelijker voor de ware mysteries van het menselijk
bestaan; voor de een was hij een geperverteerde zwakkeling die zijn driften niet
onder controle had, voor de ander bezat hij een gezonde en natuurlijke sensualiteit;
voor de een was het Oosten onderontwikkeld, voor de ander was het juist een pure
en eerlijke samenleving, et cetera, et cetera.
Hoewel die tegenstellingen gedurende de hier onderzochte periode in Nederland opvallend constant bleven, traden er in de waardering van deze opposities wel
veranderingen op. In de eerste helft van de negentiende eeuw vielen de vergelijkingen tussen oost en west doorgaans uit in het voordeel van het Westen. Als voorbeeld heb ik de beschrijving van de oosterse steden behandeld. Aanvankelijk waren
de Nederlandse reizigers bepaald niet te spreken over de oude binnensteden: de
steegjes waren veel te smal en te kronkelig, veel wegen waren onverhard en het was
er ongemeen smerig. De huizen en paleizen verkeerden in vervallen staat en de
meeste steden maakten een armoeiige indruk. Alleen de Europese wijken, met hun
brede, fraai geplaveide boulevards en grote gebouwen in westerse stijl, vormden een
gunstige uitzondering. Gedurende de tweede helft van de eeuw trad er een verandering op. Nu heetten de nauwe steegjes ineens 'pittoresk' en waren ze 'echt oosters'.
De weliswaar onderkomen huizen en moskeeën werden bewonderd om hun prachtige details en het oosterse vakmanschap verdiende alle lof. Van de westerse wijken
moest men niets meer hebben. Ze werden gezien als een bedreiging van het oorspronkelijke oosterse stedenschoon: wanstaltige producten van het industriële
tijdperk dat uitblonk in saaie uniformiteit en wansmaak.
Hoe is deze omslag- die zich op veel meer fronten voordeed - te verklaren?
Vanaf ongeveer 1870 ontwikkelde Nederland zich geleidelijk tot een moderne industriële samenleving. Met alle voordelen, maar ook met alle nadelen van dien. Op het
eind van de eeuw - en dat was later dan in andere Europese landen zoals Engeland,
Frankrijk of België - werd de keerzijde van dit moderniseringsproces in Nederland
duidelijk voelbaar. Er ontstond een toenemende weerstand tegen de gevolgen van
de industrialisering. De socialisten trokken zich het lot van de nieuwe arbeidersklasse aan en zetten zich in om hun levensomstandigheden te verbeteren. Sierkunstenaars hekelden de lelijkheid van de industriële producten en zochten hun
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toevlucht tot het eerlijke ambacht. In artistieke en intellectuele kringen groeide de
onvrede met het doorgeschoten rationalisme en ging men op zoek naar een alternatieve spiritualiteit. En tenslotte kwam ook de burgermoraal zelf voor het eerst
onder vuur te liggen. De schrijvers en schilders van Tachtig zetten zich publiekelijk
aftegen de christelijk-burgerlijke normen en waarden. Ze maten zich demonstratief
een bohemienachtige levensstijl aan en keken met groot dédain neer op het brave
burgermansbestaan. Voor het eerst ook werd er in het openbaar getornd aan de
seksuele moraal. Natuurlijk betrof het hier slechts een klein deel van de intellectuele
voorhoede van Nederland en werden deze denkbeelden nog niet breed gedragen.
Maar toch waren deze veranderingen van groot belang voor de ontwikkeling van
het orientalisme in ons land. In dit klimaat immers kon het Oosten een zekere populariteit krijgen als een vluchtplaats voor kritische en ontevreden geesten. Daarom
sloeg de teneur van de reisverslagen op het eind van de eeuw dan ook langzaam om.
Rechtzinnige predikanten bleven het Oosten een smerig, achterlijk en onzedig
oord vinden, maar steeds meer reizigers koesterden juist waardering voor de
schoonheid en de ongereptheid van deze andere wereld.
Tenslotte nog de vraag hoe de negentiende- en twintigste-eeuwse representaties
van het Oosten in Nederland zich verhielden tot de verbeeldingen van deze wereld
in de daaraan voorafgaande periode? Christien Dohmen heeft onderzoek gedaan
naar de oosterse vertellingen uit de achttiende eeuw.1 Zij kwam tot de conclusie
dat deze verhalen twee functies hadden. Een klein deel van het corpus, de pseudobrieven van oosterlingen die hun mening gaven over Europa, diende om het
Westen direct te bekritiseren. De auteur kon zich mooi verschuilen achter de
oosterse briefschrijver en had aldus een perfect alibi om eens flink zijn gal te
spuwen over enkele eigentijdse kwesties. In het merendeel van de verhalen echter
stond het Oosten zelf centraal en diende het eigenlijk als een model voor de westerse lezers. Hoewel in deze verhalen ook de bekende oosterse stereotyperingen
voorkwamen, werden niet de verschillen, maar de overeenkomsten tussen oost
en west benadrukt. De oosterse hoofdpersonen in deze vertellingen werden blootgesteld aan allerlei verleidingen, maar uiteindelijk toonden zij zich godsvruchtige
en deugdzame lieden, die hun handelen baseerden op universele waarden en aldus
ook een moreel voorbeeld konden zijn voor de Nederlandse lezers. En dat is nu
precies het omgekeerde van wat er in de negentiende-eeuwse bronnen gebeurde.
Daarin vindt men wel eens opmerkingen van individuele auteurs dat alle mensen
in principe gelijk zijn, maar voor de meeste schrijvers was het Oosten toch vooral
anders dan het Westen. Ook toen op het eind van de negentiende eeuw de Oriënt
aan populariteit won, kwam dat niet omdat de oosterlingen op de wezenlijke punten veel overeenkomsten vertoonden met de westerlingen, maar juist omdat ze op
essentiële punten van ons verschilden. De voorbeeldfunctie van het Oosten school
in de andere seksuele moraal, het afwijkend gevoelsleven, de niet-christelijke spiritualiteit en de vóór-industriële samenleving.

IN I N T E R N A T I O N A A L

PERSPECTIEF

Hoewel deze studie aantoont dat het orientalisme in de negentiende en vroegtwintigste eeuw zeker niet onopgemerkt aan Nederland is voorbij gegaan - het
heeft sporen nagelaten in zeer uiteenlopende disciplines als literatuur, schilderkunst, toegepaste kunst, architectuur en theater- kan toch geconcludeerd worden
dat het hier nooit het succes heeft gekend dat het in andere Europese landen heeft
gehad, met name in Frankrijk en Engeland. Daar ontwikkelde het oriëntahsme zich
tot een heuse rage waaraan honderden vooraanstaande schrijvers, dichters en kunstenaars hun steentje hebben bijgedragen. Verder valt op dat het hoogtepunt van
het Nederlandse oriëntalisme relatief laat kwam, namelijk in de laatste twee decennia van de negentiende eeuw en de eerste twee decennia van de twintigste eeuw
eeuw. Deze jaren gelden in het buitenland eerder als de nadagen van de oosterse
hype. Een verklaring voor de relatief geringe oosterse belangstelling en de relatief
late bloei van het oriëntalisme in Nederland vergt nader comparatief onderzoek
naar de ontwikkeling van het oriëntalisme in de verschillende Europese landen.
Toch wil ik hier alvast enkele suggesties doen.
Allereerst waren er externe factoren die ervoor zorgden dat de band tussen
Nederland en het Oosten in de negentiende eeuw eerder losser werd dan steviger.
Ten tijde van de Republiek kende Nederland nog een bloeiende handel met de
Oriënt. De Directie van den Levantschen Handel coördineerde de koopvaart met
het oostelijke Middellandse Zeegebied en de voc onderhield verschillende factorijen in Perzië. Van deze eens lucratieve handel was in de negentiende eeuw weinig
meer over. Andere Europese mogendheden hadden de plaats van Nederland overgenomen. Voor wat betreft de internationale politiek was de situatie niet veel
anders. In de zeventiende eeuw stonden de Nederlandse diplomaten bij de Verheven Porte in hoog aanzien en tot ver in de achttiende eeuw bleef de ambassade
in Istanbul een invloedrijke post die weinig onderdeed voor de Franse of de Engelse
vertegenwoordiging. Maar ook dat was in de negentiende eeuw voorbij. Op diplomatiek niveau speelde Nederland geen rol van betekenis meer en terwijl Frankrijk
en Engeland, en later ook Rusland, Italië, Spanje en Duitsland, steeds nauwer
betrokken raakten bij de politieke verwikkelingen in de Oriënt, trok Nederland zich
juist terug. Andere Europese mogendheden stichtten nieuwe kolonies, protectoraten en mandaatgebieden en verwierven grote economische belangen in het Oosten;
Nederland was allang blij zijn macht in de overzeese gebieden te kunnen handhaven. De Nederlandse economische, politieke en militaire bemoeienissen concentreerden zich voortaan in het Verre Oosten waar de voormalige vo c -bezittingen
in de loop van de negentiende eeuw werden omgevormd tot een moderne kolonie.
Kortom: de economische, politieke en militaire presentie van Nederland in de
Oriënt was gering en vormde dus geen extra stimulans voor de vaderlandse
schrijvers en kunstenaars om zich met deze gebieden bezig te houden.
Daarbij kwam dat de islam, vanuit Nederlands koloniaal perspectief, gezien
werd als een potentiële vijand van het koloniale systeem. De Nederlanders richtten

zich in Indie liever op de pre-islamitische culturen, zoals de hindoeïstische en
boeddhistische2 De grote islamitische culturen in het Midden-Oosten werden
met argwaan bekeken De vrees voor het panislamisme was groot Velen beschouwden Istanbul, Cairo en Mekka als het hart van het kwaad dat ook de Nederlandse
kolomen in het Verre Oosten kon bedreigen Deze vijandige houding tegenover de
islam bevorderden de artistieke en intellectuele interesses in het Oosten evenmin
Toch kan dit met de hele verklaring zijn voor de beperkte Nederlandse belangstelling voor het Oosten Andere landen, zoals België, Denemarken en Oostenrijk,
en ook enkele Duitse staten hadden evenmin grote economische of politieke belangen in de Orient, maar brachten toch veel meer orientahstische auteurs en kunstenaars van formaat voort dan Nederland Een deel van de verklaring moet naar mijn
mening dan ook niet extern gezocht worden, maarjuist binnen de Nederlandse
cultuur zelf Welke interne factoren hebben er toe bijgedragen dat Nederlanders
tot diep in de negentiende eeuw relatief weinig interesse voor het Oosten koesterden5 Of beter gezegd waarom bestond er in Nederland minder behoefte, minder
noodzaak om zich in de Onent te verdiepen'
De eerste helft van de negentiende eeuw was een uitermate roenge en onzekere
penode Na de Bataafse en de Franse tijd werd Nederland in 1813 onder Willem 1
een monarchie Zijn Verenigd Koninkrijk - dat aanmerkelijk groter was dan de
oude Republiek grofweg het grondgebied van de huidige Benelux - was echter
geen lang leven beschoren Al in 1830 brak in Brussel een revolutie uit en scheidden
de Belgen zich af Het Noorden moest voortaan weer alleen verder Lange tijd was
het zelfs onzeker of dit afgeslankte koninkrijk kon blijven voortbestaan als een zelfstandige staat In deze onstuimige tijden ging Nederland op zoek naar een eigen
identiteit en daarmee naar een legitimering van zijn nationale bestaansrecht Dit
resulteerde in een karakterisering van de Nederlandse volksaard als vaderlandslievend, godsdienstig en huiselijk De ideale Nederlander was hardwerkend, godsvruchtig, bescheiden, kalm, zedelijk en trouw Dankzij deze karaktereigenschappen
hadden de Nederlanders in het verleden grootse prestaties kunnen leveren, met
name in de zeventiende eeuw toen de Republiek uitgroeide tot een politieke, economische en culturele wereldmacht Deze gouden eeuw werd de tijdgenoten dan ook
te pas en te onpas ten voorbeeld gesteld Toen had Nederland bewezen waarin een
klein land groot kon zijn En wanneer men die oude Hollandse mentaliteit weer
zou hervinden, dan zouden de gloriedagen van weleer terugkeren
De literatuur en de kunsten werden geacht het vaderlandse gevoel te versterken
en uiting te geven aan de nationale volksaard Daarbij was de gouden eeuw ook op
cultureel gebied het ijkpunt Schilders werden door critici gemaand de vaderlandse
traditie niet te verloochenen en te werken in de trant van de Hollandse School uit
de zeventiende eeuw Dit Hollands 'realisme' heette immers geheel in overeenstemming te zijn met ons bescheiden en nuchtere volkskarakter ' Dus geen grootse en
dramatische historiestukken, maar bescheiden portretten, landschappen en genre
stukjes Ovengens bleken deze werken in de praktijk toch zeer negentiende-eeuws
te zijn veel rustiger, gepohjster, behaaglijker en vooral beschaafder dan de origine-

len uit de gouden eeuw.4 Ook dichters grepen terug naar de zeventiende eeuw.
Met name Vadertje Cats, die op zo treffende wijze de vaderlandse deugden had
geschetst, gold als groot voorbeeld. Jonge dichters bezongen wederom de eenvoud
en het geluk van het gezinsleven. Ook deze huiselijke poëzie werd direct in verband
gebracht met onze volksaard en werd geprezen als de 'smaak der natie'.5 Deze dichtkunst haalde haar onderwerpen dicht bij huis, was eenvoudig en makkelijk te begrijpen en blonk uit in nauwkeurige beschrijvingen van het dagelijks leven. Daarom
werd de huiselijke dichtkunst door de critici al snel beschouwd als een literaire
variant van het realisme van de Hollandse schildersschool: beide waren het
resultaat van de typisch Nederlandse nuchterheid en werkelijkheidszin.
Terecht is er op gewezen dat de Nederlandse cultuur in de eerste helft van de
negentiende eeuw gevarieerder was dan lange tijd werd aangenomen en niet alleen
bestond uit dichters van het huiselijk geluk en navolgers van Vermeer en Ruysdael.
Recent was bijvoorbeeld op de tentoonstellingÂféï'.rfir.f van de Romantiek een veel
bredere en afwisselendere selectie tekeningen en schilderijen uit diezelfde periode
te zien. De auteurs van de catalogus plaatsten bovendien de kunst uit deze periode
nadrukkelijk binnen de Europese romantiek.7 Lange tijd was ontkend dat er een
romantiek in Nederland had bestaan, maar in deze en andere recente publicaties
kwam men hierop terug.8 Deze auteurs betoogden dat kenmerken die internationaal als romantisch worden gezien, zoals de appreciatie van het gevoel, het individuele, het verlangen en de fantasie, wel degelijk aanwezig waren in de Nederlandse
cultuur. Wel werden ze op een geheel eigen wijze verwerkt en geuit: een wijze die
beter aansloot bij de vermeende volksaard. De romantiek in Nederland was, in de
woorden van Benno Tempel, een romantiek van het kleine gebaar: geen uitvergrote heldendaden, maar de herkenbare gevoelens van de gewone man; niet de
vlammende hartstochten van een Byroniaanse zwerver, maar een lofzang op het
huiselijk geluk en de kinderlijke onschuld; geen revolutionaire omwentelingen,
maar een streven naar harmonieuze veranderingen op weg naar een betere maatschappij.9 In ons land geen voorbeelden van fel verzet tegen de burgerlijke samenleving met haar burgerlijke normen en waarden, dat we wel kennen van de meer
extreme romantici uit andere Europese landen. In die zin vertoonde de Nederlandse cultuur meer overeenkomsten met de Duitse biedermeieridealen dan
met de extatische Franse romantiek van Eugène Delacroix ofVictor Hugo.10
Met name die Franse hardcore romantici van het grote gebaar konden in de
Nederlandse pers op weinig enthousiasme rekenen. De critici voeren fel uit tegen
de Franse kunst en literatuur die ze overdreven, luidruchtig, wuft en zedeloos
noemden. Net als de Fransen zelf overigens, wier volksaard werd gezien als de
tegenpool van de Hollandse bescheidenheid en werkelijkheidszin. Die anti-Franse
gevoelens waren natuurlijk gevoed door politieke factoren: de verschrikkingen van
de Franse Revolutie en de Napoleontische oorlogen. En toen in 1830 de Belgen zich
afscheidden, vermoedde menig Nederlander een Frans complot op de achtergrond
en vreesde men dat de Fransen in de toekomst hun expansiedrift wederom niet
zouden kunnen beteugelen. Nederlandse kunstenaars die in hun werk te veel

Franse invloeden vertoonden, werden door critici sterk veroordeeld. Dergelijke
ontleningen werden verworpen als uitheemse fratsen die de ware vaderlandse
kunst dreigden te corrumperen.11
Ook het orientalisme werd in Nederland vooral beschouwd als een Franse
modegril. Niet geheel ten onrechte natuurlijk, want hoewel het al snel uitgroeide tot
een internationale stroming, bleef Parijs onmiskenbaar het centrum van de oriëntalistische kunst. Die associatie met Frankrijk, en dan met name de idealen van de
Franse romantische kunstenaars, droegen niet bij aan een spoedige acceptatie.
Daarbij kwam dat de westerse beeldvorming over het Oosten juist die aspecten
benadrukte die haaks stonden op het in Nederland gecultiveerde zelfbeeld. De
Orient werd gekenmerkt door overdaad, grilligheid, erotiek en passie, terwijl
Nederlanders zichzelf graag zagen als gematigd, eenvoudig, zedig en beheerst.
Het Oosten stond voor een wereld die door de dominante cultuur werd verworpen.
Zeker in de eerste helft van de negentiende eeuw liet het discours over de Nederlandse identiteit geen ruimte voor een ander cultuurideaal. Voor alle duidelijkheid:
dit betekende niet noodzakelijkerwijs dat de Nederlanders ook in de praktijk
handelden naar de idealen van gematigdheid en kuisheid, maar wel dat er in het
publieke debat weinig of geen mogelijkheden waren zich hiertegen afte zetten.
En daarmee verviel grotendeels de functie van het orientalisme. In andere Europese
landen representeerde het Oosten een alternatief voor de burgerlijke maatschappij,
maar in Nederland was de christelijk-burgerlijke cultuur zo overheersend en de
tegenstroom zo zwak dat er geen behoefte was aan een radicaal alternatief. In een
samenleving waarin huwelijksgeluk en huiselijkheid op een huizenhoog voetstuk
stonden, was geen plaats voor verleidelijk haremdames. En een cultuur die matigheid en eenvoud als nationale deugden voerde, verlangde niet naar de meeslepende
wereld van wrede sultans en weelderige paleizen. Kortom: in Nederland ontbrak
lange tijd de noodzaak en de speelruimte voor een bloeiende orientalistische cultuur. Sterker nog, orientalistische thema's golden als Onhollands' en daarmee niet
alleen als ongepast maar ook als moreel verwerpelijk.
Alleen het Bijbels orientalisme vormde hierop een uitzondering. Interesse
voor de landen van de Heilige Schrift was natuurlijk altijd lovenswaardig en de
vroegste Nederlandse reizigers naar het Oosten vertrokken dan ook bijna allemaal
uit religieuze motieven. De meest opmerkelijke en meest omvangrijke oriëntalistische projecten in Nederland, hadden - ook na 1870 - een Bijbels karakter:
de geografische expedities van Van de Velde, het Jeruzalempanorama van
Brouwer en de Heilig Land Stichting van Suys en Gerrits.
Toen er ook in Nederland meer ruimte kwam voor kritiek op de moderne, burgerlijke samenleving, kon het orientalisme een grotere rol gaan spelen. Dat gebeurde
in het laatste kwart van de negentiende eeuw, toen de cultuur merkbaar veranderde.
Nederland ontwikkelde zich tot een moderne, industriële samenleving. Er was
meer zelfvertrouwen, meer beweging en men was ontvankelijker voor buitenlandse
invloeden. Zoals gezien plaatsten steeds meer mensen kanttekeningen bij de voort-

schrijdende industrialisering. Oude waarden en normen kwamen onder vuur
te liggen en in artistieke en intellectuele kringen namen enkele meer radicale
schilders en schrijvers demonstratief afstand van de burgerlijke samenleving
Zij leverden kritiek op de burgerlijke normen en waarden, zoals de meer extreme
romantici in Frankrijk, Duitsland of Engeland ruim een halve eeuw daarvoor
hadden geventileerd.
In de schilderkunst bleef de gouden eeuw haar invloed uitoefenen. Vanaf
de jaren 1870 wierpen de schilders van de Haagse School zich op als de ware erfgenamen van de Hollandse schilderschool en claimden een echt nationale kunst
te maken.12 Hun opvattingen verschilden echter aanmerkelijk van die van hun
voorgangers uit de eerste helft van de eeuw, en zij toonden zich veel ontvankelijker
voor Franse invloeden Andere jonge kunstenaars verbleven kortere of langere
tijd in het buitenland, vooral in Brussel of Parijs, en toonden zich gevoelig voor
uiteenlopende internationale stromingen. Rond 1900 volgden veel vaderlandse
schilders de laatste artistieke ontwikkelingen op de voet en speelden enkelen van
hen zelfs een vooraanstaande rol in de internationale kunst. Naast de polderlandschappen en heidegezichten kwam er nu ook ruimte voor andere thema's, zoals het
moderne leven, de grote stad of meer mystiek-spirituele onderwerpen De Nederlandse sierkunstenaars namen niet langer genoegen met het klakkeloos navolgen
van historische voorbeelden en gingen op zoek naar een nieuwe stijl voor een nieuw
tijdperk. In hun speurtocht naar alternatieven voor de industriële serieproducten,
keerden ze terug naar het oude handwerk en zochten ze inspiratie bij de kunst van
'primitieve', exotische culturen. En tenslotte weerspiegelde ook de literatuur van
het Nederlandsefinde siècle de stormachtige culturele en maatschappelijke
omwentelingen. Auteurs behandelden nieuwe thema's, zoals de verschrikkingen
van de moderne metropool, het verlangen naar de ongerepte natuur, de twijfel
aan de moderne wetenschap, de zoektocht naar een alternatieve zingeving,
de veranderende verhoudingen tussen de seksen en een vrijere seksualiteit.'5
In deze meer open en kritische sfeer won de Onent in Nederland aan aantrekkingskracht Nu had het Oosten immers wel een functie- het vervulde de behoefte
aan een onbedorven, pre-mdustriele samenleving, een diepere spiritualiteit en
mystiek en een natuurlijke sensualiteit en vrijere seksuele zeden.
Lang duurde die relatieve bloei van het Nederlands orientalisme ovengens niet
Internationaal gezien was het orientalisme al over zijn hoogtepunt heen en nieuwe
stromingen dienden zich aan met andere kunstopvattingen en andere idealen. Wat
eens vernieuwend en revolutionair was geweest, werd nu afgedaan als ouderwetse,
romantische plaatjeskunst In Nederland kreeg het orientalisme bovendien concurrentie uit de eigen kolomen. Schrijvers en kunstenaars ontdekten de culturen
van Nederlands-Indie, deels vanuit eenzelfde behoefte aan puurheid, spiritualiteit,
sensualiteit en schoonheid. In de jaren 1920 nam Bah het stokje van Biskra over.'4
De rechtzinnige geograaf die in het landschap van Palestina de tekenen van de naderende eindtijd ontwaarde, de ex-premier die in Algiers de prostitutierapporten

bestudeerde, de Friese edelman die in Beetsterzwaag een oosters museum stichtte
en de symbolistische dichter die gegrepen raakte door de Perzische soefigedichten:
ik hoop dat dit boek hun ideeën, drijfveren en fascinaties voor het Oosten heeft
kunnen verduidelijken, hun representaties van het Oosten heeft kunnen verklaren.
Maar meer nog hoop ik dat hun omgang met die andere wereld ten dele ook een
nieuw licht heeft geworpen op hun eigen achtergrond: de Nederlandse cultuur
van de negentiende en begin twintigste eeuw.
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27 Van Senden 1851-52, dl 1,40

51 Van Gilse 1857

Liebeskmd, Palmbladen ofuttgelezene

28.LionCachetz.j,8

52 Citaat uu Van Eijnatten 2000,21

oostencbevertelltngenvoordejeugd[ . ]met

29 Suys 1908,82

eenevoorreden van J.G. Herder, Amsterdam

30 Krayenbelt 1895,166 167

Bijbelse profetieën op de westerse perceptie

53. Voor de invloed die het geloof in de

1787 (Van der Palm 1834-1841, dl 1,265,

31 Westrik 1870,211

van Palestina had, zie: Shepherd 1987, m π

dl. 7,83), Saadi's Rozentuin (Van der Palm

32. Keulier 1907,86

73-106,228-257 en Tuchman 1984,121-146,

1834-1841, dl. 2,52) en de Koran (Van der

33. Suys 1908,80 Voorwoorden van

175-224,239-252,267,280

Palm 1834-1841, dl 1,123; dl 5 · Ι 0 2 ' Ι Ο 3 )

gelijke strekking zie ook: Van der Linden

Daarnaast gebruikt hij ook verschillende

1915,301 Tegenwoordig zijn bijons de

denkbeelden binnen her Nederlandse Réveil

anonieme oosterse vertellingen en één die

gebruiken zoo anders, dat men aan de

en opinies over het Heilige Land, zie

hij zelfheeft verzonnen (Van der Palm

juistheid der verhalen zou gaan twijfelen

Reenders 1994-

1834-1841^1.1,11-13)

Daarom treft het ons te meer, dat God in

6. Hoenderdaal 1984, Buitenwerfvan der Molen 2007
7 Van's Gravenweert 1840-184],
dl. M 1,142-143
8 Bijvoorbeeld Poell 1875,77.
9 SuysigoS.ói
10 P M S 1864,313.

dit land alles gelaten heeft, juist zoo als
het was eeuwen en eeuwen terug'

54. Voor de relatie tussen de chiliastische

55 Reenders 1994,57, vermeldt twee
recensies naar aanleidingvan de eerste druk
van de Nederlandse vertaling uit 1836 in

34.Keulleri907,108

De Hederlandscbe Stemmen over Godsdienst,

35 Westnk 1870,210-213.

Staal-, Geschied· en Letterkunde, 1 v, 255-258

36. Voor deze en soortgelijke discussies

en v, 134-137 Bijna dertig jaar later verscheen

in Engeland, zie Shepherd 1987,94-98.
37 Obbinki9i4,39 Ook de Haagse

er bij de derde druk van de Nederlandse
vertaling wederom een lovende bespreking

11 Suys 1908,9

predikant Js van der Linden acht het leven

mDeVereemgtng Christelijke Stemmen,

12 Suys 1908,186-189

van de bedoeïenen bij uitstek geschikt als

dl 20 (1866), 662-664, waaruit nogmaals

13 Van de Velde 1854a, dl i.,i57

illustratie van de Bijbelse samenleving

blijkt dat het geloof m de profetieën zeker

14. Voor de speciale relane die veel

omdat zij, meer dan andere bevolkings-

niet beperkt bleef tot de beginjaren van

protestanten voor het landschap in het

groepen, hun zeden en gewoonten hebben

het Réveil

Heilige Land voelden zie Davis 1996,13-97,

behouden. Van der Linden 1915,292

Hummel 1995,5-37; Eitan Bar-Yosef2oo5,
61-104 Zie ook hoofdstuk 2,59-60
15 Davis 1996,83 Davis neemt deze term
over van degeograafjohn Kirkland Wnght
16 Hummel 1995,24-30

56. De Nederlandsche Vercemging voor

38 Huybers 1906,40.

Israel werd in 1861 opgencht door de in

39 Zie voor Huybers opinie over

Reveilknngen bekende bekeerde joden,

de Joden Huybers 1906,32,63,71e v.

Isaac da Costa, Abraham Capadose en

40. P M S 1964,369.

Carl Schwartz Deverenigingstondin

41 P M S 1864,369 Voorvergelijkbare

verband met de Vnje Schotse Kerk waartoe

17 Van de Velde 1854a, dl 1,301

passages over de speciale status van

Alexander Keith ook behoorde Voor litera-

18. Lion Cachet 1902,213. Voor

de christelijke bevolking van Nazareth

tuur over de ontstaansgeschiedenis van de

en Bethlehem, zie. Suys 1908,132

vereniging, zie· Van Gelderen 1982, Kluit

vergelijkbare opvattingen bij Van de Velde,
zie bijvoorbeeld Van de Velde 1854a,

42.PMS 1864,369

dl. 2,11-12.

43 Keulleri907,97

19 Kuyper 1907-08, dl 1,434

4 4 Het millenmalisme kende vele vanan-

1977 en Ρ J. Milbom 1886
57 Lion Cachet ζ j ,215.
58 Van's-Gravenweert 1840-41, dl 2,

20 Kuyper 1907-08, dl 1,542.

ten De leer die steil dat het duizendjange

298-299,314-315,322-323 Het is opvallend

21. Kuyper 1907-08, dl 1,471 Kuyper

njk wordt voorafgegaan door de wederkeer

dat Van 's-Gravenweert ook een negatief

voegt er wel aan toe dat hij hier doelt op de

van Chnstus staat bekend als het 'premillen-

oordeel velt over de Bijbelse profeten zelf

heilige plaatsen die kunnen bogen op een

malisme' en is de meest radicale vanant van

Dit schoot zelfs de cnticus vznDe Gids
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in het verkeerde keelgat. In een venijnige

alle medewerking kreeg, zie: Van de Velde

recensie verweet deze de reiziger opper-

1854b, 149-150 Uit Van de Veldes reis

examen enttque de l'ouvrage de M. vande Velde,

vlakkigheid en anachronisme Het Noorden

verslag blijkt dat hij te Panjs bibliotheken

Pans 1855

en het Oosten 1841,42-43.

en archieven bezocht op zoek naar gegevens

16. Van de Velde 1854a

59. Van de Velde 1854a, dl. 2,170

over het Heilige Land Hij ontmoette in

17. Voor deze kaart zie DeVnesi995.

Voor de Turken als gesel Gods zie ook

Panjs ook verschillende vooraanstaande

18 Moscrop 2000,22,Ten Kate 1900,95.

Van de Velde 1854a, dl 1,32

oriëntalisten en Bijbelwetenschappers,

60. Visser 1896,97-98

zoals E F Jomard en Vivien de Saint-

61 VandeVeldei854a,dl.i,26o.

M a m n (Van de Velde 1854a, dl. 1,4-6)

62.Westnki870,5
63. Lion Cachet z.j, 133

7 Van de Velde 1854a, dl 1,6
8 Voor informatie over de

15 F deSaulcy.Ltf Syneet ia Palestine:

19. C W.M. van de Velde aan A.G.
Koenen, Glyon/Montreux 22 mei 1865
(UVA Amsterdam, Réveilarchief,
A, Verzameling Koenen V, ΠΓ4844)
20. C W.M. van de Velde aan

64.Westnki870,85.

gemeenschappelijke reizen van Van de

J Ρ Hasebroek, Pau 27 apnl 1865

65 Lion Cachet z.j, 187.

Velde en de dames Tinne in 1856/1857,

(UVA,

66.Westnki870,i34.

zie Kikkert 1991,59,63,70,75,93 Reenders

67. Van Klinken 2000,196-203. Van

1994,70 (niö) wijst erop dat de ontmoeting

Ed 206).

21. Van de Velde 1854b, 163
22 De bnef van Crawford aan Vande

Klinken maakt een uitzondering voor enkele

tussen Van de Velde en de dames Tinne in

Velde werd gepubliceerd m De Vereenigng·

kleinere buitenkerkelijke bewegingen zoals

tegenspraak is met het feit dat Van de Velde

Cbnstehjke Stemmen, dl. 9 (1855), 654-656

de Aitfnmtfrôtf-bcweging van Johannes

in 1883 zijn reis van 1861/1962 zijn 'tweede

de Heer. Verder stelt hij echter dat de

Palestmareis' noemt Wellicht rekende Van

gereformeerde predikanten en theologen

de Velde zijn reis met de dames Tinne met

Rijksmuseum te Amsterdam bezit een

tussen 1896 en 1940 eensgezind waren

mee omdat hij op deze reis geen weten-

aquarel van 'Het kasteel St Louis bij Sidon'

in hun verwerping van het chiliasme

schappelijke opmetingen verrichtte.

(inv nr A 2708) Deze aquarel komt overeen

68. Kuiper 1906-1907, dl. 2,500-501.

9. Rombach 1980,113

69 Van der Linden 1915,39.

10. Vlg. London (Sotheby), 7 mei 1980,
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23 DcVnesi995,30
24. Het Prentenkabinet van het

met een lithografie met hetzelfde onderwerp
un Le pays d'Israel en dateert vermoedelijk

n r 3 4 4 'AviewofthegardenofBethany-

van zijn eerste reis uit 1851-1852 In het

the Dead Sea in the distance; pencil and

prentenkabinet van het Teylers museum

watercolour, signed inscribed and dated

te Haarlem bevinden zich enkele latere

Août Aug. 20 1867 on the Mount'. Ook

aquarellen 'Gezicht op Baalbek', i860

naar Palestina zie* Davis 1996,34-37;

in het prentenkabinet van het Teylcrs

(inv nr. CC5),'Gezicht opJenin', 1861

Silberrnan 1982,37-47; Shepherd 1987,

Museum te Haarlem bevindt zich een

(inv nr c c 6 ) , ' D e B e r g H e n n o n ' , i 8 6 i

76e.v

gesigneerde aquarel van Baalbek met

(inv. nr. c C7), 'Gezicht op Damascus', i860

de datering'1866'(cc 5)

(inv. nr. cc8),'Gezicht op Larnaca, Cypms'

1. Voor Edward Robinson en zijn reis

2. Deze methoden zijn met uniek voor
Robinson: al eerder hechtten ontdekkingsreizigers als Seetzen en Burckhardt grote
waarde aan contemporaine bronnen en
informatie van de lokale bevolking bij het
zoeken naar Bijbelse en klassieke ruines

11 Zie de inleiding van O G Heldnng
bij Vande Velde 1854b, 150
12 Bijblad bij de Cbnstehjke Stemmen,
dl. 3,150,163
13 Ritter reageerde op een bnef die Capa-

Maar door Robinson, die hier een zeer

dose hem gestuurd had met informatie over

letterlijke interpretatie van de Bijbel aan

Van de Veldes reis Ritter gaf verschillende

toevoegde, werd de methode wel bekend

suggesties voor onderzoek. Hij kende Van

bij een groter publiek. Zie. Davis 1996,

de Veldes kaart van Java en sprak zijn volle

34-37 en Shepherd 1987,45-58,76-84.

vertrouwen in Van de Veldes talenten uit

3 Silberrnan 1982 geeft een goed overzicht

en onderschreef het belang van zijn reis-

(1nv.nr.cc9) Verderbewaanhet RKD te
Den Haag een foto van een sepiatekening
'Landschap in Palestina' en veilde Sotheby's
Londen op 7 mei 1980 de aquarel Ά view
ofthe garden of Bethany The Dead Sea
in the distance', 1867 (cat nr 344)
25 Van de Velde 1857.
26 Voor vergelijkbare voorbeelden
zie Davis 1996,63,110
17 Van de Velde 1857,50
28 Dit blijkt bijvoorbeeld ook uit de

van de westerse expedities naar Palestina op

'Want juist zulk eene beschaving, zulk een

begeleidende tekst met redenenngen als.

zoek naar de histonsche bevestiging van de

talent als het zijne, is van hooge waarde voor

'Mais notre dessin (Planche χ vi) constate

Bijbel, geplaatst tegen de achtergrond van

de speciale kennis van deze nog op vele

que

de groeiende politieke belangen van het

gewigtige plaatsen onbekende landstreken,

qu'il l'affirme . '.Van de Velde 1857,24.

Westen in de regio. Zie hiervoor ook

die toch voor de geschiedenis der mensch-

29. Van de Velde 1857,24.

Shepherd 1987 en Tuchman 1984,

heid en voor de kennis der hooge oudheid

30 Van de Velde 1857,24

' En verderop in dezelfde zin 'ainsi

een zeer individueel gewigt hebben'

31 Van de Velde 1857,24.

Van de Velde zie: Ν Ν Β W, dl v u , 1225-1226;

[De Vereemgmg. Cbnstehjke Stemmen,

32 Van de Velde 1854a, dl 1,258-259

Rombach 1980; Rcenders 1994

dl 7 (•Si,), 61-64).

33 Van de Velde 1857,30

4 Voor biografische gegevens over

5 Van de Velde 1854b, 149.
6. Heldnng weet te melden dat Van de

14 Van de Velde 1854a, dl. 2,229 Voor

34. Volgens Davis werden foto's van het

meer informatie over de ontmoetingen

Heilige Land haast 'objects of veneration in

Velde zich te Londen voorbereidde in het

tussen Robinson en Van de Velde zie ook:

and of themselves To an increased degree,

geografisch bureau van de regen π g, waar hij

Van de Velde 1854a, dl 2,227-230,288-317

they were experienced as 'cosubstantial' with
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their sacred subjects'. (Davis 1996,77)
35 Zie: hoofdstuk 1,35,36
36 Deluxeuitvoenngvani.iPtfyi^'/trai'/

15 Zie hoofdstuk 7 in dit boek.
16 DaCosraiSgi, dl. 2,41-42,
17 Zie de noten van Buitendijk in Da

40 Matthes noemt naast Gunningen
De Vnes van Heijst bijvoorbeeld ook Ernest
Renan en Abraham Kuenen als aanhangers

wordt bewaard in de Universiteitsbiblio-

Costa 1972,32. Voor negentiende-eeuwse

van deze dramatische interpretatie (Matthes

theek van Amsterdam

opinies over de kenmerken van de oosterse

1895,62).

37 Van de Velde 1857,76.
38 VandeVeldei854a,i95
39. Van de Velde 1854a, 195

poëzie, zie hoofdstuk 7 in dit boek.
18 DeClercq 1824,323 Vcrgelijkook
Veth 1850,20.

19. De Clercq, 'Aan mijnen vnend

4i.VanderPalmi8i8-i93o,dl 2,901.
42. Matthes 1895,70
43 Matthes 1895,84
44. Vierhout en Wagenvoort 1999,94

HOOFDSTUK 3

I da Costa. Na de lezing zijner gedichten'

(Bnef van Maunts Wagenvoort aan Cnstien

(Da Costa 1891, dl. 2,289). Zie bijvoorbeeld

Vierhout, Rome 24 mei 1895).

1. Zie Goedegebuure 1997,83-85 Brom

ook Hasebroeks inleiding bij Da Costa J

45. Wagenvoort 1933,148

1952,3-12, geeft naast Lowth en Herder nog

Dichtwerken, waar hij de dichter typeert

46 Wagenvoort 1933,138

verschillende andere achttiende-eeuwse

als 'Oostersche profetenzoon' (Da Costa

47 Wagenvoort 1933,139.

auteurs die de esthetische kwaliteiten van

i89i,dl ι,χιν).

de Hebreeuwse poëzie bestudeerden.
2 Wolffen Deken 1780-81, dl. 3,277-289
(twintigste bnef)

48. Vergelijk bijvoorbeeld 'op den weg

20. Hasebroek in Da C o s t a c i , x i i .

erheen ziet men de blauwbewaasde bergen

21. Busken Huet 1881,170-174.

van Moab en, even, het blmk-hchtende vlak

Zie hierover ook Meijer 1954,11-14.

derDoode Zee [. .] ingesloten tusschen

3. Wolff en Deken 1780-81, dl 3,281

22 Busken Huet 1881,173.

de bergwoestijn van Judea en de prachtige

4. Wolffen Deken 1780-81, dl. 3,288.

23 Busken Huet 1881,173

gelijk-lijnige bergen der Moabieten' uit de

5 WolffenDekeni78o-8i,dl.3 ( 288

24. Busken Huet 1881,173-174-

roman met 'terwijl de zon over de rechte lijn

6 Wolff en Deken 1793, dl 1,20-21.

25. Bogaers 1835. Het thema van Jochébed

van de nu donkerblauw getinte bergen van

die haar zoon Mozes te vondeling legt was

Moab opsteeg, het bergengegolf der roode

7. Proost 1935, dl 3,91

in die tijd ook populair in de schilderkunst

woestijn van Judea en het wit-bhnkendc

8. Vander Palm 1818-1830, dl 1,24.

J A Kmseman schilderde rond 1840 een

vlak van de Doode zee

9. Van der Palm 1818-1830, dl. 1,27-28

licht geonéntaliseerdeJochébed die in 1841

aantekeningen (citaten uit respectievelijk

Vergelijk ook De Groot i960,210-235, d | e

werd getoond op de Levende Meesters in

Wagenvoort 1898,180 en Wagenvoort

uitvoerig ingaat op de vrijheden en fouten

Amsterdam en Den Haag en die zich tegen-

1897,122).

in Van der Palms Bijbelvertaling.

woordig in een particuliere collectie bevindt

Zie ook· Brom 1952,12.

10 Geateerd uit De Groot i960,226

(Renting 2002,283)

' uit zijn dagboek-

49 Bel 1993,135; Pnck 1982,9-10 en
de opdracht aan Couperus' weduwe in

11 De Groot 1960,226,232-234.

26 Bijeen tweededrukvan Jochébed in

12 Van Alphen 1782, CLXXXIX

1861 vulde Bogaers het notenapparaat verder

(onder de titel Mana Magdalena 's loutere

13. Veth 1850,21-23. O m i g e n s klonken

aan met meer recente gegevens over Egypte

liefde); De Kroniek, 1897,412-13.

er rond het midden van de negentiende eeuw

27 Gleichman 1875,80-81, citeert Petrus

de herdruk van jWffntfVtfflAiögi/i/tf uit 1925

50 Nederland, dl. 21898,236-237.

ook andere geluiden De letterkundige

van Limburg Brouwer en E W van Dam

51. Bauer aan Wagenvoort, Hyderabad

B.H. Lulofs erkende dat er geslaagde

van Isselt die beiden het oosters karakter

[1898], G AD H , Ovenge Verzamelingen 2,

voorbeelden van Bijbels spraakgebruik

van het gedicht prijzen.

schildersbrieven, bneven Bauer

bestonden, maarhij waarschuwde dat Bij-

28 Zie-J.C.Matthes 1895,67-69

belse spreekwijzen en uitdrukkingen 'die al

29 Gunning 1880,77

maart [1898], G A D H , Ovenge

52. Bauer aan Wagenvoort, Bussum 13

te zeer naar het Oosten ncken, al te ver van

30 Gunning 1880,77.

Verzamelingen 2, schildersbneven,

onzen West ersehen trant afwijken' alleen

3i.Gunningi88o,ii.

bneven Bauer

maar de spotlust opwekken. Hij moest niets

32.Gunningi88o,7i

53 Wagenvoort 1933,234.

hebben van de 'vergeestelijkende, hoog-

33 Meyboom 1884,409

54. Wagenvoort 1907,183

dravende omschrijvingen m de taie des

34 De Vries van Heijst 1883,175

Hoogheds' die sommige predikanten

35. Van Heyst baseerde zich bij zijn

bezigden (Lulofs in zijn aantekeningen

alternatieve lezing vooral op de Hoog-

bij Blair 1845, dl 2,239)

liedvertalingvan de Duitser Ernst Meier

14. Ter Haar 1879, dl 2,99-100 Proost

(Tubingen 1854).
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1. Veth 1850,24.
2. Voor voorbeelden van oosterse

noemt ook nog een groot gedicht m dne

36. Van Heyst noemt Salomo ook

aankleding in de zeventiende-eeuwse

delen van W.H. Wamsmck (1782-1857),

een 'padisjah' en zijn vrouwen heten

Nederlandse schilderkunst, zie. Budde,

getiteld 'De Stnjdhengst* (Proost 1935,

'haremdames' en 'odalisken' (De Vnes

Paape, Sievenuch 1989,739-758.

dl 3,123) Dit gedicht, naar een bekende

van Heyst, 1883,179,184,186,187).

3 Voor het Bijbels onenulisme in de

'oosterse' passage uit Job 39 22-28, heb ik

37. De Vnes van Heijst 1883,194.

schilderkunst, zie o.a.: J. Davis 1996; Julie

echter niet kunnen vinden. Andere Bijbelse

38 De Vnes van Heijst 1884.

Lawson 1994, Dnskel 1992, m η. 193-226;

gedichten van Wamsmck kenmerken zich

39.Maithesi895

Warner 1984, Foucart 1987.

zeker met door een oosterse toon.

4- Vemet 1848.
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5 Metken 1982,59

verzamelaar E L Jacobson verwierf een

6 Chns Siolwijk toonde aan dat de markt

versie van Krijgsraad der Bedoutenen die in

37 Huys Janssenen Van de Laar 1999,
281-282

voor histoncschilders in Nederland zo klein

1856 te zien was geweest op de Rotterdamse

was, dat het haast onmogelijk werd om zich

tentoonstelling van levende meesters, zie

omdat het ontoonbaar was geworden

in dit genre te specialiseren In de tweede

Tentoonstelling Rotterdam 1857,31 en

Hoogenboom 1992,8 De aquarel bevindt

helft van de negentiende eeuw bleef het

De Leeuw 1995,38

zich in de Koninklijke Verzamelingen,

percentage historiestukken op de tentoon

28 Ewals 1995,14,22 De collectie De Kat

38 In 1971 werd het doek vernietigd

Den Haag Voorstudies bevinden zich in

stellingen van Levende Meesters in de

werd na diens dood op 7 en 8 mei 1866 te

het Rijks prentenkabinet te Amsterdam

kunsthandel onderde ζ % Siolwijk 1998,

Panjs geveild door het veilinghuis Drouot

(inv nrs 1914.11,1914.12,1989143,1989149,

151-160,175,212

Vemets Jozefs mantel (1853, olieverf op

1989 150,1989 151) en het Prentenkabinet

paneel, 140 bij 104 cm ) werd verworven

van de Universiteit Leiden Zie ook

door de Engelse Lord Hertford

Heybroek 1989,110 m.Schaeps,

7 Loos 1991,480 Zie ook Brom 1926,
dl 1,348-360
8 Riehmi849 Riehm geeft wel de oor

29 EenafbeeldingnaarVemeisj'iTwn/ij

Van Ommen en Vrolijk 2005,50

spronkelijke titel, maar met het jaartal en

op depumbopen van Jeruzalem verscheen in

het tijdschrift van publicatie W M L de

een Rotterdams jaarboekje uit 1852 (De

40 Predication 1846 47,173-174

Wette, Gedanken über Maleret u Baukunst

Leeuw 1985,15) In de bijbel van Van Goor

41 Predication 1846 47,173

uit 1855 staat een prent van Vemets Juda

42 Brief 1848,62

besondm tn hrklicber Beziehung
9 Riehm 1849,330

en Tamar {Bijbel, aide boeken van bet Oude en

10 Niet alleen in Duitsland en Nederland,

Nieuwe Testament

benevens

eene menigte

39 Loos 1991,476,477,484.

43 χ 1848,113 Het artikel was een reactie
op een eerder verschenen stuk in hetzelfde

maar ook in Engeland werd het streven naar

staalplaten en eene kaart van bet Heilig Land,

een authentiekere Bijbelschilderkunst

G Β van Goor, Gouda 1855) en in een kinder

positiever werd beoordeeld De auteur van

geassocieerd met het protestantisme Aan

bijbel uit 1885 vinden we een aibeelding van

dat stuk prees het warme licht 'waardoor ge

de orientalist David Wilkie wordt zelfs de

De kleren van Jozef {Prentbtjbel voor kinderen

u zoudt verbeelden werkelijk in het Oosten

volgende uitspraak toegeschreven 'a Martin

Met eene voorrede van den wel Eerw Heer

te zijn overgebracht'(R 1848,65)

Luther, in painting, is as much called for as in

J W Felix, predikant te Utrecht, Utrecht

4 4 Loos 1991,478

theology, to sweep away the abuses by which

[1885])

45 Kunstbcngten 1854,266

our divine pursuit is encumbered' (Warner

30 De Leeuw noemt twee tableaux vivants

1984,33) Zie voor de verschillen tussen

van Pulchn Studio naar schilderijen van

protestantse en katholieke opinies over het

Vemet Jozefdoor zijn broeden verkocht uit

Bijbels orientalisme ook hoofdstuk 6 over

1869 en Een slavenmarkt m bet Oostenurt 1878

Piet Gerrits en de Heilig Land Stichting

(De Leeuw 1985,15)

11 Riehm 1849,331

tijdschrift waann Krusemans doek veel

4 6 Kunstbcngten 1854,266
47 Van Westhreenei859,i6
48 Zie bijvoorbeeld zijn olieverfschets
Jeremta treurend over Jeruzalem uit het
Stedelijk Museum de Lakenhal te Leiden,

31 Vosmaer vermeldt dat werken van

cat nr 1045, dat mogelijk cen voorstudie is

Décamps deel uitmaakten van de collecties

voor cen doek dat hij in 1849 te Den Haag

van bet betltge door de kunst, vooral m bare

van Steengracht van Oosterland, Fodor,

exposeerde

toepassmgop de evangelische eeredtenst (uit

De Vos, De Kat, Van Heeckcren 'en meer

het Hoogduitsch door Alb van

deren nog' (Vosmaer i860,290,) De Leeuw

Toorenenbergen), Amsterdam 1857

12 D

KotimcyçTtDeveraanscbouweiijkmg

49 De Leeuw 1985,13,14. Voor jan Adam
Krusemans gematigde vorm van Bijbels

1985,16, noemt ook nog de collecties van

orientalisme 71e ook zijn Sa/ome, dragende

13 AlberdingkThijm 1858

Van Eeghen en De Kuyper Rcichwein,

het hoofd van Jobannes de Doper (De Leeuw

14. Alberdingk Thijm 1858,99

Bergvelt en Wiennga 1995,100 voegt hier

2005,10,12)

15 AlberdingkThijm 1858,99

de collectie van Abraham Willet aan toe en

16 AlberdingkThijm 1858,98-99

weet te melden dat er in het totaal minstens

de verzameling van Fodor, zie Reichwcin,

17 Van Westrheene 1858

vijftien schildenjenvan Decamps in Neder-

Bergvelt en Wiennga 1995, cat ^ 9 4 .

18 Van Westrheene 1858,207 208

land te vinden waren Voorde werken in de

19 Isingi858

collectie Fodor zie ook Reichwein, Bergvelt

Rijksacademie voor Beeldende Kunsten

20 Isingi858,36

en Wiennga 1995,116 118, Loos 1985,

(inv 90), inventaris van meubelen,

21 Isingi858,37 38

102 113, De Leeuw 1985,16 Voor het werk

hulpmiddelen, enz (105) Onder het kopje

22 Isingi858,38

van Decamps in de collectie De Kat,

' O p drapene-hangers' nrs 7 en 8, 'Arabische

23 Isingi858,4i

zie Ewals 1995 14,21

Costuums' Deze inventarislijsten zijn

24. Zie voor de overeenkomsten russen
de nieuwe histoneschildcrkunst en de kunstopvattingen van de realisten Nochlin 1985,

32 Hagenbeek-Fey 1975,23-24,
Reichwein, Bergvelt en Wiennga 1995,100

50 VooxNv/tz

Hagar m de Woestijn \i\i

51 RijksarchiefHaarlem Archief

helaas met gedateerd
52. Hammes 1992,22. Ook Hendrik

33 De Leeuw 1985,16

Jacobus Scholten (1824 1907) maakte een

34 De Leeuw 1985,14.

vergelijkbare modelstudie van een oosterling

25 Streng 1995 143

35 Vosmaer i860,289

(Prentenkabinet van Teylers Museum

26 Vemet 1840-41,55

36 Kunstkronijk, 19 (1858), 44.

Haarlem, inv nr KT 1913)

27 C Ρ van Eeghen bezat Vemetsjeremta
op depumbopen van Jeruzalem en de Haagse

Vergelijk ook Vemet 1864,24-

53 Voor een lijst met de winnaars van
de Pnx de Rome, zie Van Leeuwen 1985
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De onderwerpen voor de wcdstnjd zijn te

65 Jacobus van Looy aan Auguste Al lebe,

81 A C

Loftc\\.mNteuwsvandedag,

vinden in het Rijksarchief in Noord Holland,

Tanger, 21 november 1886 in Huygens 1975,

20 juni 1903 (Bibliotheek Stedelijk

Haarlem, Archief Rijksakademie van Beel

26c 270

Museum Amsterdam, collectie recensies

66 Voor de eerste reis van De Famars

dende kunsten
54 Zie ook De Leeuw 1985 30 31

Testas naar Egypte zie De Famars Testas

55 RN H Haarlem, Archief Rijksakademie

1988 Zie ook hoofdstuk 14,290 293

van Beeldende Kunsten Amsterdam, nr 214,

67 Voor de egyptiserende werken van
De Famars Testas, zie Raven 1996

juiyrapport 1884
56 RN H Haarlem, Archief Rijksakademie

68 Bauer aan Wagenvoort, Hydrabad

op microfiche)
82 A C Löffelt in Nieuws van de dag,
20 juni 1903 (Bibliotheek Stedelijk
Museum Amsterdam, collectie recensies
op microfiche)
83 BO 1903

van Beeldende Kunsten Amsterdam, nr 215,

[1898] (GADH, o V2schildersbneven,

84 BO 1903

Stukken betreffende de gehouden

bncven Manus Bauer)

85 Havelaar 1908

prijskampen (Pnx de Rome), 1887 1890
Ç7 RNH Haarlem, Archief Rijksakademie

69 Kraayenga 2007,146

86 Havelaar 1908,271

70 Bauers werk is in die zin enigszins

87 Havelaar 1908,272-273

van Beeldende Kunsten Amsterdam, nr 219,

vergelijkbaar met het schilderij Daviden Saul

'notulen vergadering bijeenkomst jury voor

van Jozef Israels Toen Israels dit werk op

89 Bijbel 1847 Volgens hetzelfde

beoordeling proefkamp'

hoge leeftijd m 1908 maakte, was hij ruim

p n n c i p e . d w z verklarende noten met

tien jaar eerder in Tanger geweest Toch zijn

illustraties, is ook Bijbel 1865

58 RNH Haarlem, Archief van de

88 Bijbel 1840

Rijksakademie te Amsterdam, Jaarverslag

er geen realistische oosterse details in dit

1883,4 De Rijksakademie heeft nog steeds

werk te vinden De invloed van Verncts

vinden we prentenbijbels die afbeeldingen

een meerdelige uitgave van de Evangeheen

arabisering is slechts indirect aanwezig in

van oude meesters combineren met

geïllustreerd door Bida in de bibliotheek

de vaag oosterse sfeer van het landschap en

eigentijdse topografische prenten van het

collectie (Evangeheen 1877 1880)

de figuur van Michal, de dochter van Saul

contemporaine Palestina, zie Bar Yosef

59 C Alberdingk Thijm 1884a, 551e ν
De redactie vinDeDte/scèe

Warande

vermeldt in een noot dat het artikel van

71 Wood 1916, ICI

90 Bijbel 1855 Ook in het buitenland

2005,114 128

72 Wood 1916,151

91 Bijbel [868-70

73 Zie voor Bijbelse onderwerpen bij

92 Bijbel 1868 70,dl 1 .voorrede,!!

C AlberdingkThijm oorspronkelijk was

Bauer De Hond 2001,58-61 Verder zijn

93 Bijbel 1868-1870, dl 1, voorrede, 11

verschenen in Auf der Höbe, Internationale

er ook nog enkele etsen met Bijbelse

94. Evangeheen 1877 1880

Ärtitff.herausg von Leopold ν Sacher

onderwerpen in het bezit van het Drents

Masoch, Juli 1883

Museum te Assen (inv nrs E-1986-88

zijn eerste reis naar het Oosten In 1850,1855

t/m 90 en P U I Ν Β niet opgenomen in

en 1861 keerde hij terug naar de O n e m O p

Wissehngh 1927)

die laatste reis verzamelde hij in Palestina

60 Voor Tadema's archeologisch orienta
lisme en de bronnen die hij voor zijn Egyp
tische Bijbelscenes gebruikte, zie Raven

74 Bottemai976,98,99 Van der Schaar

95 Alexandre Bida maakte reeds in 1843

het materiaal voor zijn Bijbelillustraties

1980,103-117 ZievoorTademaverder

maakte bijvoorbeeld verschillende afbeel

96 Vos 1876

Becker 1996

dingen van het oudtestamentische verhaal

97 Vos 1876, inleiding, 11

61 Κ F Philippeau, een kunstenaar die

van Jozef in sterk arabiserende stijl

98 Bijbel 1900 Deze bijbel is ook bekend

werkte in een academische trant die enigs

(Snijdersarchief, Centrum voor Kunst-

onder de titel Juliana-bijbel

zins herinnert aan die van Kruseman, schil

histonsche Documentatie, Katholieke

99 V a n d e r H u l s t i 9 i 8

derde in 189c een'JezMsbtjde schriftgeleerden

Universiteit Nijmegen)

100 Groenenen Verhoeven 1826

waarop de meeste figuren Arabische trekken
vertonen Een foto van dit doek is aanwezig

75 Christie's Amsterdam veilde in 2004

101 HuibLuns/Bijdeprenten'.ix

een collectie aquarellen en schilderijen van

Deze toelichting is opgenomen in

op her RKD Den Haag Jan ten Kate maakte

Vrecdenburgh en Van der Schaar uit de

Groenen en Verhoeven 1926

een Aanbxddtngvan het Eeuwige Licht, even

collectie van de Bijbel Kiosk Vereniging

eens gestoffeerd met een groot aantal

Het valt daarbij op dat er ook enkele oudere

oosterlingen, dat mij alleen bekend is

schilderijen van Van der Schaar tussenzitten,

van een reproductie in Het Leven van

uit de penode 1903-1916 (Veilingcatalogus

20 december 1907

Christie's Amsterdam, 17 maart 2004,

62 Stedelijke internationale
tentoonstelling van levende meesters,

nrs 747 762)

102 Vos en Geel 1989, cat nr 67
103 Jetses noemt de naam van deze
hoogleraar met Vos en Geel 1989^31 nr 67
104 Tafereel en 1910 1911,dl 1,'Inleiding
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76 Naast de diorama's bezit de kerk ook

Amsterdam (Stedelijk Museum),

nog 17 schetsen, waarvan wordt aangenomen

i3apnl-juli 1912,^32

dat deze gemaakt zijn in het Oosten Het is

63 Israels 1989,112

echter ook mogelijk dat het hier om latere

64. Jacobus van Looy, aantekeningen

voorstudies gaat

1 VoorAnthomus Brouwer, zie·
Van de Heuvel 1958, De Paepe 1992,30
2 Voor algemene informatie over
panorama's, zie Von Plesser 1993,

boekje VLV 127, Fez 5 mei 1902, stj VL

77 Zilckeni909,36 37

Oettermann 1980, Fruitema en

Haarlem

78 G 1897,303-304

Zoetmulder 1981

G

l8

0

79
97.3 4·
80 Geïllustreerde Bijbel 1903

3 Oettermann 1980,216 221 en
Von Plesser 1993,174.

NOTEN PAGINA

IO7-II9

4. Van der Lans 1892/1893,46-48
5 Von Riesser 1993,186 en Fruitema
en Zoetmulder 1981,91-92.
6 Van der Lans 1892/1893,46
7 VanderLansi892/i893,46

30 Voor een afbeelding van het schilderij

Th ij m tegen het Bijbels orientalisme in

verblijfplaats van het werk is met bekend

hoofdstuk 4,77.

31 De kruiswegstaties van Brouwer in
Verder

besproken bezwaren van J.A. Alberdingk

zie. Van de Heuvel 1958 De huidige

4 Dnskel gaat uitgebreid in op wat hij

de Η Nikolaas te Baarn zijn door desKKN

noemt 'the aesthetics of ultramontanism'

vermeldt een advertentie in een niet nader

gedateerd op 1906 Andere kruiswegstaties,

Dnskel 1992,59 e ν

genoemde krant Sterck als directeur en

zoals in de Η Dionysius te Tilburg (1890)

Steinbacher als secretaris-penningmeester

en de H. Lambertus te Helmond (niet

6 Dnskell 1992,200-205

(GAA, collectie Hartkamp, 18311).

gedateerd), vertonen weliswaar wat oosterse

7 Voor de affaire Poels, zie De Valk 1998,

8 Voor bcschnjvingen van het panorama,

elementen in de architectuur en in de kleding

5 Dnskel 1992, m n. 211 e ν

173-191

zie o a.. Panorama Jerusalem s.a ; Van der

van de bijpersonen, maar de inspiratie hier

8 Geciteerd uir De Valk 1998,181

Lans 1892/1893; BV 1891

voor lijkt eerder te liggen in de werken van

9. Voor deze antimodemistische

9 Panorama Jerusalem s.a.

de gebroeders Dunselman, wiens milde

stromingen M.A Thompson zie

10 D u T o u r i 8 9 i . Dergelijke kritieken

onentahsenng zeer artificieel aandoet, dan

De Valk 1998,235-267.

over het onartistieke van dit medium vielen

dat ze terug te voeren zijn op Brouwers

ovengens ook andere panorama's ten deel

eigen ervaringen in Palestina.

Vergelijk bijvoorbeeld de kritieken op hel
Panorama Mesdag (Leeman 1996,45

10. Brom 1933,321
II. Voor een biografie van Piet Gernts,
zie Van Raay, Van Laarhoven en Van Rijen
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en Sillevis 1996,56-59)

1992; Van Raay 1989 Meer specifiek over
G e m t s en het Heilige Land, zie: Jansen 1991

ii.DuTounSgi.

1 Davis 1995,88-97

12. Gedenkboek Suys 1942,5

12 Du Tour 1891.

2 Ook de London Society for promoting

13 Suys 1908,9

13 Panorama-Jeruzalem 1891.

Christianity amongst the Jews organiseerde

14 Suys 1908,189

14 Panorama Jeruzalem 1891

vanaf 1892 door heel Groot-Bnttannie

15 Suys 1908,188

15.BV1891

'Palestine exhibitions' die qua opzet enigs

16 BV [891

zins vergelijkbaar waren met de Heilig Land

17. Brouwer 1891.

Stichting Hier waren schaalmodellen van de

18 Van der Lans 1892/1893,46

Bijbelse monumenten, foto's van het Heilige

heeft enkele tientallen reisschetsen van

19 Panorama Jerusalem 1895

Land en originele oosters gebruiksvoor

G e m t s in zijn bezit.

20. Algemeen Handelsblad, 20

werpen te zien. Daarnaast speelden als
oosterlingen verklede vrijwilligers tafereel

december 1909.
21 Panorama Jerusalem Ontworpen door
ABrouwer,j(GAA,τ

736027).

22 Algemeen Handelsblad, 20 december
1909.
23 Het gemeentearchief van Amsterdam

tjes uit het oosterse leven na De organisa

16. 'Nood Gods', De Engelbewaarder, 23
(1907/1908), 556.
17. Het Nijmeegs museum Het Valkhof

18 't Heilig Land, 1^12, no 11-12,48
Zie ook Van Raay 1989,14.
19 G e m t s en Verkade werkten gezamen

toren hoopten op deze wijze het publiek

lijk aan schilderingen voor kerken en kapel

een beter begnp van de Bijbelverhalen bij

len in Jaffa, Jeruzalem, Bir Zeit, Rumeinim

te brengen Deze tentoonstellingen waren

en Salt Voor de samenwerking tussen

echter niet alleen kleinschaliger dan de

G e m t s en Verkade, zie- Verkade 1935,

bewaart nog een entreekaartje waarop de

Heilig Land Stichting, ze waren ook tijdelijk

248-255 In de collectie D Gemts, Utrecht,

pnjs van 50 cent vermeld staat (GAA, τ .

van aard Na enkele weken of maanden

bevindt zich ook nog een bnef van Verkade

736027)

werden ze weer afgebroken Dat gold ook

aan G e m t s waann hij Gemts technische

24. Du Tour 1891

voor de Palestina-afdehng op de wereld-

adviezen geeft over wandschildenngen

25 Fruitema en Zoetmulder 1981,91-92

tentoonsiellmg in 1904 te St Louis. Hier

(Verkade aan Gemts, Jeruzalem, 28-6-1910)

26. GAA. Collectie Hartkamp, 18311 B.

waren onder meer levensgrote replica's

Voor Verkade, zie ook: Boyle-Tumer 1989

27 Het doek schijnt eerst gekocht te zijn

te bewonderen van het Heilig Grafen de

20 Voor de invloed van de Beuroner

door de Magdenburgse Panorama

Rotsmoskee Vermaak was hier echter

school op Verkade, Gemts en De Vioher, zie:

Maatschappij die er kennelijk toch geen

zeker zo belangrijk als Bijbeleducatie

Boyle Turner, 1989,65-72, Blokhuis 1988

brood in zag en het doorverkocht aan

Zie Bar-Yosef 2005,148-162

21 Het Van Gogh Museum bezit een

Thiemessen en Sierdsma {Nteuwsvan

3 Dnskell 1992, m η. 193 e.v. Dnskell gaat

collectie reisschetsen van Verkade uit

de Dag, 23-12 1909) ZieookFruitema

in zijn studie ovengens nog veel verder door

Palestina (inv. nrs D 982 M/1990 t/m

en Zoetmulder 1981,91-92.

te stellen dat de naturalistische stroming in

o 995 M/1990, o 974 M M/1990,

de kunst, en daartoe rekent hij ook het

D 918 M/1990 en doos 108)

28 Het verhaal over de veiling van het
doek en de strubbelingen om het naar

Bijbels orientalisme, rond het midden van

Süvolde te vervoeren wordt in verschillende

de negentiende eeuw verschillende progres

tische kunst tijdens zijn verblijf in Jeruzalem

kranten verteld- Algemeen Handebblad,

sieve (socialistische en democratische) con

en zijn visie op het nut van een reis naar

15-12-1909,20-12-1909,21-12-1909,24-3-1910,

notaties opnep en ook daarom door het

Palestina. Verkade 1935,244,247,264

Nieuws van de Dag, 31-8-1909,27-11-1909,

ultramontaanse kamp werd verworpen

21-12-1909

Zie ook Leeman 1998,96,97 en Foucart

aan Arnold Suys (El Hosson, 2 november

1987,316,317,328,329. Zie ook de eerder

1906) en een bnef van Gemts aan Suys

29 De Graafschap bode, 16 Apnl 1910.

22 Zie voor Verkades studie van de Egyp

23 Zie een bnef van pastoor Smets

377
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(El Hosson, december 1906) Beide bnevcn

belangrijkste aandeel in het ontwerp had.

63. Eyckeler 1932,6,7

bevinden zich in de collectie D Gemts,

42. 't Heilig Land, i(i9iy 1914), }6.

6 4 Eyckeler 1932,6,7

Utrecht

43. 'tHeiligLand,i (1914-1914), 70

65 Eyckeler 1932,7.

1 4 Nood Gods 1907-1908,556.

4 4 Katholiek artiest 1913

66 Eyckeler geciteerd uit: Alofs 2000,97.

25 Portret van Piet G e m t s 1906-1907,

45 Vergelijk ook Gemts'decoraties in
de seminariekapel van het Nijmeegse

396
26. O p andere muurschilderingen in

DEEL II

Nebokloostcr. Hier schilderde hij op een

Hosn, zoals de wand met de Kinderzege-

van de wanden Ζ)? lessen uitJezus''aardse leven

η ing, is meer plaats voor allerlei oosterse

(1930-1932) G e m t s illustreerde de Bijbel

i. Geciteerd uit Van Leeuwen 1999,67

details, zoals een olijfboom, een oosters

teksten, die hij letterlijk overnam op de

dorpje en nauwkeung weergegeven

wand, met scènes uit het alledaagse leven

klederdrachten Tekeningen van G e m t s '

in het Oosten zodat de leerlingen middels

muurschilderingen in Hosn en andere

deze plaatjes de lessen van Jezus beter

literatuurgeschiedenis, zie Wellek 1981,

kerken in Palestina werden afgedrukt in

zouden begrijpen

dl. 1,122-132; Abrams 1958,78-84

het tijdschrift De Engelbewaarder, 23 (1907-

4 6 Voor het verkrijgen van die aflaten

1908), 44,92,128,255,304,344,345,538,

moest men wel het 'verplicht program'

24 (1908-1909), 360,361,408,409,520,

volgen dat men aan de poorten van het
park kon krijgen

27 De tekening staat afgedrukt in
De Engelbewaarder, 24 (1908-1909), 361-362
28. Ook Gemts' Aanbiddmgderkonmgen
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1 Voorditpnmitivismeinde

Oosterholt 1998,145-147
2.Wellcki98i,dl 1,28
3 Zie voor dit proces o a.WellekigSi,
dl 1 12-30 en Van den Berg 1973,36-37

47 Van Laarhoven 1992,25-26.

4. Dohmen 2000,90-96

4 8 In de collectie D. Gemts, Utrecht,

5 Dohmen 2000,93

bevindt zich een ongedateerde bnef van Piet

6. Voor Hendrik Albert Schultens zie
Nat 1929,88-99 e n Brugman en Schröder

(Beit-d'Jalla 1907), is volgens hetzelfde pnn-

G e m t s aan Smets waann hij hem verzoekt

cipe opgebouwd- de engel is frontaal en gesti

extra onderdelen voor een bedoeïenen tent,

1979,28-30 Zowel zijn vader, Jan Jacob

leerd weergegeven, terwijl in de stoet van de

een hoofdstel voor een ezeltje en een bak-

Schultens, als zijn grootvader, Albert

koningen allerlei oosterse details te vinden

plaat voor brood op te sturen. Er is ook nog

Schultens, waren hoogleraar in de oosterse

zijn: DeEngelbewaarder, 24 (1908-1909),

een vracht bnef aanwezig voor het vervoer

talen aan de universiteit van Leiden

408-409.

van twee balen met tenten, bijbehorende

29. Zie de tekeningen in De Engel
bewaarder, 23 (1907-1908), 45,
24(1908-1909), 360-361,520

accessoires en andere oosterse artikelen
49. Dit huis werd in de jaren tachtig
gesloopt. In de collectie D Gemts, Utrecht,

7 Nat 1929,88-99 e n Bmgnttn

en

Schroder 1979,29-30.
8. Schultens 1845. De Verbandelingover
de dichtkunde der Oosterlingen uit 1776 was nog

30. Van der Vliet 1910-1911,244.

bevindt zich nog een ontwerptekening voor

nooit eerder gedrukt en de Redevoering over

31. Van der Vliet 1910-1911,244.

dit huis

de natuurlijkegeaardheid der Arabieren uit 1788

32 VanderVlieti9io-i9ii,25i.
33. 'Nota van de redactie*, toegevoegd
aan Van der Vliet 1910-1911,251
34 Katholiek artiest 1913.

50. '/ Heilig Land, 12 (juni 1924) Geciteerd

derde redevoering, Over de Bloedwraak en

kloosters zie ook De Nijs en Barendsen

Zedeleer der Arabieren (1778), is een fictieve

2000,107-112

oosterse vertelling die de Arabische litera-

35 Katholiek artiest 1913

51. Plattegronden en presentatieteke-

36. Katholiek artiest 1913.

ningen van het hotel bevinden zich in het

37. Voor literatuur over de Heilig Land

archiefvan Jan Stuyt Stuyt 271, ΝΑΙ.

Stichting, zie. De Nijs en Barendsen 2000,
Eggink 1998; Van Laarhoven 1992,
De Witte 1986

was slechts in het Latijn verschenen De

uit Nicolaisen 1989,106 Voor dit en andere

52 Voor de Heilig Hartbasiliek zie ook·
De Nijs en Barendsen 2000,92-93.
53 Ontwerptekeningen van de basiliek,

tuur met aan de orde stelt.
9. Meer in het algemeen kunnen we
stellen dat Schultens zijn fascinatie met de
oorsprong en het vroegste stadium van een
literatuur deelde met zijn tijdgenoten. Tot
diep m de negentiende eeuw kreeg de pre-

waaronder ook de detailstudies van de

islamitische dichtkunst het leeuwendeel van

Jeanne Cécile Vroomans-Leclercq een

minaretten bevinden zich m het archief

de aandacht voor oosterse letterkunde en

belangrijke rol bij het ontstaan van de Heilig

van Jan Stuyt Stuyt 271, ΝΑΙ.

vaak werd ze, direct of indirect, als maatstaf

38 Aanvankelijk speelde de weduwe

Landstichting. Zij kreeg echter al gauw

5 4 't Heilig Land, 3 (1915-1916), nr.3,18-19.

gebruikt voor latere tradities. Vergelijk

onenigheid met kapelaan Suys die zonder

55 Voor de invloed van Eyckeler op het

bijvoorbeeld Van der Palm 1854 36, waar hij

haar verder ging met het ontwikkelen van

tijdschrift, zie. Alofs 2000, m η 27-28

stelt dat de oorspronkelijke bedoeienengeest

56 Alofs 2000,97-98

het Arabische karakter is blijven bepalen

Vroomans-Leclercq, zie DeNijs

57 Alofs 2000,98

'de grondtrekken van het karakter zijn

en Barendsen 2000,83-88

58 Gedenkboek Suys [1942], 8, Archief

altijd dezelfde gebleven'.

zijn plannen. Voor de inbreng van

39

'tMetltgLand,i{i^iyi^i^)ti

40. 'tHeihgLand,! (i9i3-i9i4),2-3

Η LS, Heilig Landstichting.
59 Eyckeler geciteerd uit Alofs 2000,96

10 Schultens 1845,101 Vergelijk ook
Van der Palm 1854 31: ' O m den aard der

60 Eyckeler geciteerd uit Alofs 2000,96.

Arabische poezij te bevatten, moet men de

Margiy waren ook nogbij de bouw betrok-

61 Alofs 2000,11,71.

Arabieren kennen. Want in hunne gezangen

ken, maar het is duidelijk dat Stuyt het

62. Alofs 2000,22 en 52-

schilderen zij altijd zich zelven'

41 De architecten J.Margry en A.AJ.
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11 Schultens 1845,5 7

veel heter gevoel van de oosterlingen, maar

38 Bakhuizen van den Bnnk 1838,89
Enkele jaren eerder, op 12 november 1831,

ook hun veel heter verbeeldingskracht

Macpherson pubhccerdevanafiSói

toonde Bakhuizen van den Bnnk zich m

bewondert Voor Bilderdijk was immers het

vertalingen van Ossian, die echter

een bnefaan J van Geuns zeer enthousiast

gevoel en zeker niet de verbeelding de grond-

grotendeels aan zijn eigen fantasie waren

over de 'echt Oostersche kleur' van Thomas

kracht van de poëzie Zie hiervoor Johannes

ontsproten De vermeende gedichten van

Moore's LallaRookb (Bakhuizen van den

1993 en Johannes 1992,137-190 Ovengens

Ossian zorgden in de literaire knngen in

Bnnk 1969,89)

merkt Johannes (1992) ook op dat de jongere

12 De Schotse schrijver James

heel Europa voor een sensatie, maar lokten

39 Bakhuizen van den Bnnk 1837,94

Bilderdijk zich vaker vnj positief over de

vanaf het eerste moment ook felle discussies

4 0 Veth 1844,468

verbeelding uitlaat (322)

over de echtheid van de gedichten uit

41 Greb 1836,25

13 Vergelijk G J Johannes 1992,76-77
noot 189, waar meer voorbeelden gegeven

Treurzangvan Ibn Doretd, Bilderdijk

Blair 1845, dl 3,206

worden van auteurs die ditzelfde probleem,
de overeenkomst tussen Ossian en de

48 Voonedebij eerste druk van de

42 Lulofs in zijn aantekeningen bij

1856-1859^1 xv, 49

43 Lulofs in zijn aantekeningen bij

49 Voonedebij eerste druk van de

Blair 1845, dl 3,207

Arabische dichtkunst, signaleren

Treurzang van Ibn Boreid, Bilderdijk

4 4 Fragmenten van Arabische, Perzische

1856-1859^1 xv, 50

14 Schultens 1845,90

oiTurkse poëzie vindt men bij Schultens

15 Schultens 1845,90

1848, Bilderdijk 1856 1859,1,469,1 v, 367,

Mengelpoezy in Bilderdijk 1856-1859

16 Schultens 1845,95

v u , 349,x,139,195,198,x1,171,x11,45ο,

dl xv, 62,63

17 Schultens 1845,41

454, χι 11,23,28,30,31,32,33,76,106,108,

18 Schultens 1845,91

172,182,190,197,258,285,333, χ ι ν , 90,137,

vertalen in het algemeen en de mate van

19 Schultens 1845,41

1

vnjheid die hij zich hierbij veroorloofde,

20 Van der Palm 1854,37

Palm 1854a, Hamaker 1823, Hamaker 1825,

zie Dejong 1976 en Korpel 1992, m η 103,

21 Van der Palm 1854,38

Doorenbos 1882, Van Limburg Brouwer

113 [15,119-120

22 VanderPalmi854,38

1870, Van Vloten 1900a Meestal betreft

52 Zie bijvoorbeeld Biderdijk 1856 1859,

23 Van Kampen 1807,13

het hier vertalingen naar vertalingen van

dl iv, 461,464,465,467,468,471,475,482

14 Van Kampen 1823 Zie ook

buitenlandse auteurs BIJ Schultens is met

Van den Berg 1973,2Ç1-273

39. 2 75.3 8 3. VS. 3 l 6 · î 1 ?· 3 2 4 . 3 5 3 · V a n

^

50 Voonede bij het eerste deel van

51 Voor Bilderdijks opvattingen over

53 Willem BiMerdyk,Musile Eddin Sadi

altijd duidelijk of hij Latijnse vertalingen

Spreuken en voorbeelden getrokken uit zijne

dan wel oorspronkelijke teksten heeft

Rozengaard, Rotterdam 1828 Zie voor

wordt deze antithese al eerder in andere

gebruikt Hamaker heeft zich vermoedelijk

Bilderdijks verandenngen in de oorspron

Nederlandse geschriften aangeroerd,

wel op Arabische bronnen gebaseerd

kelijke tekst het nawoord van J Τ Ρ de Bruijn

maar nooit als het centrale thema van

(Hamaker 1823,277 en Hamaker 1825,259-

bij Saadi 1997,238 en De Bruijn 2006a,

een uitvoerige verhandeling

260,263 264) Ook Van Vloten gaat terug

2325

25 Van den Berg 1973,252 Weliswaar

26 Van den Berg 1973,467

op Arabische teksten (Van Vloten 1900a,

27 Van Kampen 1823,224

Van Leeuwen 1999,442,443) Van Vloten

op Bilderdijks al te vnje vertalingvan Ibn

28 Van Kampen 1823,228

leverde verder voor zijn zwager Albert

Doreid, zie ook Doorenbos, 1881, dl 1,183

29 Van Kampen 1823,231

Verwey letterlijke prozavertalingen van

30 Van Kampen 1823,356 Deze

Arabische dichters, die Verwey later als bron

zogenaamde Arabische ontstaanshypothesc
van de troubadourpoezie werd weliswaar
reeds in de zestiende eeuw voor het eerst
geformuleerd maar was vooral in het begin
van de negentiende eeuw populair (zie

kon gebruiken voor zijn eigen gedichten
Voor de belangrijkste Europese vertalingen
van oosterse dichtkunst in de negentiende
eeuw zie Wagner 1987, dl 1,2 6
45 Uit bneven die Büderdijk vanuit

54 Busken Huet 1887,130 Voor kritiek

55 Zie ook hoofdstuk 11,212-214 voor een
inhoudelijke bespreking van dit gedicht
56 Van der Hoop 1965,96,119
57 Ik realiseer me dat dergelijke stijl
figuren niet alleen in het oeuvre van Van der
H o o p maar ook bij andere dichters uu deze
tijd vaker voorkomen Nader onderzoek

Vanden Berg 1973,255) Van Kampen zelf

Engeland schreef in de jaren 1795-1797,

naar de frequentie van deze stijlfiguren bij

verwijst naar J C L SimondedeSismondis

blijkt dat hij niet alleen lessen volgde in

Van der Hoop en tijdgenoten zou nodig

De la httérature du midi de l'Europe u 111813 en

het Arabisch, maar dat hij ook lessen gaf

zijn om mijn suggestie te onderbouwen

naar een Nederlandse vertaling uit 1781 van

in het Arabisch, Perzisch en Hebreeuws

Thomas Wartons Verhandeling over den

Bovendien vinden we regelmatig Arabische

OonprongderRomans (Van Kampen 1823,

fragmenten in zijn bncfwissehng Zie

224 en 247)
31 Geel 1977,39
32 Van Kampen, verhandeling 1823,320
33 Van Kampen 1823,355
34 Schultens 1845,42

Bilderdijk 1988, bnef 95, bnef 104, bnef 122,
bnef 174, bnef 265
4 6 Bilderdijk aan S Elter, Londen
27 apnl 1797, in Bilderdijk 1988, dl 1,351
47 Voonedebij eerste druk van de

58 Willems 1969,8
59 Zie de inleiding van W J C Buitendijk
in Da Costa 1972,20
60 Nicuwland 1884.
61 Vergelijk bijvoorbeeld Van Limburg
Brouwer 1870,257 275,279 en Doorenbos
1882, dl 1,171,172
62 Archaiserend en verheven taalgebruik

Treurzang van Ibn Doreidm Bilderdijk 1856

werd vaker met oosterse letterkunde geasso

36 Veihi85o,23

1859, dl xv, 49 Het is ovengens opvallend

cieerd Ook Richard Bunons vertalingvan

37 Vethi85o, 19

dat Bilderdijk hier zegt dat hij niet alleen het

de Duizend en een nacht is bijvoorbeeld

35 Veihi850,21
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geschreven in een statig, archaiserend

78. Busken Huet 1881,163,167,170-174

Engels (Haddawy 1990,dl Ι,ΧΧΙΙ,ΧΧΙΙΙ)

79 H.J Koenen, Ter nagedachtenis van

3 Van Leeuwen 2005,164.
4. Voor de Nederlandse vertalingen van

Isaac da Costa Hulde aan den verhoogden

deDutzend-en-een nacht, zie· Van Leeuwen

64 Van der Hoop 1965,49.

Zanger' (Da Costa 1891, dl 2,306-308),

2005, Dohmen 2000,82-84, Van Leeuwen

65 Van Eijnatten 1998,440,445

EM Calisch,'Aan Mr. Isaac da Costa',

1999,427-439, Bromet 1995, Vrolijk 1994,

66. Da Costa 1858,387

(Da Costa 1891, dl. 2,313-316), W. de Clercq,

Van Leeuwen 1993,13-14.

67 Wildeman 1906,25

'Aan mijnen vriend I da Costa Na de lezing

68. Alberdmgk Thijm i860,17

zijner gedichten' (Da Costa 1891, dl 2,289-

1709 Verder wordt in Buismzns Populaire

69 Alberdmgk Thijm i860,17

293); Ν Beets,'Hennnenng, ter gedachtenis

prozaschrijven van 1600 tot 1815 nog melding

70 Voor oosterse modes in Nederland,

van De Clercq aan Da Costa op zijn zilveren

gemaakt van een uitgave uit 1724. Zowel de

zie: Breukink-Peeze 1989,137-138 Voor

bruiloft toegezongen' (Da Costa 1891, dl. 2,

vertahnguit 1709 als die uit 1724 zijn echter

een voorbeeld waarbij oosterse kleding

296-302), E J Potgieter, 'Isaac da Costa'

met bewaard gebleven Dohmen 2000,83

geïnterpreteerd wordt als een uiting van

(Da Costa 1891, dl 2,287-293),J.L de Bmyn

en Van Leeuwen 2005,165-166

sociale of politieke aspiraties zie: Boer 1994,

Κορε,ΛιϊηMr IsaacdaCosta Mabetlezen

63 Meybom 1884,405.

5 Wellicht betreft het hier een herdruk uit

6 Duizenden een nacht Arabische

m η 217-218, waar de portretten van Madame van zijn Dtcbtstuk 164.8 en 184.8, Haarlem vertellingen Naar de nieuwste bronnen bewerkt
de Pompadour als sultane besproken

1848. Niet alleen in poëzie maar ook in proza

worden Sachko Macleod 1998 duidt de

vinden we de karaktensenng van Da Costa

Leiden (D Noothoven van Goor) [1874],

oosterse kleding van Engelse vrouwen in

als oosterse dichter, zie bijvoorbeeld

Duizenden één Nacht. Arabische vertellingen

de negentiende eeuw als een symbool voor

Alberdmgk Thijm i860 en J P. Hasebroek

Naarde beste bronnen voor onzen tijd bewerk/,

emancipatie en vrijheid - voor sommige

in zijn inleiding op de Da Costa's kompleete

8 din , Amsterdam (gebrs Koster) 1882;

Engelse feministes golden de rechten van

dichtwerken (Da Costa 1891, dl 1, v-xxvi 11) Duizend en een nacht Arabische vertellingen

en door verklarende aantekeningen opgehelderd.

Turkse vrouwen immers als een voorbeeld

So.Johannes 1989,110-118

uit het Fransch vertaald naar de oorspronkelijke

voor westerse vrouwen

81 Busken Huet 1881,180 Zie ook

Arabische uitgaaf door A Galland (vertaald

7i.Legênei998,27.
72. De fez van Potgieter bevindt zich m

Johannes 1989,114
82 Geciteerd uit: Johannes 1989,117

onder toezicht van Henn van Booven),
3 din, Amsterdam (J M Meulenhoflf) [1917]
7 Fnjlink 1829-1831^1 1,1 ν

het Rijksmuseum te Amsterdam, die van

83. Geciteerd uit Busken Huet 1881,172

Perk in het Letterkundig Museum te Den

Zelfs na zijn dood werd Da Costa nog steeds

Haag Verder het bijvoorbeeld ook de

als een oosters dichter herdacht, zie bij-

vertellingen Naar de nieuwste bronnen bewerkt

beeldhouwer Louis Royer zich in 1830

voorbeeld: E J. Potgieter, 'Isaac da Costa'

en door verklarende aantekeningen opgehelderd,

door de schilder Charles van Beeveren

(Da C o s t a c i , dl 2,291) Voor andere

3dln, Utrecht 1848-1850

portretteren met een oosterse fez en ook

voorbeelden zie ook de inlcidingvan

van de kunstverzamelaar Abraham Willet

W J.C. Buitendijk bij Da Costa 1972,20-25

bestaat een foto waarop hij een oosters
hoofddeksel draagt (De Leeuw, Reynaerts
en Tempel 2005,275 en Jaarverslag
Amsterdams Histonscb Museum,
Amsterdam 2006,38,39)

84. Stetkevych 2004,36-49, Wagner
1987,01 1,2-5
85. Wagner 1987, dl 1,1-3, Stetkevych
2004,37.
86. Van Limburg Brouwer 1870,286

5. Dutzend en een nacht Arabische

9 Van Leeuwen 1993,13-14, Keiler 1889,
dl 1,1 v-v.
10 De Kroniek (1900), 264,271,279,
De Kroniek (1902), 164,172, \jy,DeKrontek
(1903), 283,391,399 In 1949 publiceerde
Thcun de Vnes een bloemlezing gebaseerd
op Bunon en ook Paul Rodenko nam

87 Apeldoorn 1948,15.

Bunon tot leidraad bij zijn erotische vertel

tweede druk van zijn vertaling van De Perzen

88. Doorenbos 1882, dl. 1,167

lingen De Maagdenroofiy^') en De gestolen

van Aeschylus (Da Costa 1891, dl 1,

89 Doorenbos 1882, dl. 1.174.

minnaar(i^S) Een vertaalcollecnefonder

239-243)

90 Doorenbos 1882, dl. 1,173.

leidingvan Albert Helman bracht in 1943 de

91 Van Vloten 1900b en De Goeje 1906

eerste vertaling van de nachtvertelhngen

73. Isaac da Costa in zijn voorrede bij de

74. Isaac da Costa, 'Aan Lamartine'
(Da Costa 1891, dl. 2,75,76).

92. Van Vloten 1900b, 28,35

76 Isadc da Costa, 'Inleiding tot de hymne

naar Mardrus op de markt. Zie ook Van
Leeuwen 1993,13-14

75 Zie hoofdstuk 3,65,66.
HOOFDSTUK 8

11 Keiler 1889, dl i.iv
12 DeGocjei886,4i3

Voorzienigheid' (Da Costa 1891, dl. 2,41).
1 Voordegeschiedenisvande.Da/ZfW-

13 Nat 1929,95 noemt een handschnft

oosterse afkomst verwijst: 'Aan Bilderdijk*

en-een nacht, de gedrukte tekstedities en

van Schultens in het bezit van de Leidsc

Andere gedichten waann hij naar zijn
(Da Costa 1891, dl. 2,99-103), 'Aan Bilder-

de Europese vertalingen, zie: Van Leeuwen

Universiteitsbibliotheek waann opgenomen

dijk* (Da Costa 1891, dl 2,70-73) en 'Aan

1999, Irwin 1994, m η 9-41, Van Leeuwen

'aliquot narrationes e libro 1001 Noctium

mijn vader' (Da Costa 1891, dl 1,111-212)

1993,7-17, Haddawy 1990, dl 1, ix-xxv;

arabice desenptae'. Schultens baseerde zich

Caracciolo 1988b

vermoedelijk op dit handschnft toen hij m

77. Voor Da Costa als 'oosters dichter',
zie vooral Johannes 1989,110-118 Verder

2 De belangnjkste tekstedities zijn

zijn Verhandeling over de dichtkunde der

ook nog. de inleiding van W.J C. Buitendijk

de Calcutta I-cditie (1814-1818), de Breslau-

oosterlingen een onbekend fragment uit

in Da Costa 1972, Buitendijk 1980,62-64,

editie (1824-1843), de Boelaak-editie (1835)

de nachtvertelhngen vertaalde (Schultens

Meijer 1954, o.a 11 -13,39-40,101-102

en de Calcutta 11-editie (1839-1842).

1845,30-31).
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14 Het betreft de verhalen 'Een avontuur

Zie Huybers 1906,18, Kraayenbelt 1895,

49. Al in 1897 liep Bauer met plannen

ι I-I2; Keuller 1907,187-188

rond om voor de Franse markt een Duizend-

(nacht 346), 'Het verhaal van Ishaak al-

28. Ten Bnnk 1894,103

en-een-nacht te illustreren, hetgeen toen met

Mausili en de koopman'tnacht 407) en

29 Jules Schurmann,'Shéhérazade',

is doorgegaan Kraayenga 2000,57

van Ibrahim ibn al-Mahdi en de koopman'

'Het verhaal van Djoebair ibn Oemair en

De Nieuwe G/dür, 29 (1914), dl 1,973

50 Voordegeillustreerde£>wfZf»i/fn-fm-

vrouwe Boedoer' (nacht 327) Deze verhalen

30 Galland 1770, dl 1,'Aan den lezer'

nacbt senes en de facsimile-uitgaven zie ook.

zijn ook gepubliceerd m Van Vloten 1900a

31. Citaat uit Van Leeuwen 1999,429

Kraayenga 2007,183-185; Heijbroek en

Zie ook: Van Leeuwen 1999,442

32. Hoezeer de Duizend-m-een-nacht ook

Wouthuysen 1999,111 De door Bauer eigen-

i5.DeGoejei886,385

meer realistische schilderingen van het alle-

handig geïllustreerde sencs bevinden zich in

16. Duizenden een nacht Arabische vertel

daagse leven bevat, blijkt bijvoorbeeld uit

het Kroll er-Muller Museum, Otterlo en de

Zingen. Naarde nieuwste bronnen bewerkt,

Irwin 1994, waan η onder andere hoofdstuk

Caldic collectie, Rotterdam.

door verklaarende aantekeningen opgehelderd,

ken over de beschrijvingen van het straatver-

njk geïllustreerd met platen, door kunstenaan

maak in de oosterse steden en de onderkant

van dm eenten rangvervaardigd, Utrecht

van de samenleving.

(C vanderPost)i848,i,
17.Keiler 1889,dl ι,χι.
18 Keiler 1889, dl ι,ν,νι
19. Wolfgang, 'Letterkundige Kroniek',
De Nederlandsche Spectator {\%Z^), 177
20 J G Herder in zijn voorreden bij
Liebeskindi787 l v

51 Voor de etsen van Aladdin en Ah Baba,
zie Van Wissclingh 1927, nrs 85,205 en 214.
52. Bauer liet zich al eerder door het ver-

33 Enklaar 1981,42

haal van Aladdin inspireren In 1891 orga-

34. Van Waterschoot van der Gracht

niseerde hij samen met de schilder Mannus

1910,11
35 Zie ook Ten Bnnk 1894,103
en Couperus 1983,18

van der Maarcl in het Haagse Pulchn Studio,
ter gelegenheid van de verjaardag van de
kunstenaar Hendnk Willem Mesdag het

36. Van de Velde 1857,82.

tableau vivant Aladdin of de Wonderlamp op

37 Israels 1989,142.

tekst van Fredcnk van Eeden (Fontijn 1994)

21 Ziejohannes 1992,71-73, waarhij

38 Israels 1989,144.

beschrijft dat rond 1800 volgens critici de

39 Zilcken 1915,262.

(cat nr 84) De aquarel bevindt zich in

jeugd behoort tot de risicogroepen die ten

4 0 Zilcken 1930,224-

een particuliere collectie

prooi kunnen vallen aan de gevaren van een

41. Zie bijvoorbeeld DeFamars

53 Ankum, De Hond 2001,248

54.Hennusi947,27

teugelloze verbeeldingskracht Jongeren

Testas 1992,161; Wagenvoort 1928,41;

bezitten immers een sterk ontwikkelde ver

Wagenvoort 1907,158; Bauer aan Zilcken,

beeldingskracht en een nogwemigontwik-

Pera 12 september 1892, RPK Amsterdam,

1964,36 ZieooLBaueraan Isaac Israels,

keld verstand om die kracht in te tomen.

Zilckenarchicf, Bauer 26.

25oktober 1912, ov2, Schildcrsbneven,

55 ManusBaueraanRein vanderDuys,
Cairo 27 april 1894. Geciteerd uit Bauer

Dezelfde red enen ng wordt ovengens ook

42. Boissevain 1896,65

CADH Den Haag, waann Bauer de bedien-

gebruikt wanneer men over de gevaren van

43 Zie ook Van Leeuwen 2005,167,168

den in het hotel te Cairo vergelijkt met de

de oosterse verbeeldingskracht praat Over

44. Voor de Nederlandse illustraties

geesten van Aladdin.

eenkomsten tussen de verbeeldingskracht

van de Dmzend-en-een-nacbt, zie: Van

van jeugdigen en oosterlingen vindt men

Leeuwen 2005

ook in de reeds besproken thconeen over

45 Laurence Wousmzn, Arabische

56. Geciteerd uit Jansen en Kraayenga
1991,28. De ongmele brief, die echter op
enkele plaatsen lastig te lezen is, bevindt zich

de dichtkunst bij de primitieve volkeren die

nacbtvertellingen [met 50 pi naar aquarellen

in het RPK Amsterdam Bauer aan Zilcken,

geacht werden nog steeds in de 'kinderlijke

van Edmund Dulac], Amsterdam 1908. Een

Pera 12 september 1892, Zilckenarchicf,

fase van de mensheid' te leven

tweede druk hiervan verscheen in 1912 Voor

Bauen 26.

22 De Nederlandscbe Spectator, j rg 18 9 9,
nr45 (11 november 1899), 359-360

titels van bewerkingen voor kinderen zieVan Leeuwen 2005,180 (noot 45).

23 Vergelijk Bnan Alderson 1988,82,90.

46 Van Leeuwen 2005,173.

24.DeGoejei886,385

47. De avonturen van Arretje Nof werden

57 Bauer aan Zilcken, Pera 12 september
1892, Zilckenarchicf, Bauer 26, Rijksmuseum Amsterdam, prentenkabinet.
58 Op het eind van zijn camere lijkt

25. Krebbers 1899, vi.

in de jaren twintigen dertig verspreid als

hienn verandenng te komen, als Bauer ook

26. F.C.Jr, 'Uit het Wonderland -

reclameactie door de Nederlandsche Olie-

zijn reisschetsen gaat verkopen en vaker

Vertellingen uit de 1001 Nacht, voor de

fabneken (N O F) Calvé-Delft. Anton Pieck

uitgewerkte aquarellen ter plekke maakt.

Jeugd bewerkt door H J. Krebbers, met

bezocht in 1937 Marokko en verzorgde de

medcwerkingvanj Stampenus',

illustraties bij J.C. Mardrus, Alleverbalen

DeKromek, 161 (1898)^30-31 Geciteerd

DeKromek (1899), 396-7

van tooi nacht, Amsterdam 1943-1954.

uit Jansen en Kraayenga, p. 4 0

27 Een vergelijking dringt zich op met de

Later stond hij aan de wieg van de Efteling

59. 'Fragmenten uit bneven van M Bauer',

60 'Fragmenten uit bneven van

reizigers naar het Heilige Land die zich even

waar ook veel oosterse sprookjes worden

M Bauer',DeKromek, 170 (1898), ρ ioo-i02.

eens met de wereld van hun jeugddromen

uitgebeeld

Geciteerd uit Jansen en Kraayenga 1991,

geconfronteerd zien Bij hen ging het echter

48. Bauer aan Wagenvoort, Hydrabad

metomdesprookjesdromenvandeDuizend-

[1898], (Gemeentearchief Den Haag,

en-een-nacht, maar om de kindervoorstel

0V2,schildersbneven Bauer).

lingen naar aanleiding van de Bijbelverhalen.

p. 16261 Hennus 1947,9.
62 Jansen en Kraayenga 1991,40-42
en Kraayenga 2007,68-70. Zie ook bneven
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van Bauer aan Wagenvoort, 1 maart 1905 en

8 Zie ook Uitman 1996a Oosterse

28 Sweetman 1988,251-254. In Nederland

17 mei 1904 (Gemeentearchief Den Haag,

sprookjesharlekmades kwamen wel vaker

had de pier van Schevemngen twee Moorse

O V 2, Bauer) verzoeken om prentbnef-

voor Z o schreef Rijklof Cornells van Goens

toegangstorentjes en een Moors paviljoen

kaarten uit Tiflis en Teheran

in 1798 Arlequtn of degelukkige visseber dat

Verder bestonden er in Nederland enkele

zich ook in de Onent afspeelt

Turkse kiosken (Mculekamp 1989) en

63 Jansen 1994,16, Jansen en Kraayenga

9 Van Goens 1797, voorbencht

bezaten enkele grote villa s en buitenhuizen

64. De Leeuw 1985,28

10 Voitus van Hamme 1847

een oosterse ontvangstkamer, balzaal,

65 Zie ook hoofdstuk 14,280-285

11 Keyserea 1978,69-73 Vergehjkook

rookkamer, biljartkamer of salon (Bon 1997)

66 Geciteerd naar De Leeuw 1985,27

de foto van de revuester Louisette, die in het

67 Zilcken 1928,192

begin van de vorige eeuw het middelpunt

een affiche bekend van het eveneens in de

68 Voor de vraag of Bauers positie

29 D'Aillyzj.dl 6,147 Verderiserook

was van een oosters showballet in Carré

Nes gelegen theater TwoU in egyptiserende

inderdaad zo uitzonderlijk is binnen het

(foto in Van Rooy 1996,104) Het

stijl, zie Simon Thomas 1998

Nederlands orientalisme, zie De Hond

prentenkabinet van het τ ι Ν bezit nog

2001

verschillende decorontwerpen voor oosterse

69 Veth geciteerd uit De Leeuw 1985,
10 en 26
70 De Vnes 1944,7 en Hennus 1947,9
71 HeijbrockenWouthuyseni999,
106-112.

30 Klotersi987,39 De auteur noemt
ook enkele exotische uitgaansgelegenheden

revuevoorstellingen uit het begin van de

in Panjs die mogelijk als voorbeeld voor het

vonge eeuw gemaakt door Jaap van Dam

paviljoen gediend hebben

voor het Grand Theater te Amsterdam

31 Voor afbeeldingen van oosterse

12 Voor Pfeiffer, zie Van den Berg 1996

circustenten, zie Klóters 1987,59,151 en

13 Peypers 1871,7

Bakker en Van der Poll 1992,39

14. Voor Pfeiffers Théâtre Optique, zie
HOOFDSTUK 9

Van den Berg 1984b

ι Voor voorbeelden van oosterse

prentenkabinet van het τ ι Ν

15 Ditarchiefbevindtzichinhet

32 Voor de Internationale Koloniale en
Uitvoerhandel Tentoonstelhngvan 1883
zie ook hoofdstuk 14,304-311
33 AlberdingkThijm 1884b, 552

toneelstukken in het begin van de negen

ι6 Jelgerhuis 1827,188 Het prenten

34. Van Deyssel 1979,70

tiende eeuw, zie Tent cat Jelgerhuis 1969

kabinet τ ι Ν bezit een map van Jelgerhuis

35 Van Deyssel 1979,71

70, m η 117-225 en De Leeuw 1985,11

met de titel 'Studien voor klederdragten

Enkele zeventiende- en achttiende-eeuwse

voor alle tijden en volken tot nangi van den

36 'Eere-pnjsvraagvooreen schouwburg,
uitgeschreven door de Haagse vereeniging

oosterse treurspelen werden opnieuw

toneelspeler ofkunstschüder' Zie over

'Architectura", Bouwkundig Weekblad dn

uitgegeven in de seneDf Oostmcbe

Jelgerhuis en het historisch en exotisch

Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst,

Schouwburg onder redactie van

kostuum Jelgerhuis 1969,39 43

jrg 12 (1892), 1-6

C G Brouwer
2 Voor het orientalisme in de opera,
zie Bruis 1004.

17 Het overgrote deel van de overtrekjes

37 De originele schetsen van Bauers

zijn afbeeldingen van historische en exo-

project bevinden zich in het Nederlands

tische kostuums Wat betreft de afbeel

Architectuurinstituut te Rotterdam

dingen van Indiase architectuur, deze zijn

( T J U B I , I ) Een deel van de ontwerpen

in Amsterdam, zie Uitman 1996b en

vooral naar monumenten uit de stad Bijapur,

staat ook in Van Rooy 1996a, 18

Rebl ing 1950

zoals het mausoleum van Ibrahim Roza

3 Voor de geschiedenis van het ballet

4. Uitman 1996a, 390-395, Ruitenbeek

18 Jelgerhuis 1827,197

38 Voor de ontwerpen van A Salm
zie-Kuyt 1991 Het ontwerp voor een

1996,440 445,AJbach [984,133 135,

19 Van den Berg 1996,388

roofdierengcbouw in Rotterdam wordt

'47 149

20 Zie Uitman 1995

vermeld in Evers,'Prijsvragen Roofdieren

5 Zie Uitman 1996a, 394-5, Uitman
1996b, 7 8,11-12,13 i7.Reblingi950,i22,
126,181 e ν
6 Ik baseer me op de inventaris van

21 Geciteerd uit Rebhng 1950,197

gebouw in de Rotterdam sehe Diergaarde',

22 Bibliotheek Universiteit van

DeOpmerker, 14 september 1892,317-318

Amsterdam, catalogus Nederlands toneel.
Pon Ton 52-12

39 Programma Café Vondelhoven,
2jum 1889, Regionaal Archief Leiden,

balletprogramma's in het bezit van de

23 Van 's-G ra ven ween 1840-41, dl 1,331

nr 73012 (toneelvoorstellingen t/m

Universiteitsbibliotheek van Amsterdam

24. Van's Gravenweert 1840-41, dl 1,290

1891/1892)

Van Aken 1955, dl 11,435-455 Deze collectie

25 Van's Gravenweert 1840 41,dl 1,58

is zeker met compleet, maar het gaat toch om

26 Boisscvain 1896,62

kaanse voorbeelden, zie N a y l o r ^ S i Voor

27 Zie bijvoorbeeld de felle discussies

voorbeelden uit Groot Bnttannie zie Atwcll

205 titels voor de penode 1795 1870, waarvan
30 met een oosters thema Reblingi95o

over de stijl waarin het Rijksmuseum

geeft nog enkele oosterse balletten die met

gebouwd diende te worden neoclassicisme,

bij Van Aken voorkomen

neogotiek of neorena issa nee·1 De keuze voor

7 De balletten Degeboggelden νan Bagdad

een bepaalde stijl werd met zozeer op grond

40 Voor de vaak verbijsterende Amen

1980
41 Bordewijk en Moes 1995,19-21
42 Abraham Tuschinski geciteerd uu
Manneke en Van der Schoor 1997 41

(1798) en AbouHassan (1883) nemen de

van esthetische gronden beargumenteerd,

toeschouwer bijvoorbeeld mee naar het

maar eerder op basis van de ideologische

het theater, zie Adnaansz 1995, Boclcma

Bagdad van kalief Haroen ar-Rasjicd en

connotaties die men aan deze bouwstijlen

1979, Ekker 1996

zijn vizier Dja'far

wilde toekennen

43 Voor architectuur en decoratie van

44.Ekkeri996,i5

iSl

NOTEN PAGINA I96-219

45 Geciteerd uit Manneke en Van der
Schoor 1997,39
4 6 Boelema 1979,97-98, Adnaansz
"995.'5
DEEL III

ι Yeazelliooo.

17 Kuyper 1907-1908^1 1,360

aanbidders' (1834) in Van Lennep 1872, dl 1,

18 Over de roeping van de vrouw zegt

321-343, J.J L ten Ka te,//ι?/paradijs en de Pen

Kuyper in een boekje waann hij stelling

(1838) m Ten Kate 1872, dl 1,319-344., Van

neemt tegen het vrouwenkiesrecht- 'de

der Hoop 1843; Winkler Pnns 1853;

eerepositie van de vrouw [wordt] het

Potgieter 1837 (Dit is een fragment uit

meest afdoende gehandhaafd, zoo zij

LigbtoftbeHaram).

schitteren kan in hei pamcuhere leven'.

6 Ten Kate 1872, dl 1,428

Met het particuliere leven doelde hij op

7.10Cithuysi833,i29.

het gezinsleven Kuyper 1914,65

8 Withuys 1833,129,163

19 Kuyper 1907-1908, dl 1,361

9 Withuys 1833,129,144

20. Kuyper 1907-1908, dl. 2,330

10 VanderHoopi965,93

i.Kabbam 1991,32-34

21 Kuyper 1907-1908, dl 2,330

11. Zie bijvoorbeeld Bruis 2 0 0 4

2. Yeazell 2000,221 e ν

22 Kuyper 1907-1908, dl 2,330

12. Des Amone van der Hoeven 1857,9-11

3. Yeazell 2000,221-222. De auteur geeft

23 Kuyper 1907-1908^1 1,26,27.

13 Beets 1839

aan dat het hier om generalisaties gaat en dat

24. Krayenbelt 1895,60.

14 Busken Huet 1981,197

er ook uitzonderingen op de regel zijn zoals

25 Visser 1896,45

15 Couperus 1994,69

de pornografische haremtekeningen van de

26 Voor het katholieke s t a n d p u n t t a v
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Britse kunstenaarThomas Rowlandson
4 Zie bijvoorbeeld ook de reacties op de

polygamie zie Esser 1905,23-54. ^ e '

a a n

discussie onderhevig was de vraag welke

Nederlandse Kampong met de Javaanse

vrouw de bekeerling mocht houden de

danseressen op de Panjse wereldtentoon

eerste of ook een andere, en zo ja waarvan

stelling van 1889. In de Franse pers werd

was dit afhankelijk Lehmkuhl 1909,60-61

de kampong een lusthof genoemd, terwijl

27. De Veer 1859,55 e.v De Veer geeft hier

[6 De Leeuw 1995.
17. Tentoonstelling 's-Gravcnhage
1851,58
18 Tentoonstelhng's-Gravenhage
.851,58
19. Haagsche en Utrechtsche
tentoonstellingen 1864154

de Nederlandse journalisten vooral de

ook de relevante passages over het vraagstuk

gezelligheid en de kuisheid benadrukten

van de polygamie uit de 'Handelingen der

Bloembergen vermoedt dat de danseressen

buitengewone vergadering van het

Tetar van Elven in het Tetar van Elven

wel degelijk tot de Nederlandse zinnelijke

Nederlandsche Zendelingen-Genootschap

Museum te Delft

verbeelding spraken, maar dat de Neder

over 1837'

landers dit niet zo openlijk konden etaleren
Bloembergen 2002,157-159 c n

^y1^^-

20 KM 1871,592
21 Zie bijvoorbeeld De Odalisk van Paul

22. Afbeeldingen van haremscènes van

28 DeVeeri859,6.

Pierre H e n n Tetar van Elven bevinden zich

29 De Veer 1859, ii.

in de afdeling negentiende eeuw van de

5 Voordezedehjkheidsopvattingen

30 Ernst 1893,2

Rijksbureau voorKunsthistonsche

in Nederland in de negentiende en vroeg-

31 Ernst 1893,8

Documentatie m Den Haag De verblijf-

twmtigste eeuw, zie Righart 1988;

32 Esser 1905,103-104,143-149,162-163

plaats van de originele schilderijen is niet

Damsma 1988 en de verschillende bijdragen
in Van Zonneveld [986

bekend
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6 Bloembergen 2002,37
7 Abraham Kuyper is een van de uit
zonderingen Hij benadrukte dat het
overgrote deel van de oosterse bevolking

1. Yeazell 2000,7

Eugène Delacroix, is onlangs verworven

2. Zie bijvoorbeeld Vergeer 1990

door het Dordrechts Museum· Van

en Mathijsen 2002.

monogaam was en dat slechts een kleine

3. Zie Vergeer 1990

10% van de mannen meerdere vrouwen had

4 Zie voor de achttiende-eeuwse, sterk

Kuyper 1907-1908^! 1,357

23. Mans' schddenj Destesta (1871),
een dromerige odalisk met invloeden van

moraliserende, oosterse vertellingen

8 Westnk 1870,38.

D o h m e n 2 0 0 0 , e n d a n m n 138-14^ over

9 Krayenbelt 1895,28-29

het huwelijkse ideaal in deze vertellingen.

Noortwijk 2006
24. Voor de oosterse reizen van Willem
de Famars Testas, zie· De Famars Testas
1988 en De Famars Testas 1992
25 De Famars Testas 1992,49
26 Bauers Haremwacbt werd gekocht

5 Voor Nederlandse Byronvertahngen

door de schilder Willem Mesdag Mesdag

11 Krayenbelt 1895,60

(Bryde ofAbydos, Stege ofConnib, The Giaour,

bouwde tijdens zijn leven een aanzienlijke

12 Krayenbelt 1895,60

TbeCorair en Hebrew Melodies), zie· Schults

collectie op, waann zich meerdere onenta-

13 Voor Kuypers opinie over de positie

1929, m.n 148-153, Popma 1928, m η 407,

hstisch werken bevonden, met alleen van

van de vrouw en de seksuele zeden en

D ' h a e n i 9 9 0 , m n 236-237 Voor vertalingen

Bauer, maarook van buitenlandse meesters

gewoonten in het Oosten, zie m η Kuyper

van Victor Hugo's Les Orientales, zie

als Adolf von Meckel, John Singer Sargent

1907-1908, dl. 1,25-27,356-362

Yperlaan 1925, m.n. 136 Een anonieme

en Emile Wauters Leeman en Pen nock

vertaling van M o m e r verscheen m 1826

1996,91,300,400,429

10 V a n d e r L m d e n ^ ^ Ö L

14 Zie voor Kuypers reis: Benah en
Obdeijn 2005,176-181 (verblijf in Marokko);

Morrier 1826. Thomas Moore's Lalla Rookb,

De Bruijn 2001 (verblijf in Istanbul)

tenslotte, is nooit volledig in het Nederlands

15 Kuyper 1907-1908^1 1,358

vertaald, maar wel verschenen er losse delen

16 Kuyper 1907-1908^1 1,357

uit dit dichtwerk J. van Lennep, 'De Vuur

27 De Hond 2001,55,56 Zie ook
hoofdstuk acht, 170-173
28 Voor Bauers illustraties bij
Histoire d'Abou/bassan Alt Ebrt Becar et de

NOTEN PAGINA 219-245

Scbemselfubar, conte des M tile et une nutts,
zie Van Leeuwen 2005,173
29 Bescbnjvmgvan bet kapitale diorama
'Een buwettjk m de Sahara'geschilderddoor

(1905) van Richard Strauss hier in het begin
van de twintigste eeuw een grote popu-

30 Voor verschillende recensies zie

18325 Α- Β

85 Wagenvoort 1930,259.

onbekend Zo genoot de opera Salomé

August Legras (c AA, Τ 736 027)

GAA, Collectie Hartkamp, 18315 A, 18316 B,

84. Wagenvoort 1930,258-259

57. Ook in de Nederlandse theaters
en concertzalen was de buikdans met
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lariteit In deze opera trakteerde Salomé

1. Littlewood 2001,128 e v.

het publiek op een oosterse sluierdans.

2. Littlewood 2001,107.
3 Murray en Roscoe 1997 Murrayschnjft

58.Emantsi983,88

3i Meijer 1896,302.

59 Emants 1983,173-174

bijvoorbeeld in de introduction (ρ 6).

32. Volgens een anoniem krantenartikel

60. Emants 1993,45

T o say that male homosexuality flounshed

'Bij de firma Zürcher', bewaard in de

61 Couperus 1983,35.

in Islamic societies would be an overstate

knipselmappen van het RKD, Den Haag

62 Couperus 1983,36.

ment, typical of onentalist discourse, but it

63 Emants 1908,59

would be no exaggeration to say that, before

33 Löffelt 1899 (knipsel in GAA, Collectie
Hartkamp, 18326 A)
34. Löffelt 1899 (knipsel in GAA. Collectie
Hartkamp, 18326 A).
35 Hassan Baddredme el Bassraout Conte
des 1001 Nuits, 1918
36 Vooreen uitgebreidere bespreking van
Van Dongens illustraties bij verhalen uit de
Duizend-en-een-nacbt,z\c Vrolijk 2005

64. Emants 1908,70

the twentieth century, the region of the

65 Voor de relatie reizen en bordelen

world with the most visible and diverse

zie Littlewood 2001,211,212
66 Van Waterschoot van der Gracht
1910,19
67. Van Waterschoot van der Gracht

homosexualities was not northwestern
Europe but northern Afnca and south
western Asia' Zie verder 00k Boone 1995,
105, noot 7
4 Irwin 1994,168-171

1910,19

5 Aldrich2oo3

68. Wagenvoort 1928,9-11 (Wagenvoort

37. Mathijsen 2002,82-88.

beschrijft hier een reis die hij voor 1914 had

6 Murray 1997,213-215

38 Dit wordt bevestigd door de uitgever

gemaakt) Voor de rol van de drogman/gids

7. Aldnch 2003,29-34
8 Geciteerd uit Murray 1997,213

Fredenk Muller (1817-1881) die schreefdat

zie ook. Littlewood 2001,133

de meeste erotische boeken in Nederland

69. Wagenvoort 1928,81

geïmporteerd werden uit Frankrijk en

70 Van Dam 1931,63

Duitsland Zie Keyser 1996,186

71 Zilcken 1909,71

10. Kuyper 1907-1908^1 1,358-359

72 Zilcken 1909,74.

11. Wagenvoort 1930,146

Nederlandse pornografie, zie de website.

73. Zilcken 1909,76.

12 Wagenvoort 1933,232

www.negentiende-eeuw.nl

74. Zilcken 1909,76

13 Wagenvoort 1898,101.

40 Maas 1998,240-241.

75 Zilcken 1909,76

14 Geciteerd uit de verantwoording

41 De twaalfde herdruk dateert uit 1945

76 Zilcken 1909,77.

39 Voor een voorlopige biografie van

Vanaf 1934 (tiende druk) verandert de titel

Amsterdam, 18 december 1909,

gewoonten) maar de tekst blijft identiek.

Zilckenarchief, dossier Pit-123,

43 Hoogenstraten 1934,77-78

bij Couperus 1993,427
15. Bogaerts 1969,117 en Bastct 1987,

77 Adnaan Pit aan Philippe Zilcken,

in. De Oosterscbe vrouw (barezeden en

42 Hoogenstrateni934,83

9 Van's Gravenweert 1840-184],
dl 1,270-271

Rijksprentenkabmet, Amsterdam
78 Adnaan Pit aan Philippe Zilcken,

308,325
16. Klein 2000,157-162,174,175 Zie voor
andere biografische interpretali ei die sterk
de nadruk leggen op Couperus homoseksua

44. Hoogenstraten 1934,59.

Amsterdam, 18 december 1909,

liteit ook Icks 2003,20,21. Voor een heel

45. Hoogenstraten 1934,147

Zilckenarchief, dossier Pit-123,

andere interpretatie zie ook Goedegcbuure

46. Voor dergelijke ansichtkaarten met

Rijksprentenkabmet, Amsterdam

oosterse vrouwen zie· Mermssi, Almarcegui,
Okada 2003,124-136, Alloula, 1986.
47. Jonckbloet 1843,21 Zie ook Mathijsen
2002,64 en 92
48 Voor het Palais Royal. Nater 1986,67

79 Adnaan Pit aan Philippe Zilcken,
Amsterdam, 18 december 1909,

streven naar de volledige autonomic van

Zilckenarchief, dossier Pit· 123,

de kunst
17. Icks 2003,12

Rijksprentenkabmet, Amsterdam

18 Geciteerd uit Louis Coupenis

80 Adnaan Pit aan Philippe Zilcken,

Voor het bordeel van Madame Fatma

Amsterdam, 18 december 1909,

De Wildt en Amoldussen 2002,97

Zilckenarchief, dossier Pit· 123,

49 Vergeer 1990,66

1987,72,90,104 Het belangrijkste thema
van de roman voor Goedegebure is het

Rijksprentenkabmet, Amsterdam

I

993.439
19 Deze en andere voorbeelden van het

Hehogobalus-thema m de negentiende- en

50 GAA,UUOOl6lI

81 Wagenvoort 1933,30-31.

vroegtwintigste-eeuwsc cultuur vindt men

51 GAA. Hartkamp 18210 Β

82 Wagenvoort 1930,256

in Goedegcbuure 1987,72-105 Voor het

83 Maunts Wagenvoort aan Gerlof

schddcnj van AJma Tadema. Becker 1996,

[Asmodée, maan 1892).
52-Littlewood20oi.

van Vloten, Algiers 7 apnl 1901, τ 154 Β 1,

53 Wagenvoort 1898,124.

collectie Wagenvoort, Letterkundig

20. Couperus 1993,22,23

54. Wagenvoort 1898,125.

Museum, Den Haag Oosterse stadsgezich

21. Couperus 1993,80

55. Israels 1989,143

ten van Reyenga bevinden zich in de collectie

22. Couperus 1993,124

56 Bauer 1964,58

van het Stedelijk Museum, Amsterdam

23 Couperus 1993,144,184.

234 238.
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14. Couperus 1993,258
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afspeelt in 1883, droomt de hoofdpersoon
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25. Couperus 1993,79
26. Couperus 1993,138.

May van het 'woeste nomadenleven [.. ]
1. Zie bijvoorbeeld Marbro 1996,12,13

e n

dat zij leiden zou te paard in de woestijn'

27 Couperus 1993,245.

Yeazell 2000,82 'Of course, gender does

Die droom gaat nooit in vervulling, maar

28. Couperus 1993,90

not always make a critical difference in

ze gaat uiteindelijk wel een exotisch huwelijk

29 Couperus 1993,160.

representation - even when what is

aan met een Chinees.

30 Couperus 1993,442-443.

represented literally divides the women

31. Geciteerd uit Icks2003,i6.

from the men'.

23. Kikkert 1991,84 en Eggink 1976 en 70,
71 Eggink suggereert dat Alexandrine en de

32. Geciteerd uit- Mooser 1985,17.

2 Melman 1995,17.

Nubische sjeik een affaire hebben gehad,

33 Voor de schaarse biografische

3. Lewis 2004,96.

maar haar lezing van de bronnen is op z'n

4. Voor positieve lezingen van de harem

minst suggestief

gegevens over Esgo Taco Feenstra Kuiper,

door vrouwen zie Yeazell 2000,84-93,

24. Geciteerd uit: Kikkert 1991,254.

34. Feenstra Kuiper 1920,43

Sachko Madcod 1998, Melma η 1995,

25 Kikkert 1991,270-271

35. Feenstra Kuiper 1920,47

103-112

26 Jacobs 1913

zie Ogrinc 1978,2-7

36 Komnj 1980,267.

5 Melman 1995, m

27 Jacobs 1913, dl 1,219-220.

37 Feenstra Kuiper 1920,13.

6. Wagenvoort 1928,68

28 Jacobs 1913, dl 1,217

38 Feenstra Kuiper 1920,15

7 Littlewood20oi,98,99enBirketi

29.Jacobs 1913,dl \tvoorwoord

39. Feenstra Kuiper 1920,47
4 0 Feenstra Kuiper 1920,42.
41 Feenstra Kuiper 1920,7

1989,70

30. Voor biografische gegevens over

8 Littlewood 2001,98-101

Cathanna Alberdingk Thijm, zie- Derks

9. Susan Legêne schreef een uitvoerige

1994 en Pnck 1978

42. Komnj 1980,264-265

studie over de broers Jan Eliza, Gaspar en

31. Derks 1994,127.

43 VoorDeHaansjareninPalestinazie

Jacques van Breugel en hun zwager Jan Cock

32. Derks 1994,121.

Berkowitz 2005, Giebels 1980-1981, Giebels

Blomhoff, die alle vier lange tijd werkzaam

33 Geciteerd uit Derks 1994,121-123

1981, m η. de inleiding, 7-29.

waren buiten Europa, respectievelijk in Java,

44. Tegenwoordig staat vast dat De Haan

Sunname, Tripoli en Japan. Legêne 1998

34. De affaire rond de totstandkoming van
Loi\ s Les Désenchantées si&x beschreven in

om politieke redenen is vermoord, maar het

10 ZieookLegêneiggS.igi

Yeazell 2000,45-55, Lewis 2005, m.n 19-24

feu dat hij ook vanwege zijn openlijke homo

11 Legêne 1998,226,227 Legêne

en Szyliowicz 1988,94-116 Over de vraag bij

seksualiteit veel weerstand opnep, heeft de

beschrijft hoe het Nederlandse consulaat

wie het initiatief tot de maskerade lag wordt

moord wellicht wel vergemakkelijkt. Het is

letterlijk met de rug naar de straat lag en hoe

verschillend gedacht Bij Szyliowicz neemt

eenvoudiger een weinig geliefde buiten

het door de inwoners werd beschouwd als

Hélys het voortouw, bij Lewis zijn de Turkse

staander te vermoorden dan iemand die

een veilig huis in een vijandelijke stad.

zusjes het belangrijkst

populair is en van onbesproken gedrag

12. Perk 1875,158.

(Berkowitz 2005,115,116)

13 Perk 1875,146.

ik hier de namen zoals vermeld in Loti's

14. Geciteerd uit* Eggink 1976,29

roman. Voor de verschillende namen en

15 Die gennge aandacht voor oosterse

pseudoniemen zie Lewis 2005,20-21

45. Recent onderzoek heeft er overigens
op gewezen dat homoseksualiteit in ortho

35. O m verwarring te voorkomen gebruik

dox Joodse kringen wellicht meer geaccep

vrouwen hadden de dames Tinne gemeen

teerd werd dan altijd gedacht (Berkowitz

met het merendeel van de onafhankelijke,

Zeyneb eigenlijk Hadidjé Zennour en

2005,120-123)

36 Om precies te zijn heette Loti's

vrouwelijke soloreizigers Birkett verklaart

Melek eigenlijk Nounyé Neyr-el-Nissa

46 De Haan [921,13,14.

dit uit het feit dat deze vrouwen op hun

(Lewis 2005,20)

47 Geciteerd uit Giebels 1981,28

tochten zich een 'mannelijke' status aan-

37. Alberdingk Thijm 1906,57

48 Sommige kwatrijnen verschenen

maten en dus ook met een 'mannelijke' blik

38. Alberdingk Thijm 1906,7.

de wereld bekeken. Birkett 1989,167

39 Alberdingk Thijm 1906,121.

reeds tijdens De Haans leven in verschil
lende tijd sehn ft e η en dagbladen, maar

16 Eggink 1976,41,75

40 Alberdingk Thijm 1906,134.

verreweg de meeste werden kort na zijn

17 Bnefvan Alexandrine aan haar nicht

41. Alberdingk Thijm 1906,133

dood gepubliceerd in de bundel Kwatrijnen

Jetty Hora Siccama, ca 1867, geciteerd uit

(1924) Zie voor de kwatrijnen in de verschil

Eggink 1976,28.

lende tijdschriften en dagbladen* De Haan
1952,489-495.
49 Geciteerd uit Maas 2006,215
50 De Haan 1921,43,44.
51 De Haan 1952, dl 2,259
52 De Haan 1952, dl 2,239

18 Bnefvan Alexandrine aan haar nicht

42. Alberdingk Thijm 1906,135.

DEEL

iv

Jetty Hora Siccama, ca 1867, geciteerd uit
Eggink 1976,28.

1 Voor een analyse hoe in de antropologie

19 Birkett 1989,111-141

'de ander' gecreëerd wordt door hem naar

20 Geciteerd naar Gladstone 1970,185

een andere ruimte en een andere tijd te

(eigen vertaling)
21 Eggink 1976,156
22 Voor een ander Nederlands voorbeeld

verbannen zie Fabian 1983
2 Voor de relatie tussen exotisme/
orientalisme en nostalgie, zie MacKenzie

van Arabieren roman tick, zie Van Dcyssel

1995,55-69, Lewis 2004,254 e ν , Edwards

1979,121. In deze novelle uit 1892, die zich

2000,28-30
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31 Voor bibliografische gegevens over
August Legras, zie- Everts 1906,99-108,

ι Van Waterschoot van der Gracht
1910,136
2 Van Waterschoot van der Gracht
1910,100
3. Wagenvoort 1907,125; De Famars
Testas, Schilderskaravaan, 118
4. August Legras in Algemeen Hanaebblad,
vrijdag 31 mei 1912.
5 Van Lennep Coster 1836,99.

Krabbé 1905, De Vnesa 1915
32 Polvliet 1900 dejoumalist Polvhet
zocht Legras op in Ghardaia en vertelt dat

Ha verman, Mannus van der Maarel,
Paul Rink of Ferdinand Hart Nibbng
(afbeeldingen in De Leeuw 1985,
De Hond 2001, De Hond 2004a)
49 Ik wil ovengens zeker niet beweren

Legras zich geheel vertrouwd had gemaakt

dat erachter elk schildenjtje van het

met de oosterse zeden en gewoonten en

'onbedorven' Oosten, idealen van een

daarom onder de lokale bevolking zeer

eenvoudiger en puurder samenleving

populair was

vermoed moeten worden Er is natuurlijk

33 Legras beschreefeen van zijn
verblijven bij de bedoeïenen Legras 1897

ook nog zoiets als mode en artistieke
tradities. Veel van de Nederlandse schilders

6 Van*sGravenweerti84o,dl 1,277

34 Legras 1912,12 mei 1912

waren opgegroeid met de idealen van de

7. Van 's Gravenweert 1840, dl 2,147

35. Legras 1912,28 mei 1912

Haagse School en het 'typisch' Nederlandse

8 Bastet 1983,112-134, behandelt de reis

36. Legras 1912,12 mei 1912

realisme Dat betekende veel landschappen

37 Van Looy aan Allebé, Tanger

en boerentaferelen Veel Nederlandse

van Van 's-Gravenweert langs de klassieke
oudheden in Turkije.
9 Peric 1875,154.
10 Onder Willem I werden door

21 november 1886, SIJVL. Ook in.
Van Looy 1975,266
38. Van Looy aan Allebé, Tanger

verschillende Nederlanders, zoals Bernard

24 februan 1902, stj VL

Romers, kolonel Humbert en de verschil

39. Israels 1989,14.

lende diplomatieke vertegenwoordigers m

4 0 Nochlin 1989. Dit artikel verscheen

onentalisien kozen in het Oosten simpelweg die onderwerpen, die ze ook gewend
waren te schilderen in her vaderland en door
het kopende publiek gewaardeerd werden.
50 Carel Blotkamp stelt dat hetMijntnpttek ook een diepere, sacrale betekenis had.

Istanbul en de Barbanjse staten, archeolo

eerder in Art m Amenca, γι (Mei 1983),

Deze betekenis komt echter met voort uu

gische objecten uit de Levant en Maghreb

118-131,187-191.

het oosterse onderwerp en m zoverre had

geïmporteerd ZieLegênei998,36ien
Bastet 1983,93-112.
π Legêne 1998,217,252,360-367

41 MacKenzie 1995, m.n. hoofdstuk 3,
Orientalism m art, 43-70.
42. Vergelijk ook Richard van Leeuwen

elke willekeurige mijn model kunnen staan
voor dit schilden)· Van Kooten 1994,
156-158.

12. De Famars Testas 1992,25

die MacKenzie's studie als een van zijn

13 De Famars Testas 1988,55.

uitgangspunten neemt voor zijn inter

ook de lijst met Testas' werkzaamheden in

14. De Famars Testas 1992,17c

pretatie van de illustraties bij Nederlandse

De Famars Testas 1988,23,194-200

15 Zilcken 1909,136.

uitgaven van atDutzend-en-een nacht-

16. Zilcken 1915,258,259.

Van Leeuwen 2005,168

17. Zilcken 1915,267.

43. Van Looy en Legras waren zeker met

51. Zie de inleiding van Maarten Raven en

52 Fonds Pnsse d'A vennes, Ν AF 2043420447, Département des Manuscnts,
Bibliothèque Nationale de France, Pans

18. Wagenvoort 1907,93.

de enige, noch de eerste negentiende-eeuwse

53 Boom 1994.

19 Wagenvoort 1907,88

kunstenaars die een voorliefde voor het een

54, Simon Thomas 1996,129,131.

20 Wagenvoort 1933,12

voudige landleven etaleerden Ook bijvoor

21. Voor de Oosterse reizen van Jacobus

beeld de schilders van de Haagse School

Nijeholt en zijn oosterse collectie, zie- De

van Looy, zie: De Hond en Scheepers 1998

schilderden bij voorkeur 'onaangetaste'

Hond 2004b, Massenot 1871; Vincent 1994.

en Van Kneken 1986

landschappen Op hun heidegezichten of

22 Van Looy aan Allebé, Tanger

polderlandschappen zijn de invloeden van

21 november 1886, SIJVL. Ook in.

de modemisenng zorgvuldig weggelaten

Van Looy 1975,265-266.

er is geen trein of industrie te zien.

23. Aantekeningenboekje, VLV 123,
11 januan 1902, StjvL
24. Aantekeningenboekjes VLV 123,
31 december 1901/1 januan 1902, stjvL.
25. Van Looy aan Allebé, Tanger
1 februan 1902, stjvL
26 Van Looy aan AJlebé, Tanger
1 februan 1902, SIJVL.
27. Titta van Looy aan ouders Van Gelder,
Tétouan 5 apni 1902, particuliere collectie.
28. Van Looy aan Allebé, Tanger
24apnli902, stjvL.
29 Aantekeningenboekje VLV 125,
6 en 8 apnl 1902, stj VL
30. Van Looy 1928,222.

44. Zie voor de maaiers van Van Looy:

55 Voor de reizen van Lycklama à

56 Lycklama 1 Nijeholt 1872-1874,
dl ι , χ ν
57 Het Musée de la Castre te Cannes
bezit ook nog een tweede portret van
Lycklama: Eugene Dretsch.Lf itfron

Van der Smit-Meijer en Will 1998,126-128

Lyckiama en costume Arabe, 1878, olieverf

Zie voor Van Looys bewondenng voor het

op doek, 194x96 cm.

werk van Jean-François Mdlet en diens

58. Een selectie uit Lycklama's oosterse

leerlingJulesBastien-Lepage Loos 1998,

collectie was te zien op de tentoonstelling

15-17

Fata Morgana Deverbeeldmgvan bet Oosten

45 De Haan 1998

Nederlandse oriëntalisten, 1850-1930, Noord-

46. Heyting 1994,8.

brabants Museum, 's-Hertogenbosch,

47 Voor de overeenkomsten tussen

25 september 2004-9 januan

de exteme 'ander* en de interne 'ander' zie-

200

5

59 Voor de reis van SnouckHurgronje

Vandenbroeck 1987, De Jong, Ramakers

naar Mekka zie de uitgebreide inleiding van

2003, m.n. de inleiding van Herman

Jan Just Witkam in Snouck Hurgronje 2007.

Roodenburg

Voor Snoucks collectie foto's zie-. Oostdam

48. Vergelijk bijvoorbeeld de onderwerpskeuze van schilders als Willem de Famars
Testas, Philippe Zilcken, Hendrik

2004.
60 In 2007 organiseerde het Rijksmuseum voor Volkenkunde m Leiden
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een kleine tentoonstelling over de

81 Flanor 1883,304

collectie van Snouck Hurgronje

82 Voordeassociatievanjapansemet

61 Vogelsang-Eastwood 2001 en

Franse kunstnijverheid zie Tibbe 2005

78, Α π Nouveau, Jugendstil, Nieuwe Kunst
1972,70 (een afbeelding van een wandbetimmenng in Moorse stijl) Voor Nieuwenhuis
en Lantman Ehens, Groot en Leidelmeier

Vuurman en Martens 199c DeUmversi-

83DeKruijffi883b,336

teitsbibhotheek van Leiden bezit ook nog

84. Osado 1883,276, De K r u i j f T ^ a , 271

1997,228,233, Leidelmeier en Raassen

een uitzonderlijk collectie foto's van Perzie

85 Hotz heeft een deel van het door hem

Kruimel 2000,41,55

ingerichte Perzische paviljoen te koop

95 Simon Thomas 1996,131-132

aangeboden Het schijnt dat het Rijks-

96 Simon Thomas 1996,132

oosterse objecten voor de firma Van

museum hiervoor geen interesse toonde en

97 Vosmaer 1884,157

Wisselmgh, zie Heijbroek en Wouthuysen

dat het daarom naar het Rijksmuseum voor

98 Osada 1883,204 (26 mei 1883)

1999,109,110 Het lijkt erop dat Bauer met

Volkenkunde is gegaan Naar een volken

name tijdens zijn reis naar India (1897/1898)

kundig museum dus en niet naar een kunst-

mogelijke oosterse invloed, zie Mills 1994.

veel heeft aangekocht voor Van Wisselmgh

museum De rol van Hotz op de internatio

Voor de tapijten van Jac Vanden Bosch,

63 Rink aan Bange, Sevilla 24 sept 1889,

naie tentoon stelling van 1883 en de exacte

zie Smit 1987 Voor de tapijten van Lion

verwikkelingen rond de verkoop van de

Cachet De Bois 1994,192 215

verzameld en gemaakt door Hotz
61 Voor Bauers rol als inkoper van

RN H , archief Rijksacademie, Haarlem

99 Voor de tapijten van Colcnbrander en

inventaris van het Perzische paviljoen

100 Smit 1987,88 90

februan en maart, Madnd 2 April 1909,

behoeven nadere studie Zie ook

101 De Roode en Groot 1999,50

RN H, Archief Rijksacademie, Haarlem

Vogelsang Eastwood 2001

64. Verslag Bottcma over maanden

65 Instructie 3ejaargeld Gouwe bij

86 Voor de vernieuwingen in het

Koninklijk Besluit van 30 december 1903,

kunstnijverheidonderwijs, zie De Bois 1987,

RN H, archief Rijksacademie, Haarlem

1424.

66 MacKenzie 1995,113-124, Simon
Thomas 1996,14 15,123
67 Tibbe,GerlaghenHubregtse2003,
Tibbe 1985

87 Voor de decoratieve kunst aan

bewondering voor de oosterse tapijtkunst
was met alleen esthetisch van aard, maar
werd ook ingegeven door zijn geroman
tiseerde visie op de arbeidsomstandigheden
van de oosterse wevers Zie voor Morris en
de oosterse kunst ook MacKenzie 1995,124,
Simon Thomas 1996,123

Algenje de schilder Legras opzoekt
103 Voor de Hand Tapijtknoopenj
Kinheim, zie Geknoopt bij Kinheim 1974,

de Polytechnische School te Delft, zie

Smit 1987,100,101, De Roode en Groot

Hilkhuijsen 2001,10-31

1999,50

88 LeComtewasreedsvanafi874

68 Geciteerd uit Tibbe 2005,277 Morns'

102. Voor een van die reizen, zie Polvhet
1900 Hienn beschrijft Polvhet hoe hij in

verbonden aan de Polytechnische School
als assistent van de directeur E Gugel
89 Rink aan Bange, Sevilla 24 september
1889, archief Rijksacademie, RN H, Haarlem
90 Eliéns 1997,30 en Brentjens 2006,
51-56
91 Voor de invloed van Nederlands-Indie,
zie Simon Thomas 1996,151 168 Voor

104 De Vries 1915,333
105 Colenbrander werkte van 1883 tot
1889 voor Rozenburg In 1912 trad hij als
ontwerper in dienst bij Plateelbakkenj
Zuid Holland in Gouda en in 1921 bij
Plateelbakkenj RAM in Arnhem
106 Ehens 1999,48
107 Terlouw 200,147
108 Voor het carduus-aardewerk van

69 Warmelink 2004

Japanse invloed, zie- Simon Thomas 1996,

De Distel, zie Terlouw 2000,150-153,

70 Zie hoofdstuk 4 over de invloed van

139-151

DeBoisi77 183

het Oosten op de theorie en de praktijk van

91 Ehens 2004,42,43

de ornamentiek in Simon Thomas 1996,

93 Onéntahstische inteneurs in

121 168

Nederland waren zeldzaam, maar niet vol

109 Hilkhuijsen 2001,112,113, Spaander
Van Straaten 1986,60 61,138-147, Herboren
Onenti984,20
110 Iets eerder, in 1907/1908, brachten

71 Van Eeden 1864,535

ledig afwezig Andere voorbeelden dan de

72 Van Eeden 1864,433,436

hier afgebeelde- de Moors toiletkamer (1863)

73 Voor afbeeldingen van deze oosterse

van koningin Sophie in paleis 't Loo, de

(1862 1935) en Leen J Mulder (1879 1969)

Moorse salon in Villa Bety (1877), Over

van de Koninklijke Plateelbakkenj Zuid-

DeOpmerker (28 Apnl en 7 juli 1883) en

toom 241 245, de Moorse balzaal in huize

Holland een bezoek aan het Musée de Cluny

De Katholieke niustrattcyg

Rennenenk (ca 1850) aan de Velperweg te

om het islamitische aardewerk te bestuderen

Arnhem Zie Ehens 2004, Bon 1997, Kuyt,

Het resulteerde in de decors 'Damascus'

Middelkoop en Van der Woud 1997,95

en 'Rhodian' die omstreeks 1910 werden

bouwwerken zie de platenbijvoegsels van

17 (1883/1884),

102 en 104.
74. De Clercq 1883,292
75 Voor de discussie over de bouwstijl

94. Natuurlijk waren er ook

reeds de plateelschilders Daniel Harkink

geïntroduceerd (Ehens 2006,334, Sluijter-

van het Nederlands koloniaal paviljoen zie

uitzonderingen Verwijzingen naar het

Seffen en Vogels 2001,26,27) Ook andere

Bloembergen 2002,84 87 en Montijn 1983,

islamitische Oosten vinden we wel in het

fabrieken experimenteerden in deze jaren

30-31 Voor het paviljoen van Atjeh, zie

oeuvre van Lion Gachet, een kunstenaar die

met oosterse decors, zoals bijvoorbeeld de

Tibbe 2005

welhaast alle exotische en historische stijlen

Amhemsche Fayencefabnek die rond 1915

76 Van Eeden 1884,80

heeft opgezogen, of in de koperen lampen

kwam met sieraardewerk dat teruggreep op

77 Geciteerd uit Tibbe 2005,272

met ajourefTecten van Theo Nieuwenhuis en

Perzische decoratiemotieven Dit aardewerk

78 DeKruyfri883a,263

George Henn Lantman Voor de invloed

droeg exotische namen als 'Elrakka',

79 DeKruyffi883a,264

van het islamitische Oosten op Lion Cachet,

'Kashmir', 'Lindus' en 'Persian'

80 DeKniijflFi883a,265

zie De Bois 1994, Simon Thomas 2000,71,

(Ehens 2006,64 en 69)
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O n e n t 1984, S p u n d e r e n Van S traaten
1986,66-68,165-193
112. G e c i t e e r d u i t E l i e n s 2 0 0 4 , 4 5
113. Geciteerd uit Herboren O n e n t

Berbers. N a h u n b e k e n n g w a s ook hier
de leidende geest Semitisch.

I. R o m e i n 1 9 7 6 , 6 3 1 - 6 5 1 R e c e n t is er

23 I n h e t n a w o o r d ' t e n b e s l u i t e ' v a n zijn

k n t i e k g e k o m e n o p d e wel h e e l h e t e r o g e n e

r e i s v e r s l a g legt K u y p e r a n d e r e a c c e n t e n

samenstelling van R o m e i n s kleine geloven,

D a a r l e g t hij m e e r n a d r u k o p d e s t n j d t u s s e n

w a a r t o e d e a u t e u r m e t a l l e e n allerlei o c c u l t e

h e t A n s e h e e n h e t S e m i t i s c h e T o c h blijft hij

genootschappen rekende, maar o o k bewegin

o o k in d e z e e p i l o o g d e b c l a n g n j k e e n p o s i -

g e n als d e h o m e o p a t h i e , h e t v e g e t a n s m e e n

tieve i n v l o e d v a n h e t S e m i t i s m e o p h e t

115 V a n L o o y i 9 2 8 > 2 3 3 .

het m a g n e t i s m e ( H u i s m a n en T e Velde

c h r i s t e n d o m e r k e n n e n . Ik b e n h e t d a n o o k

116 V a n L o o y b l e e f u i t e i n d e l i j k t o c h e e n

2001)

n i e t e e n s m e t J e r o e n K o c h d i e in zijn r e c e n t e

1984,26.
114. A a n t e k e n i n g e n b o e k j e V L ν 125,
6 a p n l 1902, s t j v L H a a r l e m

b u i t e n s t a a n d e r die o p afstand g e n o o t van

2 R o m e i n 1976,641-643

K u y p e r b i o g r a f i e schrijft d a t K u y p e r n a zijn

het oosters schouwtoneel, z o n d e r erin o p

3 V o o r d e e s o t e n s c h e leer v a n t h e o s o f i e ,

reis veel p e s s i m i s t i s c h e r w a s o v e r d e i s l a m e n

te gaan D e H o n d en Scheepers 1998

zie: D u b e y 2 0 0 3 e n B a x 2 0 0 4

e e n s t n j d t u s s e n d e islam e n c h r i s t e n d o m

117. L e g r a s 1897.

4 . D o z y 1863,212.

onvermijdelijk achtte (Koch 2006,518-521)

118. L e g r a s 1912,12 m e i 1912.

5. D o z y 1863,210, verg. o o k N i e m a n n

D a t is z e k e r n i e t d e g e e s t van h e t t o t a l e b o e k .

119 V a n W a t e r s c h o o t v a n d e r G r a c h t
1910,78
120 Van Waterschoot van der Gracht
1910,82.
121 V o o r G e r l o f v a n V l o t e n , z i e S t a p c r t E g g e n 1 9 8 8 e n D e G o e j e 1903.
122 G e c i t e e r d u i t H i n n c h s 2 0 0 1 , 9 5

1861,321
6 S n o u c k H u r g r o n j e 1911,50-52
e n S n o u c k H u r g r o n j e 1912,41-43.

24. V a n 's-Gravenweert 1840-1841,
dl 1 1 , 8 0 - 8 2 .

25PMS,PJvL.,JHv.Gi864,6i

7 Z i e D u b e y 2003,117-127

26.VanWestnki87o,28

8. D o z y 1 8 6 3 , 2 0 9 O m zijn m e n i n g t e

27. Van Looy beschnjft de stoet in het

s t a v e n verwijst D o z y in e e n n o o t n a a r

laatste hoofdstuk van zijn novelle Gekken-

w e r k e n v a n D e Sacy e n T r u m m p . D a a n n

Van Looy 1982

(Albert Verwey aan M a u n t s W a g e n v o o r t ,

c i t e e r t hij T r u m m p d i e e e n b o e d d h i s t i s c h e

N o o r d w i j k a a n Z e e , 22 m a a r t 1903).

o o r s p r o n g van het soefisme veronderstelde-

Sevilla, 17 december 1886, m Van Looy
1975.174-

28 Jacobus van Looy aan August Allebé,

123. Hinnchs 2001

' D a s s d e r S u 6 s m u s e i n indisches P r o d u k t ist,

124. V a n V l o t e n 1 9 0 0 a , 52.

d a r ü b e r k a n n kein Zweifel obwalten, u n d

29. Wagenvoort 1933,178

125 V a n V l o t e n 1 9 0 0 a , 52,53

n o c h n a h e r ist d e r S ufism u s e i n speciell

30 W a g e n v o o r t 1898,207-208

126 V a n V l o t e n 1 9 0 0 a , 8 9

buddhistisches E r z e u g m s s *

31 W a g e n v o o r t 1 9 0 7 , 8 3

127. V a n V l o t e n 1 9 0 0 a , 53

9 Dozy 1863,209

32 W a g e n v o o r t 1907,117

128 L e o p o l d 1979, dl. 1 1 , 4 5 4

10 D o z y 1 8 6 3 , 2 2 4

33 W a g e n v o o r t 1907,216

II. S n o e c k 1 8 8 6 , dl. 111,101-116.

3 4 . W a g e n v o o r t 1907,217

Zie ook H i n n c h s 2001,95.
129 L e o p o l d 1979, dl. 11,455
130. G e c i t e e r d u i t H i n n c h s 2 0 0 1 , 9 5

12 De Boer 1921,148-152 Ovengens

35 Voorhetbabismeenbahaisme.zie-

noemr 00k Snouck Hurgronje in zijn

Waardenburg 2 0 0 0 , 4 0 4 - 4 0 6 ,

(Albert Verwey aan M a u n t s W a g e n v o o r t ,

latere geschriften de invloed van het

Waardenburg 1985.

N o o r d w i j k a a n Z e e , 22 m a a r t 1903)

neoplatonisme: Snouck 1911,50 en

131. Z i e o v e r W a g e n v o o r t s
h o m o s e k s u a l i t e i t en zijn s t n j d r e g e n

Snoucki9i2,36,37.
13 Tegenwoordigdenkt men daar anders

36 Lycklama a Nijcholt 1872-1874,
dl. 11,109.
37 De Goeje 1893.

vooroordelen- Vierhout en W a g e n v o o r t

over en worden de wortels van het soefisme

38. De Goeje 1893,115.

1999, m.n het v o o r w o o r d d o o r R o b van

veel meer bincn de traditie van de islam

39 De Goeje 1893,111.

d e r S c h o o r (5-11) T e r c c h r schrijft V a n d e

gezocht, zie bijvoorbeeld Buitelaar en

40. Wagenvoort 1926,5.

S c h o o r dat W a g e n v o o r t daarbij een nogal

Ter Haar 1999,9.

41 Wagenvoort 1926

betwetenge t o o n aanslaat

14. Kuyper ziet de invloed van de ansehe

132 W a g e n v o o r t 1 9 0 7 , 1 0 6 .

wereld alleen in de Perzische, pantheïstische

133 W a g e n v o o r t 1 9 0 7 , 1 0 6

mystiek, met in de ascetische en extatische

134. W a g e n v o o r t 1 8 9 8 , 2 0 8

mystiek (Kuyper 1907-1908, dl 11,10)

42. Wagenvoort 1907,251
43 Wagenvoort 1926,6 en Wagenvoort
1907,248.
44. Wagenvoort 1926,84.

135 W a g e n v o o r t 1 8 9 8 , 2 0 7

15 Kuyper 1907-1908, dl 11,11.

45 Wagenvoort 1907,252.

136 Wagenvoort 1898,110.

16. Kuyper 1907-1908, dl 11,10

46 Wagenvoort 1907,252.

137 W a g e n v o o r t 1 9 3 3 , 2 4 8

17 Kuyper 1907-1908, dl. 1,27

4 7 . K u y p e r 1 9 0 7 - 1 9 0 8 , dl. 1 , 4 8 6

138. W a g e n v o o r t 1 9 0 7 , 9 4 .

18. Kuyper 1907-1908, dl 1,31

4 8 Kuyper 1907-1908^1 1,487
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This book is a study of Dutch images of the Orient in the period extending roughly
from 1800 to 1920. The Orient' or 'East' is understood here to refer to the Islamic
world around the Mediterranean Sea, from Marrakesh to Isfahan, and from
Istanbul to Mecca. Although this is self-evidently a vast territory exhibiting great
regional differences, in the nineteenth and early twentieth centuries it was regarded
in the West as a single cultural region. The approach adopted in this study is highly
interdisciplinary. The sources used include travel accounts, prose, poetry and
drama, architecture and applied arts. The book is built up thematically in four parts,
each part discussing one of the main areas of interest: biblical Orientalism, the
Orient as the land of the imagination; the Orient as the land of sensuality; and the
unspoiled Orient.
No one who sets out to study Western representations of the East can ignore
Edward Said's influential book Orientalism. This book draws on Said's view that
the West frequently created - and endlessly regurgitated - stereotypical images
of the East that had little or no bearing on reality in the region. His concept of
Western images of the Orient as being saturated at many levels with imperialistic
ideas and motifs also remains valuable. But I have also incorporated into my
study the many criticisms of Said's work. Most notably, historians such as John
MacKenzie accuse Said of unacceptable generalisations, and have described his
view of Western culture as too one-sided. In fact they hold that Said did precisely
what he accused Western Orientalists of doing; he took a vast region with a highly
heterogeneous culture - in his case the West - and reduced it to a few permanent
essences. These critics identified numerous other factors besides political and
economic imperialism that influenced Western images of the Orient, whether
directly or indirectly: factors that took account of cultural differences and
contradictions.
So this study will not be emulating Said's work in postulating a single compre
hensive theory. Like his critics, I reject the notion of a single controlling, all-encom
passing discourse. To do justice to the complexity of the process of representation,
I have combined different vantage points. I have explored the way in which the
context of the observer, the demands of the medium, and the expectations of the
public influenced Dutch representations of the Orient. This approach yields a
complex, often poly-interpretable - and sometimes even inconsistent - wealth
of material, which is certainly no less fascinating for these incongruities.

T H E C O N T E X T O F T H E Ί M A G E - M A K E R ' , T H E LAWS O F T H E
MEDIUM, AND THE INTENDED

PUBLIC

To a large extent, the religious, social and intellectual backgrounds of authors
and artists determined the nature of their interest in the region: the Réveil man
C.W.M. van de Velde focused on the biblical past of Palestine, the classical scholar
and poet Jan van 's-Gravenweert studied the Middle East in search of remnants

from antiquity, and the symbolist poet Boutens delved into mystical Sufi poetry
from Persia. All were looking for aspects of the Orient that appeared relevant to
them given their individual social and cultural backgrounds: confirmed agnostics
were generally unmoved by debates about the precise location of Old Testament
monuments, just as engineers took little interest in traditional eastern crafts.
Topical debates on pressing issues in Dutch society- or rather, in part ofthat
society - not only determined the specific aspects of Oriental culture that attracted
interest, but also determined to a large degree the representations of the Orient.
In the case of religious travellers (part 1) - a mixed company of Catholics and
Protestants, from progressive to orthodox - religious context, public and medium
moulded their images of the Orient. Their interest in the region can be traced
directly to new developments in biblical studies: the rise of historical/critical
exegesis and the ensuing realisation that the Bible was an oriental book and that
its geographical context was key to a better understanding of the Holy Scriptures.
But the question of how and to what degree the contemporary Orient could
contribute to their knowledge of the Bible was more controversial. Catholics
focused primarily on traditional places of pilgrimage, mainly in cities, while
Protestants gravitated to rural villages. For the latter, the landscapes of Palestine
were imbued with spiritual, sometimes even sacred significance. Some orthodox
Calvinists, including adherents of millenarianism, saw in that same landscape
allusions to God's prophecies, and even the approaching end of time.
Differences between progressive and orthodox Christians also influenced
the degree to which people drew comparisons between the contemporary people
of Palestine and the region's biblical population. Adherents of modern biblical
criticism generally considered this issue unproblematic: they equated contemporary Bedouins with Abraham and his followers, and used contemporary wedding
rituals to explain obscure passages from the Songof Songs. Orthodox Christians
were far more cautious in this respect. Comparisons between the Muslim population - infidels who were viewed asrivals,if not enemies, of Christendom - and
heroes of the faith from the Old and New Testament struck them as repugnant
and inappropriate. Similar objections were raised, even more forcefully, when it
came to visualisations of the biblical stories. The so-called 'Arabisation of the Bible'
- in which biblicalfigureswere depicted as contemporary inhabitants of the Middle
East - was initially seen in the Netherlands as a Protestant art: as the artistic variant
of modem biblical criticism, which was of course a wholly Protestant concern. But
even here, the more orthodox Calvinists were suspicious of an overly oriental
depiction of biblical scenes. Depicting Christ with an Oriental headdress, for
instance, was viewed as highly unseemly.
Responses to this Orientalising' biblical history painting were strongly
influenced by successive artistic movements and changing concepts of art. While
critics writing around 1850 predicted a great future for biblical Orientalism as
an original, Protestant form of religious art, less thanfiftyyears later they were
consigning it to the realm of superficial picture-postcards that had nothing to
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do with true art. People living in the mid-nineteenth centuiy, the age of Realism,
attached great value to producing true-to-life images of biblical stories, but half
a centuiy later, wholly different criteria were applied to art. By then, art was above
all a vehicle for self-expression, and the artist was expected to provide a more
personal, intensely felt and emotional interpretation.
Finally, biblical Orientalism was also dependent on medium and genre. While
in autonomous painting, changing conceptions of art meant that its role was largely
played out by the end of the nineteenth century, in other disciplines it retained its
popularity for much longer. For instance, in 1891 Anthonius Brouwer completed
a cylindrical 'panorama ofJerusalem' in Amsterdam. Since the whole aim of a
panorama was to create an illusion of reality. Brouwer adopted a more orientalising
'authentic' approach. Biblical Orientalism was also popular in illustrations. Dozens
of Bibles were illuminated with pictures in which the protagonists were dressed
as Bedouins set against an Oriental landscape or seated at an Eastern meal in an
Eastern house. Orientalising bible scenes of this kind were valued chiefly for their
educational value. That was also the main reason why the founders of the Heilig
Land Stichting (Holy Land Foundation), who created an open-air museum at the
beginning of the twentieth century, decided to re-construct biblical locations in
Oriental style. By re-producing these 'authentic' settings, they hoped to create
a better understanding of Bible stories. Piet Gerrits, the park's artistic director,
deliberately designed his creation with disregard for the contemporary artistic
debate: he saw his task as didactic rather than aesthetic. Only within that framework was there any scope, after 1920, for a radical. Orientalising approach.
Exactly how the contemporary artistic/intellectual debate determined and
stimulated a specific image of Oriental culture emerges most clearly, perhaps,
in the new view of Oriental poetry as a poetry of the imagination (part n). Although
Dutch prose writers and poets of the late eighteenth and early nineteenth centuries
had little or no knowledge ofArabic, this did not stop many of them from insisting
quite categorically that Arabic poetry was a superb example of primitive verse,
which sprang directly from the extraordinary power of imagination possessed
by Arab Bedouins. The enthusiasm for this poetry was confined, it should be said,
to a very small and select company that had closely followed recent debates on
the differences between Classicism and Romanticism. Exponents of the latter
movement rejected the Classicists' strict formal rules and advocated a greater role
for the imagination. In their desire to endow their own movement with a tradition
at least as venerable as that of Classicism, Romanticists invoked the work of the
ancient Greek poet Homer, Celtic bards, mediaeval troubadours, and early
Arabic poets with their extravagant imagery and frenzied imagination. In 1823,
N.F. van Kampen wrote that Arabia was 'the cradle of Romantic Poetry', and
poets such as Adriaan van der Hoop and Isaac da Costa claimed their Oriental
precursors as kindred spirits. But as soon as the poetic debates on the nature and
origin of Romanticism had died down, interest in Arabic poetry quickly evaporated.
Sobering studies and sound translations revealed that the poetry was nowhere near

as fantastic as had been claimed; in fact it tended to be quite realistic, besides which
it was highly inaccessible to Western readers.
That is not to say that the fantastic, fairy-tale Orient disappeared from Dutch
culture altogether. After all, for the general public, this image was based not so
much on early Arabic poetry as on the tales of One Thousand and One Nights. These
stories had been translated into Dutch at the beginning of the eighteenth century,
and remained extremely popular in the nineteenth century. Not only in literature,
but in drama too, the fairy-tale Orient was depicted with great inventiveness.
The public's desire for sensation, exotic scenery and sumptuous décor was more
than satisfied by the spectacular Oriental ballet-pantomimes that were staged
at Amsterdam's main playhouse (Stadsschouwburg) for several decades. By the end
of the nineteenth century, the image of the fantastic Orient was even influencing
theatre designs, and a few years later Oriental elements were incorporated into
the architecture of the cinema: the dream industry of the new century.
My analysis of the 'sensual' and 'unspoiled' Orient demonstrates the degree
to which the East could serve as a mirror image of the West. The sensual Orient
(part in), with its polygamy and harems, had for centuries been seen as the polar
opposite of the far more chaste Western world. Even in the nineteenth century,
religious travellers seized every opportunity to denounce Oriental depravity.
While Abraham Kuyper was in Algiers, he actually researched the archives for
statistics on local prostitution to prove the vast moral superiority of Christianity
to Islam. But what Kuyper cum suis saw as a nightmarish menace was to others an
enticing dream. The nineteenth century witnessed growing resentment of the ever
stricter constraints imposed on sexual conduct. The Orient now became a haven
(if only in the imagination) where the Dutch might indulge in exotic pleasures
denied them at home. Around 1900 a kind of sex tourism actually developed, if
on a relatively modest scale: groups of travellersflockedto erotically tinged bellydancing performances and brothels, escorted by local guides, since these were
regarded as 'typically Oriental' diversions. The Orientals' putative debauchery
enticed not only heterosexual men, but also homosexual men who were unable
to express their desires at home. The famous novelist Louis Couperus and the
lesser-known journalist E.S. Feenstra Kuiper chose Oriental settings to justify
their treatment of homosexual themes.
While the sensual Orient thus aroused a wide spectrum of responses among
men, Dutch women tended to see it in wholly negative terms. Seldom do we find
a Dutch female writer qualifying or questioning the reported excesses in Eastern
harems. They tended almost uniformly to deplore the subordinate position of
Oriental women and to express the hope that Western influence could soon help
to improve their position. Only Catharina Alberdingk Thijm, with her novel set
in a turkish harem, gave an unexpectedly critical, feminist turn to her narrative by
concluding that the oppressed women in the harem were essentially no worse off
than Western women, whose freedom was also subject to harsh constraints.
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In the late nineteenth and early twentieth centuries, growing dissatisfaction with
modern capitalist, industrial society led to an idealisation of the unspoiled Orient
(part ι v). Oriental societies were still in their original state, untainted by the
ugliness and monotony of mass manufacturing and avarice, the hectic pace and
unrelieved rationalism of modern Western life. Sadly, this Orient too was now
under threat from the growing influence of Western civilisation. Travel accounts
described the disastrous consequences of this ever-increasing influence, while
painters penetrated ever further into the hinterland to record what remained
of the unsullied Orient. Poets drew inspiration from Eastern Sufi poetry in their
quest for a form of mysticism that had been lost in the rational West. Their travel
accounts, paintings and poems, born of dissatisfaction with the direction that
their own culture had taken, were a form of cultural critique. They projected
onto the Orient everything they felt was sadly lacking in the West: simplicity,
sincerity, a sense of oneness with nature, purity, beauty and spirituality.

CONTINUITY AND

CHANGE

Although I challenge Said's limited hermeneutic model on several fronts, some
of his observations remain entirely valid. My study certainly confirms one of his
central propositions, namely that the West saw and represented the East as its
complete opposite. The Dutch tended to express relations between East and West
in terms of unchanging essences and binary oppositions: nature/culture; irrational/
rational; emotion/reason; lascivious/chaste; capricious /steadfast; static/dynamic.
This latter opposition in particular, static/dynamic, determined views of the Orient
in large measure. Most other oppositions stemmed ultimately from this one. Since
the Orient was 'static', it belonged in an earlier stage in the timeline and had notyet
developed into the modern, rational society that existed in the West. And since
Orientals lived in a different phase of time, they were closer to nature, more
primitive, more irrational and more inclined to mysticism.
What Said's book fails to make clear, however, is that Westerners did not
all reach similar verdicts concerning thesefixedoppositions; people's responses
depended to a large extent on their opinion of their own culture. Travellers who
delighted in modern Western society saw the static Orient as a backward region
that had a long way to go before it could comply with Western norms, while those
who were critical of contemporary trends in the West saw the Orient rather as a
culture that had not yet been infected by the virus of so-called 'progress'. Some saw
Orientals as irrational, while others admired what they saw as the richer emotional
lives of the people of the Orient and their greater receptiveness to the true mysteries
of human existence; some regarded them as perverted weaklings, while others saw
them as people with a healthy, natural sensuality, and so forth.
Although the oppositions themselves remained remarkably constant in the
Netherlands during the period studied here, the values attached to them shifted.

In thefirsthalf of the nineteenth century, comparisons between East and West
tended to favour the West. This is clear, for example, from descriptions of Oriental
cities. In the early period, Dutch travellers were appalled by the old city centres,
with their poky little alleys, unpaved roads and tumbledown palaces. Only the
European neighbourhoods proved pleasant exceptions to the rule. But after the
mid-century, a change set in: travellers started calling the narrow alleys 'picturesque'
and 'genuinely Oriental' and poured scorn on the Western quarters, those
monstrous products of the industrial age.
How should this reversal of attitudes, which occurred on several fronts, be
explained? From about 1870 onwards, the Netherlands gradually developed into
a modem, industrial society, with all the benefits and drawbacks that entailed. By
the end of the century - and this was later than in other European countries such
as Britain, France or Belgium - the downside of this modernisation process was
making itself clearly felt in the Netherlands, generating a growing resistance to the
consequences of industrialisation. Socialists concerned themselves with the fate
of the new working classes and actively sought to improve their living conditions.
Decorative artists slated the ugliness of industrial products and took refuge in
traditional crafts. In artistic and intellectual circles, many turned their backs on
a rationalism they saw as having outreached itself and searched for an alternative
spirituality. Finally, bourgeois morality itself came underfirefor the first time.
The writers and painters of the influential Tachtigers movement (active in the 1880s)
publicly repudiated middle-class, Christian values. They demonstratively opted for
a bohemian lifestyle and expressed disdain for the moral compass of'respectable
burghers'. This period also saw thefirstpublic challenges to the prevailing sexual
morality. Of course, only a small proportion of the intelligentsia was involved.
Still, changes of this kind were of great importance to the development of
Orientalism in the Netherlands. This intellectual climate fostered the Orient's
reputation as a popular refuge for the critical and disaffected. The tone of travel
accounts also started slowly changing towards the end of the century. Orthodox
Church ministers continued to see the Orient as afilthy,backward and immoral
place, but growing numbers of travellers expressed their appreciation of the
unspoilt beauty of this other world.
Finally, it is interesting to note the ways in which Dutch images of the Orient in
the nineteenth and twentieth centuries differed from those in the previous period.
Christien Dohmen has researched narratives on Oriental themes published in the
eighteenth century. She reaches the conclusion that these stories had two functions.
A small proportion, masquerading as letters from Orientals giving their opinions
of Europe, were used as vehicles for direct criticism of the West. The author hid
conveniently behind the persona of the letter-writer, which gave him a perfect
excuse to vent his spleen about contemporary issues. The majority of narratives,
however, focused on the Orient itself, which was basically presented as a model
for Western readers. These texts tended to emphasise the similarities rather than
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the differences between East and West. The Oriental protagonists in these stories
are exposed to all manner of temptations, but they prove themselves to be Godfearing, virtuous souls, who base their actions on universal values and therefore
set afinemoral example to Dutch readers. And that is precisely the opposite of
what happens in the nineteenth-century sources. Although the occasional writer
observes that all people are in principle equal, most see the East primarily in terms
of stark contrasts with the West. Even towards the end of the nineteenth century,
when the Orient was gaining in popularity, this was not because of perceived
similarities between the two worlds, but precisely because of the differences.
When the Orient was held up as an example, it was because of its different sexual
morality and religious life, its «iw-Christian spirituality and its/irf-industrial
society.

INTERNATIONAL CONTEXT

This study has shown that the Orientalism of the nineteenth and early twentieth
centuries certainly did not leave the Netherlands untouched; it had an enduring
impact on disciplines ranging from literature, painting and the decorative arts
to architecture and theatre. It must be said, however, that it never reached the same
heights as it did in other European countries, most notably in France and Britain,
where Orientalism became a veritable rage. It is also striking that Dutch
Orientalism peaked relatively late, in the period 1880 to 1920, when the Oriental
'hype' was rather on the wane in neighbouring countries. Tofinda satisfactory
explanation for the limited, latefloweringof interest in the Orient in the Netherlands would call for further comparative research on the development of Orientalism in the different countries of Europe. Still, I have ventured to make a few
suggestions in the conclusion to this study.
First of all, there were external factors that tended to weaken rather than
strengthen ties between the Netherlands and the Orient in the nineteenth centuiy.
Politically and economically, the Netherlands scarcely had any significant ties with
the Orient in that century. While other European powers were founding new
colonies and protectorates there, the Dutch were focusing their political, military
and economic efforts on the Far East. The former voc possessions were transformed into a modern colony, the Dutch East Indies, in the course of the nineteenth
century. Islam was seen as a potential enemy of the colonial system. In the Dutch
East Indies, the Dutch preferred to focus on the Hindu and Buddhist cultures that
had preceded Islam. The great Islamic cultures in the Middle East were viewed with
suspicion, fuelled by a fear of pan-Islamism. Many regarded Istanbul, Cairo and
Mecca as the heart of the evil that could also jeopardise the Dutch colonies in the
Far East. This hostility to Islam obviously did little to foster artistic or intellectual
interest in the Orient.

There were also internal factors that may help to explain the relatively lukewarm
interest of the Dutch in the Orient. Thefirsthalf of the nineteenth century was
an extremely turbulent period, an age of insecurity. In these stormy years, the
Netherlands was engaged in a quest for its own identity and national raison d'être.
This quest produced stereotypical descriptions of the Dutch national character,
as devout, modest, virtuous and domestic. At every opportunity, the country's
Golden Age was held up as a shining example to nineteenth-century Dutch
citizens. That was when the Netherlands had proved how a small country can
be great. Literature and art produced in the nineteenth century were expected
to enhance national pride and to express national character. Painters were urged
not to repudiate their country's tradition and to work in the style of the seventeenth-century Dutch School, a Dutch 'realism' that was deemed to be in perfect
harmony with the modest and down-to-earth national character. So large-scale,
dramatic history paintings must be avoided; instead, artists were expected to
make modest portraits, landscapes, and genre paintings. For poets, the supreme
example was Jacob Cats, with his peerless descriptions of Dutch virtues. Domestic
poetry now held sway in the Netherlands: simple, accessible poems that excelled
in detailed descriptions of everyday life.
Although Romanticism did not pass the Netherlands by, it remained what can
best be described, perhaps, as a Romanticism of the small gesture: no magnified
heroic deeds, but the recognisable feelings of ordinary men; nofierypassions
articulated by Byronic wanderers, but encomia to domestic bliss and the innocence
of children. In the Netherlands wefindno examples offierceopposition to middleclass values that are comparable to the more extreme French Romantics. On the
contrary, Dutch critics tended to rail against French art and literature, which they
considered to be exaggerated, loud, frivolous and immoral -just like the French
themselves, in fact, whose national character was seen as the antithesis to Dutch
modesty and realism.
Orientalism too was seen in the Netherlands largely as a French fad, which did
little to enhance its popularity. Furthermore, Western images of the Orient tended
to emphasise precisely those traits that were completely at odds with the national
image cultivated by the Dutch. The Orient was characterised by extravagance,
capriciousness, eroticism and passion, while the Dutch liked to see themselves as
moderate, simple, virtuous and composed. The Orient stood for a world that the
dominant culture altogether rejected. In thefirsthalf of the nineteenth century in
particular, the discourse about Dutch national identity left no scope for a different
cultural ideal. And this made it largely impossible for Orientalism to fulfil the
function it fulfilled elsewhere. In other European countries, the Orient provided
an alternative to bourgeois society, but in the Netherlands, bourgeois Christian
culture was so dominant, and the counter-current so weak, that no need was felt
for a radical alternative. In the Netherlands, Oriental themes were considered to be
'un-Dutch', which made them not only inappropriate but also morally repugnant.
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The only exception was biblical Orientalism. Interest in the lands of the Holy
Scriptures was always praiseworthy, of course, and the earliest Dutch travellers in
the Orient went there almost exclusively for religious reasons. The largest and most
noteworthy Orientalist projects in the Netherlands - even after 1870 - had biblical
themes: Van de Velde's geographical expeditions, Brouwers's Jerusalem panorama,
and Suys and Gerrits's Holy Land Foundation, the biblical open air museum.
As theyears passed, there was more room for criticism of modem, middle-class
society in the Netherlands, and Orientalism could thus come to the fore. This
happened in thefinalquarter of the nineteenth centuiy, which ushered in a
noticeable wind of cultural change. The Netherlands was evolving into a modern
industrial society, a more self-confident, dynamic nation that was more receptive
to foreign influence. From then on, Dutch artists and writers closely followed
artistic trends in France, and many lived and worked in Paris for a time. At the
same time, more and more Dutch observers highlighted the disadvantages of
advancing industrialisation. Old values came under attack, and in artistic and
intellectual circles, a few of the more radical painters and writers demonstratively
rejected bourgeois society, deprecating middle-class values rather as the more
extreme Romantics of France, Germany and Britain had done before them,
overfiftyyears earlier.
In this more open and critical atmosphere, the Orient gained a more appealing
image in the Netherlands. It now had a function: it answered yearnings for an
unspoilt, pre-industrial society, a more profound spirituality and mysticism, and
a natural sensuality and freer sexual morals. It must be added that this moderate
heyday of Dutch Orientalism was rather short-lived. In the international arena.
Orientalism was waning by this time, and new movements were emerging with
different conceptions of art and different ideals. What had once been innovative
and revolutionary had now become old-fashioned. What is more, in the Netherlands, Orientalism now faced competition from the country's own colonies.
Writers and artists were discovering the cultures of the Dutch East Indies,
partly from the same need for purity, spirituality, sensuality and beauty.
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Ook in de negentiende eeuw stond de islamitische wereld rond
de Middellandse Zee volop in de Nederlandse belangstelling.
Predikanten bezochten bijbelse locaties in Palestina; toeristen
amuseerden zich bij pikante buikdansvoorstellingen, dichters
lieten zich inspireren door Arabische en Perzische poëzie en
kunstenaars schilderden pittoreske, oosterse straatjes.
In dit boek staat de Nederlandse interesse voor het Oosten
tussen 1800 en 1920 centraal. Waarom trokken Nederlanders
naar deze verre landen en hoe verbeeldden ze die wereld? Het
Oosten kon voor hen vele gedaanten aannemen: het land van
Mozes en Jezus, de sprookjesachtige Oriënt van de Duizenden-een-nacht, een sensueel oord met verleidelijke haremdames
of een Onbedorven', pre-industriële samenleving. Die beelden
hadden vaak weinig te maken met de oosterse realiteit. Ze
voorzagen in de eerste plaats in een Nederlandse behoefte:
de wens de Bijbel beter te begrijpen, de behoefte aan pracht
en praal, het verlangen naar een vrijere seksualiteit of de
weerzin tegen de moderne, westerse samenleving.
Verlangen naar het Oosten is een interdisciplinair opgezette
studie. De auteur onderzoekt reisverhalen, poëzie, literatuur,
theater, bijbelillustraties, schilderkunst, toegepaste kunst en
architectuur. Bij de analyse van de Nederlandse beeldvorming
van het Oosten wordt allereerst gekeken naar de maatschappelijk en culturele bagage van de reizigers, schrijvers en kunstenaars. Verder wordt aandacht besteed aan de specifieke eisen
van de verschillende media en de verwachtingen van het publiek.
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