9]
derddoorAlexandreCabanel(1823-1889),onderbijna diezelfde titel: 'Le Marchand de Venise'. Het toont een in Renaissance-

kostuum gestoken jongeman die bezig is de eerste van drie

kistjes te openen.Vanachtereengordijn kijkt eengroepje dames

enkele seconden, de poezie der oudheid voor korte wijlen
herlevend, onder de blikken eener moderne soiree.

(...)
Wat ligt die Freddy stil! En alles zoo rijk en toch niet over-

laden! lets als een schilderij vanMakart! SprakBetsy, haar

en jongeliedennieuwsgierigtoe.
Het boven genoemde tableau vivant lijkt een variant te zijn op
deze scene. Ten eerste wordt de koopman in het programma expliciet 'aziatisch' genoemd, terwijl die uit het toneelstuk, Shylock,
pertinentJoodswas. In het stuk en in het schilderij figurerendrie
kistjes met diverse kostbaarheden, maar geen kostbare stoffen.
Misschien had Couperus de voorstelling gezien en een eigen variant van deze scene bedacht. In dit verband moet echter gewezen
warden op een tot nu toe onbekende foto van Louis Couperus
in de opvoering van een tableau vivant, ook uit het bezit van de
familie Baud. Het is heel goed mogelijk dat hier een andere scene
uit de 'Marchand a Venise' wordt uitgebeeld: de Rialto-scene.
Shylock (Louis, tweede van rechts) kijkt afkeurend toe hoe zijn
dochter (Elisabeth Baud) zich door een van de kooplieden het hof
laat maken. Rechts staat Portia (Georgine Baud). De foto is dan te
dateren in 1886; Louis Couperus is hier tweeentwintig jaar oud.

veeren waaier ontplooiend'. '9
IV. Apotheose

Op hetschilderij vanMakartligt dekoninginuitgestrektop

La Mart d'un Poete

haar sponde, omgeven door treurende slavinnen. Aan de hand
van dat schilderij, gecombineerd met boven geciteerde tekst,
kunnen we ons enigszinsvoorstellen hoe het tableauvivant

La Renommee au milieu des nuages

uit 1886 eruit moet hebben gezien. 'Indien dit tableau vivant

werkelijk eens zo is geensceneerd, zou het niet onmogelijk zijn
dat Couperus'gedichtKleopatraer doorhem bij is gereciteerd',
schrijft Bastet. 20Dit programma vormt het definitieve bewijs

dateendergelijktableauvivant inderdaadin werkelijkheidis
opgevoerd.

De actrices in dit specifieketableau warenJustine de Wetstein

La Muse eploree aux pieds du Poete Mart.

'La Mart d'un poete' is de titel van een gedicht van Theodore de
Banville (1823-1891)in diens bundel Les cariatides (1843). Het is
echter een thema dat vaker voorkwam in de negentiende eeuw.
Dit tableau vivant is kennelijk ook eens opgevoerd in de familie Ten Brink, met Couperus in de titelrol. Volgens Ten Brinks
biografe was dit de enige keer dat Couperus zich inspande:

Pfister, die naar haar tweede voornaam, opeens Justina Regula
wordtgenoemd, Guillelmine oftewelMi(e)nta en Betty (Elisa-

'Alleen bij een z. g. "klassiek tableau" met b.v. een stervende

poeet wilde hij deze wel voorstellen - wat hi] dan uitnemend

beth) Baud.
Het tweede programma-onderdeel luidde:
II. Lejour etlaNuit
Signora Guillelma, Signora Bettina

Le jour et la nuit is de titel van een opera bouffe, in drie actes,
van de hand van de componist Charles Lecocq (1823-1918). Het

librettowerdgeschrevendoorEugeneLeterrier(1843-1884)en
AlbertVanloo(1846-1920).Hetis mogelijk datdieoperajuist
wasopgevoerdin deKoninklijke Schouwburgte DenHaag.Hoe
danook:kennelijkwashetniet alleende schilderkunstdiedejon-

volbracht'. 21

Kennelijk was Couperus zich inmiddels wel degelijk bewust van
zijn eigen kwaliteiten - ook op toneelgebied.
De laatste twee programma-onderdelen noemen geen namen

van acteursmeer. Ook denaamvan Couperuszelfkomt op dit
programma dusniet explicietvoor. Gezienhet derdeprogramma (ziehet tweededeelvan dit artikelm devolgendeaflevering
van vakTaal) kunnen we er echter gerust van uit gaan dat Couperus de gangmaker was.

Volgens de statuten van het Louis Couperus Museum warden unica

maarookdeopera,diehij met zijnfamiliefrequenteerde.
Actriceswarenin dit gevalweerMi(e)nta enBetty Baud.

Letterkundig Museum.

(1842-1925) in de hoofdrol, en creeerde een nationale sensatie.

De zogenaamde'kistjesscene' uk dit stuk was in 1881 geschil[ vakTaal ] NR i - 2011

Horace). Vertaald door C. Busken Huet. Batavia. 1874.
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Proud to be Dutch
'Ik juich! geen hooger heil heeft ooit

werd als vorst van het VerenigdKonink-

mijn ziel gestreeld, / Dan dat ik, Ne-

rijk der Nederlanden.
De negentiende eeuw staat bekend als

derland! ben op uw' grand geteeld'. Zo
opent een van de meest nationalistische

de eeuw waarin het nationalisme hoogtij
vierde, maar er gaat een lange geschiedenis aan vooraf. De vorming van een

gedichten uk de Nederlandse letterkunde, namelijk De Hollandsche natie
van J. F. Helmers. Het verscheen in
1812, toen Nederland ingelijfd was bij
het Franse Keizerrijk. Er was Helmers

pre-modern nationaal zelfbewustzijn is
echter nog nauwelijks onderzocht. Dat
maakt dit project vernieuwend, maar

veel aan gelegen de eigen identiteit te
beschermen: hij wees op het unieke
karakter van de vaderlandse geschiedenis en somde tal van helden op. Helmers

tegelijkertijd sluit het ook goed aan bij
het bestaande onderzoek. Historici als

Niek van Sas enJudithPollmann hebben
er bijvoorbeeld al eerder op gewezendat

stand bepaald niet alleen: het wemelde

vormen van nationaal bewustzijn al in
eerdere periodes zichtbaar zijn.

in die tijd van de opwekkende gedichten
en verhalen over nationale helden en
roemrijke episodes uit het verleden.

Het idee achter dit project is dat
oorlog en vrede bepalend zijn geweest
bij de vorming van een vroegmoderne
Nederlandseidentiteit. Oorlog wakkerde

In april 2011 is het door NWO gesubsidieerdeVIDI-project'Proud to be
Dutch. The role of war and propaganda
literature in the shaping of an early

nationale gevoelens aan en zorgde voor
een explosie van vaderlandslievende

/ Voor 't Vaderland ten besten'. Het werd
gezongen op de wijs van het Wilhelmus.

Belangrijke vredesverdragenwerden
eveneens aangegrepen om de eeaheid van

de natie te vieren en te bestendigen. Denk
bijvoorbeeld aan de Vrede van Miinster

(1648) en de Vrede van Utrecht (1713). Er
verschenen tal van toneelstukken, liederen en dichtbundels, waarin de herwonnen vrijheid werd bejubeld.
Bij het bestuderen van al die teksten

zullen we behalve op de eenheidsvormende kracht, ook op diversiteit en
heterogeniteit letten. Vaakfungeerden ze ook als een middel om lokale,

religieuze of politieke geschillen uit te
vechten, bijvoorbeeld tussen katholieken
en protestanten of tussen patriotten en
orangisten. Want 'de' Nederlandse iden-

titeit bestond ook toen nog niet, ook al

modern Dutch identity, 1648-1815' van

teksten. Een mooi voorbeeld vormt de

deed Helmers zijn uiterste best om alle
inwoners van de 'Hollandsche natie' (en

start gegaan. Samenmet twee promovendi zal ik onderzoek gaan doen naar
de vorming van een vroegmoderne
Nederlandse identiteit. Als startpunt is
het jaar 1648 gekozen, toen de Vrede
van Munster werd gesloten en de Republiek als een onafhankelijke staat werd
erkend. Als eindpunt geldt het jaar1815,
waarin Willem I officieel geinstalleerd

Vierde Engelse Zee-oorlog (1780-1784).

niet alleen die van het gewest Holland of

Tal van auteurs schreven propaganda-

de Amsterdammers) tot loyaliteit te bewegen. Hij gaf zelf het goede voorbeeld:
'Ja, 'k blijf, 6 Vaderland! tot aan het uur
des doods, / Als Nederlander op dien
schoonen eernaam grootsch'.

teksten om zich af te zetten tegen de
Engelse vijand. Wat te denken van het

volgende liedje, bedoeld om de vechtende zeelieden een hart onder de riem te

steken: 'Hadt Neerland eertyds Helden, /
Die vol van vuur en moed / De trotschen

Lotte Jensen

paalen stelden / Wij geven ook ons bloed

[EEN STUK OF WAT GEDICHTEN]

OverG.L. Baudslevenencarrierezie:Herinneringaanhettijdperkvan
mijn Oost-IndischenNederlandschambtenaarsleven,afkomstigvan

III. Le Marchand a Venise

De titel van dit onderdeel doet denken aan het het toneelstuk

ten Brink, p. 88.
10. Henri Murger. Hector's eed. Blijspel in een bedrijf. (Le serment d'

onder de schenkingentoegevoegd aandecollectie Couperianavan het

Een nieuwe foto
Het volgende onderdeel was:

van Shakespeare,The merchant of Venice, uit 1596-1598. De
koopman van Venetie was op 4 September 1880 in Amsterdam in premiere gegaan,met de beroemde Louis Bouwmeester

9. Geciteerdnaar Schregel-Onstein,Hetrijk geschakeerdelevenvan jan

Caroline de Westenholz

ge Couperus inspireerde bij zijn enscenering van tableaux vivants,

Le Marchand asiatique etalant devant de jeunes patriciennes
et leurs pages des etoffes precieuses

zondebok. Ridderkerk z. j. (1972), p. 94; en F. L. Bastet, Een zuil in de
mist. Van en over Louis Couperus. Amsterdam 1980, p. 24.

an de melk
XLIX

r en haar meid
Wat is dit voor een gedicht? Een smartlap van het zuiverste

water? Wieis de ik, wie de zij, wie de melkboer, wie de meid?
Wel menigmaal zei de melkboer
Des morgens tot haar tneid:
De stoep is weer nat. " Och, hij wist niet,

Moet het niet zijn meid zijn? Waar gaat dit over?

Ik kom hier op terug. Eerstiets over de bundelwaarinhet
verscheen en over de schrijver van deze strofen.

Dat er 's nachts op die stoep wasgeschreid.

Hetgedichtkomtuit debundelSnikkenenGrimlachjes, AcadeNu, dat hij en demeid hetnietwisten,

mischepoezievanPietPaaltjens. Deeerstedruk, metportret

Dat was minder; - maar dat z i j

van de dichter, is van 1867. De gedichten van deze uitgave ston-

Er hoegenaamdniets van vermoedde,
Datwaswel hardvoor mij.

denvoor eendeelal eerderin deLeidseStudentenalmanakkea
tussen 1856 en 1859.
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