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;nk Tollens over de dood van zijn
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LOTTEJENSEN

. (k ben diep, ontroostbaar diep bedroefd', schreefde Rotterdamse dichter Hendrik Tol-
lens op 16 September 1814 aan zijn vriend Comelis Loots. 1 Het overlijden van zijn mim
zes jaar oude dochter Jansje aan zinkingkoorts was hard aangekomen. Het 'engelachtig
[ief meisje dat 'de wellust van het huisgezin' was, had plotsklaps het leven gelaten. Het
voelde alsofeen gezond lichaamsdeel bij Tollens was geamputeerd: 'Indien zich het ge-
voel der ziel door het dierelijk gevoel liet verklaren, dan zou ik zeggen: het is mij als ofer
my een stuk gezond vleesch met geweld uit het ligchaam gevlymd [gesneden] is gewor-
den.'2 De situatie was intens verdrietig. Zijn vrouw zat naast hem te huilen, maar hij kon
haar pijn niet verlichten: 'Myne arme vrouw zit naast my te kryten; ik ben niet in staat
haar te troosten'. s Tollens hoopte dat een dergelijke 'smartelyke ervaring' zijn vriend
Loots bespaard zou blijven.

Het was al de tweede keer dat Tollens een van zijn kinderen verloor. Ruim vijfjaar
eerder, op 8 mei 1809, was zijn dochter Petronella Carolina op tweejarige leeftijd over-
leden. Over beide gebeurtenissen schreefTollens een gedicht, waarin hij ruim baan gaf
aan zip emoties. Beide gedichten behoren tot de het genre van de 'huiselijkheidspoezie',
dat ongekend populair was in de eerste decennia van de negentiende eeuw en waarin al-
ledaagse onderwerpen bezongen werden zoals geboortes, verjaardagen, huwelijken en
sterfgevallen in de familiekring. Dergelijke gedichten waren geschreven in een eenvou-
dige en toegankelijke stijl, die de lezer recht in het hart moesten trefien. Tollens was de
bekendste huiselijkheidsdichter in die tijd. Zip werken verschenen in ongekend hoge
oplagen. Zo werden er van de vierde druk van Gedichten (1821-1822) tienduizend exem-
plaren gedrukt-t Ook de hierboven genoemde lijkdichten op zijn dochters waren erin
opgenomen. Ze staan in de mbriek 'Huisselijke stukjes' te midden van andere familie-
taferelen.5

De neerlandica Ellen Krol heeft opgemerkt dat de huiselijkheidspoezie als 'een van de
vroegste vormen van massaconsumptie' uit de geschiedenis van de Nederiandse dicht-
kunst kan warden gezien. 6 Maar het genre wekte ook veel weerstand op. Tijdgenoten die
hogere poeticale idealen erop nahielden, trokken fel van leer tegen dit soort kleinbur-
gerlijke literatuur. 7 Berucht is ook het snoeiharde oordeel van de negentiende-eeuwse
criticus Conrad Busken Huet, die van slaapverwekkende poezie sprak: 'Een domper is
Tollens geweest, die in onze neiging tot nationale zelfvergoding ons heeft gestijfd; met
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zi!n..burgerli)k ideaal van tevredenheid ons m slaap heeft gezongen; de melodie
!euTgheidopeen draaiorgel heeft gezet'-8 Tot OP de-dagvDanuvan&daaguhebbTnToIIl.
^nhuise^kheidspoezie te kampen met een ̂ tief imago, alis^ecen?w^

voor zijn werk gekomen. " - " o-- - -- - - .«ccr aan.

.

D.Tebijdrage richt zich °pde twee hierboven genoemde lijkdichten van .
^l^l!aten^endat. d£lectuur van beide gedichten aan-dierean;win^wa^
^lSog^d"e.teksten worden gelezen:zo:n intertekstueeTpe^e^ef'Z^
SSSn lweldTli)k vakmanschaP to°"de mzijnogenschipSk^e^!
dSe huis e?kheidsverzen- Hi[varieerde bewust op bestaande te°ksten^m"elr ^coZU;
zipeigen draai aan te geven. Beide gedichten zip dan ookte'lezenals een kntislchulcge^
mmta.aropeerdere rouwteksten- waar anderen nogeenvormvanTroostZZ1 ^;
geiachteaaneen hiernamaals en de eeuwigheidswaarde van de poezie7overheuerlsen1 hw
Tollens gevoelens van leegte en wanhoop.

^icolaas Pieneman Hendrik
bllens, circa 1835-1840. Particu-
ierecollectie.

Bij den dood van mijn tweejarige dochtertje

iop^melrl8090verleed op tweelarige leeftiid Petronella Carolina. Zij was het vierde
t van Tollens en zip vrouw Gerbranda Catharina Rivier, die in 1800 inheFhuwe^

TOrcn. g?rcden- Hrt was een controversieel huwelijk. Niet alleenwas zij vangereZ
mle rdehui2e' terwi)l Tollens katholie]<was, maar ze'was ookdedochte7vaneen6acteZ
slmonRivier- Aanhettoneelmilieukleefde bepaald geen goede reputatie:"theateraS:
,

schappenrcisdendoorhet hele land om v^tellingen te°gev7ne^za"ten vaakL£T;i
s^. Dat maakte de verbintenis tussen Tollens en de dochter van RiviereenhachJiikle
^ Beid^ongelingen zetten hun wens om te trouwen echter door zetrouwdenS

g?elmlnzeeland'. vervan de familie vandaan- Nog geen )aar "a de huwelijksvoit rek.1
iS werdhuneerste. kind geboren'carolus petrus" fn totaaT2 "u hetTc'htpTa^ssTn

[-en. 1822 twaalfkinderen kriJgen, zes meisjes en zes jongens^Het laatsteu ukindowas1
^nme!s1e_en_werd dood geborcn-Twee dochtertjes vonden al op heel jongekeftijdde

1, een gebeurtenis die diepe indmk op Tollens maakte. 10
^ de dood van zip twee, arig dochtertje - de vierde in de rij kinderen - schreefTol.

! een 121 regels tellend vers, dat als volgt begint:

Meimaand, komt ge uw cijns betalen
Aan den hoogtijd der natuur,
Stemt gij beemd- en boschkoralen,
Schiet gij warmer zonnestralen,
Waarom dan voor mij 200 guur?
Meimaand, brengt ge kruid en loover,
Huldsel voor 't verjongd geti);
Spreidt ge de aarde uw feestdos over
Waarom dan zoo dor voor mij?"

^ndemimhonderd verzen die daarop volgen, maakt Tollens duidelijk dat de meimaand,
die^ookwel bekend staat als de bloeimaand, zijn lofnietverdienJnmerk ^mTden^tuuur
weer volop tot leven, maar voor Tollens valt er weinig te genieten, ~nuhetTiefete'roosJe

van zijn gaarde / Ligt verstorven en verkleurd'. De meimaand blijkt allesbehalve liefelijk
maar guur en dor. Hi] vraagt haar - de meimaand wordt als een vrouw gepersonifieerd
- dan ook haar pracht te bedekken en het te laten regenen en stormen, in overeenstem-
ming met zijn tranenvloed: 'Plast en start in buijen neder / Als de tranen, die 'k ween [...]
Zweept de stormen door de abeelen, / Want het stormt er in mijn hart'.12 Met opzet kiest
Tollens hier voor 'abeelen' ofwel witte populieren; deze werden traditioneel voorgesteld
als schaduwrijke bomen, waaronder de liefde haar lustoord vond. 13

Het gedicht drijft op de contrastwerking tussen het mooie en liefelijke imago van de
meimaand en de rauwe realiteit. De bloesempracht, zonnestralen en groene bladeren
verhullen volgens Tollens het ware karakter van deze maand. Met behulp van het reto-
rische middel van de 'repetitio' (herhaling) wordt de lezer steeds herinnerd aan haar be-
drieglijke voorkomen. Door het vers heen treft de lezer uithalen aan als: 'Valsche gunst,
te duur geboet!', 'Valsche pronk, te duur betaald!', 'Valsche Meimand, trotsch op roof!'
en 'Valsche, die mijn bloemen rooft!' De tegenstelling wint aan kracht, doordat Tollens
zijn dochtertje met een roos vergelijkt. Dat het 'schoonste roosje' uitgerekend in de mei-
maand is vergaan, onderstreept het huichelachtige karakter van deze maand: 'Maar de
Meimaand bragt het leven / En zij tract het roosje dood!'14

Twee dingen springen in het oog. Ten eerste vinden we bij Tollens geen enkele verwij-
zing naar positieve oftroostende factoren, zoals de gedachte aan een hiernamaals. Het
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is een aanhoudende^langgerekte aankhcht die gekeerd is tegen de valse pracht van <
meimaand. ^Zijn 'liefbloempje' is gevallen en vertrapt. Tollens~rept met ge
een beterofeeuwig leven en berust niet in zijn lot. Ten tweede is de rouwende'ik^
nadrukkelijk aanwezig in de tekst. Het eerste <
toonzettmg, maar in het tweede deel beginnen veel versregels met een observatie.'
^fgeTOelsmatige toestand van de dichter- ook hier speelt de anafoor eenbelangrijk
Door dezelfde zinsconstmctie te gebruiken is het effect op de lezer groter: -~~°"'^lul'

'k Zag het kwijnen, zwijmen, sterven,
Storten met verflenschte verwen
En verstuiven met het stof;
'k Zag het, doodsch en dor van trekken,
Diep vertrappen voor mij neer;
'k Zag het slijk het schendig dekken,
't Lieve bloempje, zonder vlekken,
Zonder dorens, tot zijn weer! [...]

'k Zag een worm in 't hartje bijten
Er nestlen diep en vast;
'k Zag hem de aartjes openrijten,
Van zijn zwelgen leeggbrast;
'k Zag hem 't gift er binnen hagen,
En hij spoog het in mijn ziel.l's

?l?.^=Tai?e (>k zag) maakt plaats voor een serie wensen ('k wil) en emoties ('k Voel),
waarbi] Tollens een wrede paradox invlecht. Op een graf warden doorgaans b'loemen
.

e^ra-ns.engelegd' ,maar, hi1. wiLtakken noch bloemenvan de wrede meimaand vrage^
want in deze -siersels' schuilt gif. Hij wil de herfst om een -tuiltje' smekenomher^
?^"p'e'^e bedeld<en'want zo kan hiJ zich wreken OP de maand mei. En hi] verlangt
nog meer. De natuur mag de meimaand veranderen in een gure winter en een chaos ver.
oorzaken, opdat ze verzwolgen wordt:

Sneeuwt dan, winter! loeit dan, stormen!
Plast dan, buijen! Start u neer!
Laat natuur een bajert vormen:
Schendt haar, vlagen! Knaagt haar, wormen!
Want geen Meimaand siert haar meer. '6

Dedichter maakt zo korte metten met de bloeimaand die zijn naam geen eer aandoet.
To!lens,'. veroordeling van de meimaand ujkt TOOral een reflectie te'ziin 'van'zip'e^gen
particuliere sihutie, maar kan ook gelezen warden als een kritisch commentaar~op°an-
ercteksten"Er bestond een lange traditie van het zingen van wereldlijke en geestelijke

meiliederen, waarin de triomfvan de zomer over de winter werd gevierd^~InDeenTiede--
renboekje voor de jeugd uit 1804 is bijvoorbeeld een -Meilied' op°genomen, "waarm~het
doorbreken van de zon wordt gevierd:

Kom, Lieve Jeugd! een vrolijk Lied!
De lieve Mei ter eer!

Er daalt uit wolkjes, bol en mild,
Een stroom van zegen neer,

Het regent bloemen, kruid en gras,
Hoe malsch is ieder drop.
Daar breekt het Zonlicht helder door.

De gansche lugt klaart op [...]

Door ons, ons Kind'ren ook gejuicht
Ja met een blij gemoed
En met een dankbaar lofgezang
De lieve Mei begroet. '8

Dat soort lofzangen komen we ook tegen in gedichten van binnen- en buitenlandse po-
eten, die Tollens zeker gekend heeft. Zo bejubelde Hubert Korneliszoon Foot in zijn
'gezang van rozen' de meimaand met zijn 'bebloemde lieflijkheden'.19 Ook de Duitse
dichter Johann Wolfgang von Goethe schreef geexalteerde lenteverzen, waaronder het
bekende 'Mailied'. De schoonheid van de natuur correspondeerde met het gelukzalige,
verliefde gevoel van de dichter:

Wie herlich leuchtet
Mir die Natur

Wie glanst die Sonne
WielachtdieFlur'[...]

0 Madchen, Madchen
Wie lieb ich dich

Wie blickt deine Auge!
Wie liebst du mich!20

Daarnaast schreefook Matthias Claudius, Tollens' lievelingsdichter, een ode op de mei-
maand ('Im Mai'), waarin hij de natuur bedankte voor al haar pracht:

Tausend Blumen um mich her,
Wie sie lachend stehn!

Adam hat nicht lachender

Sie am Phrat gesehn.
Hier, die schone grime Flur,
Hier, der Wald, und der Waldgesang!
0 Natur, Natur,

Habe Dank!"

Elders heb ik betoogd dat het loont om Tollens' werk vanuit een transnationaal perspec-
tief te bestuderen, omdat hi] zich sterk liet inspireren door het werk van buitenlandse
dichters.22 Ook in dit geval resoneren teksten als die van Goethe en Claudius in zijn
werk, met dit verschil dat hij er het negatiefvan produceert. Tollens draait het beken-
de beeld van een bloemenrijke, prachtige maand om en weigert de natuur te bedanken
('Neen, ik zal uw lofniet zingen'). In plaats daarvan uit hij zijn woede over de meimaand
die hem heeft afgenomen wat hem zo liefwas. Hij vraagt de natuur om de meimaand
op te slokken en te laten verdwijnen. Waar de meimaand bij anderen reden is tot eufori-
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SSt^d:S:i£maaktTO"en80ms'a^duiddi^-»»-»p"

Op de dood van mijn zesjarige dochtertj-e

^^^s^^=s=^

Menig traantje is gevallen,
Dierbaar lijkjen, op uw graf,
Maar, helaas! Met geen van alleen
Viel mi] 't wee den boezem af
Menig zuchtjes is gevaren,
Is gevloden uit mijn hart,
Maar niet een, hoe veel zij waren,
Gafverligting aan mijn smart:
'k Zal beproeven, dierbaar wichtje
Dat Gods wil verengeld heeft!
Ofeen treurig lijkgedichtje
Adem aan mijn boezem geeft. 2t

Het centrale onderwerp van het gedicht is de vraag of en zo ja hoe, de ik-figuur, zijn pijn
kan verlichten. Het verdriet is immens groot en de dichter zoekt wanhopig naar momen-
ten van verlichting oftroost.
In het gedicht gaat Tollens de discussie aan met twee beroemde voorgangers die ook

lijkdichten over hun kinderen schreven: Joost van den Vondel en Hubert Korneliszoon
Foot. In 1632 schreefVondel 'Kinder-lyck', naar aanleiding van het overlijden van zijn
zoon Constantijn, die in zijn eerste levensjaar was overleden. Hij verwoordde daarin de
algemene les dat aardse zaken vergankelijk zijn, terwijl het leven in het hiernamaals
eeuwig is ('Eeuwigh gaat voor ogenblick'). Een jaar later overieed zijn achtjarige doch-
ter Sara en had de algemene levensles plaatsgemaakt voor rouw en verdriet. ledere vorm
van consolatio ontbrak. Vondels lijkdichten Uonken door in een vers dat Foot op zijn
overieden dochter Jacoba in 1733 schreef. Het meisje werd slechts dertien dagen oud,
maar de dichter wijst erop dat ze desondanks niet mogen treuren: 'Uw heil verbiedt ons
't klagen'.25

Tollens' gedicht wemelt van de intertekstuele verwijzingen naar zijn voorgangers Een
van de meest in het oog springende is de scene waarin hij (tevergeefs) troost zoekt in
zijn dromen. 's Nachts droomt de ik-figuur dat zijn dochtertje weer springlevend is en
vrolijk rondhuppelt. Dan kan de dichter zijn armen weer om haar heenslaan en naar
haar luisteren:

En nog eens van u te droomen
Is mijn laatst gebed aan God:
Hi] verhoort het! 'k Heb uw weder,
Nog eens weder, dierbaar wicht!
'k Sluit nog eens, vermkt en feeder,
De armen u om 'lijfje digt;
'k Hoor nog eens het vleijend kwelen,
Daar mijn ziel zoo graag aan hong,
'k Hoor nog eens het roerend streelen
Van uw tooverzoete tong.

'k Zie u weer de leedjes reppen,
Vrolijk rennen, vlug en snel,
En uw hartje vreugde scheppen
In het schaatrend kinderspel. 26
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Het genoegen blijkt echter van korte duur, wanneer de realiteit weer doordringt:
'k Zie ... o hemel! zij verkleuren,
Zij verschieten, doodsch en bleek;
'k Zie haar lonkend oogje treuren,
Dat zoo blij en dartel keek;

'k Zie dathoofdje nederzijgen [...]
'k Zie het lijkje op de sponde
Kil verstijven, bleek en naar. 2?

^!lel;si^esdln'vln g,is een variant °P vondels li'kdicht OP s^. Ook Vondel beschriifi
^r'.sr1 lMt meislc la°het spdm i^to^*^^ ;b";u";SS;

Maar wat gebeurt? Terwijl het zich vermaackt,
zo wort het hart geraackt
(Dat speelzieck hart) door enen scharpen flits,
te dootlick en te bits.

De Doot quam op de lippen
en 't zieltje zelfging glippen.28

ST;u,lns £nwle ensoortgeliik procede: het ene moment is het kind nog lustig
. spelen het andere moment is ze door de dood weggemkt.

^Ande^dJmmzi)n gedkht over constantiin l^t Von°deHn zip vers op Sara de ake-
^^:C1^^H!^^^?^Z^S^^^
s^d:^^^m^?tem^de^k:s^^g^ses
^/. Degroeneen gouden lover /Die staatsl gaathaasTover^"Preaaes opTaTpZ ^
Tollens nog een stap,e verder. Zijn verdrie^2:Tomdaoos7dathifG coLdroooZCtaS

Geeft mij weer wat ik verloor
Wat de toekomst moog beloven,
Die het weerzien ons bespaart,
Engeltje bij God hier boven!
'k Wensch u nog terug op aard
Zoo ik hooger magt vertoren'
En met God in 't oordeel tree,
Och, wie mag de rede hooren,
Als het hart bezwijmt in 't wee?30

?te^",,weerwll.vande gedachte dat het meis'e nu een engelt)e - bi) God (denk aan

£n^nti^J<an^nietandersdan^artem^ensenoP^^iJ^"^"d^^
^ten^d!t-hi]. wegkwiint van verdriet E^"datve^U,kt^ g^dmk^
lMmienl'Treurcn. wil,ik' eenzaam dwalen:/ Rouwe"^et7erdooidengaeaest7DcuSzuecndc

. naam herhalen, / Lieve mij zoo dier geweest.1'31
^Maardanvindt alsnog een wending plaats aan het slot. Wanneer de bedroefde vader
S rcali!rert da^zi'ndochtertJe f" hethiernamaals zi,nverdn:tkan^^r^
uchLT. moet huilen> komt hij tot inkeer-Hii SPreekt-de wemui^^^^^^^
zwaarder op hem mag drukken, als haar welzijn maar gegarandeerdu is:

Laat mi) 't wee te zwaarder dmkken,
Foltren boven kracht en taak,
En mijn schouder dieper bukken,
Zoo 't haar hooger zalig maak'!
Dat te bidden, dat te hopen,
Dat zij nu geen zuchtje loost,
Zet mijn matten boezem open
Voor een zachten straal van troost.
Dat gelooven, dat bedenken,
Dat haar heil geen palen weet,
Schijnt een zoeter drop te schenken
In het bitter van mijn leed. 32

De slotregels zijn een duidelijke reactie op het gedicht van Foot uit 1733, waarin deze
zichvoorstelde hoe zijn overleden dochtertje lustig om Gods troon als een engeltje speel-
de. Van belang zijn vooral de drie laatste verzen: het meisje wordt door 'wee noch smart'
gehinderd; haar heil verbiedt de ouders om te klagen:

Daer lacht en speelt het nu zo schoon
Random den hoogste troon;
En spreit de wiekjes luchtigh uit
Door wee noch smart gestuit
0 bloem van dertien dagen,
Uw heil verbiedt ons 't klagen.33

Tollens verwijst letterlijk naar de slotverzen van Foot door te stellen dat het heil van het
overleden kind zijn leed zou moeten verzachten ('haar heil geen palen weet'). Echter, er
is ook een belangrijk verschil: bij Tollens gaat het om een langdurige worsteling, waarbij
het accent op het tomeloze verdriet ligt en de gedachte aan het hiernamaals niet troost-
rijk is. Tollens' slotwoorden klinken bovendien een stuk minder resoluut dan die van
Foot. Dat het welzijn van Tollens' dochtertje daarboven geen grenzen kent, schijnt zip
leed te verzachten. Helemaal zeker is dat echter niet; daarvoor is het leed simpelweg te

groot.

Besluit

Wanneer we de twee lijkdichten van Tollens in dialoog met andere gedichten lezen, win-
nen ze aan diepgang. Dit soort huiselijke gedichten was niet louter een directe afspiege-
ling van het 'alledaagse' leven, maar er kwam dichterlijk vakmanschap aan te pas. Een
intertekstueel perspectiefmaakt duidelijk dat Tollens varieerde op bekende motieven en
teksten en er zijn eigen draai aan gaf. De dichter benadrukte de onmetelijke diepte van
zijn verdriet door afstand te nemen van bekende meigedichten die de bloeimaand ver-
heerlijken en door zijn liefste engeltje weer temg op aarde te wensen. Hij plaatste bo-
vendien openlijk vraagtekens bij de gangbare gedachte dat de heilzame toestand van het
overleden kind in het hiernamaals troost bood. Dat Tollens' emoties zo oprecht en au-
thentiek overkomen, had te maken met de retorische middelen die hi] toepaste, in het
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Tollens nog dezelfde dag zijn vriend inlichtte over het sterven van zijn dochtertje,
t yeel over de hechte band tussen beide mannen.

^instens zo opvallend is echter het slot van de brief. Na de ondertekening volgt een
it postscriptum: 'Groet uwe lieve huisgenooten. - Heden hebt gy, hoop ik, mynen

i. Voor eenige dagen heb ik over , 155 op u gedisponeerd. '" De toon is in-
,, is heel anders. Tollens heeft kennelijk een zalm gestuurd en hoopt dat die genuttigd

[ii verwijst ook naar een finandele kwestie. Uit zijn woorden valt op te maken dat
jots hem een flink geldbedrag was verschuldigd. De Rotterdamse dichter, die in het da-
diikse leven ook verfhandelaar was, liet zijn goede vriend weten dat hij het geld intus-

.en geind had. Het leven ging door.
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fjn broertje' van Fran^ois Ha^erSchmidt

TON VAN DERWOUDEN

. Mijn broertje' is waarschijnlijk het bekendste verhaal van dominee-dichter Fran^ois Ha-
verSchmidt. Het verscheen oorspronkelijk in de almanak De liefde sticht voor 1874 en
werd nadien opgenomen in de bundel Familie en kennissen (1876). Centraal thema is
de theodicee: de vraag waarom een almachtige (en goede) God het toelaat dat de mens
lijdt. In het verhaal beschrijft HaverSchmidt de gruwelijke verdrinkingsdood van een
engelachtig jonger broertje. Door de gebeurtenis verliest hi] zip geloof. Dit geloofsver-
lies wordt heel concreet gemaakt in het feit dat hij niet meer kan bidden, zelfs het 'Onze
Vader' niet, dat hij van zijn moeder geleerd heeft. Na een rondgang langs verschillende
geloofsrichtingen binnen het protestantisme en een ernstig ziekbed komt hij, dankzij
de liefde van zijn moeder, uit bij een nieuw, volgens critid naiefkinderlijk geloof: God
is Liefde. Deze bijdrage gaat in op de geloofsstrijd die de dood van een kind teweeg kan
brengen. In de woorden van Marita Mathijsen: 'Wat is dat voor een God die een onschul-
dig kind smoort in een sloot?'1

Fran^ois HaverSchmidt

Fran^ois HaverSchmidt werd in 1835 geboren als de zoon van Nicolaas Theodoms Ha-
verSchmidt, apotheker en wijnhandelaar te Leeuwarden, en Geeske Bekius. Grootvader
Fran^ois Bekius, predikant te Dantumawoude, was rolmodel voor de jonge Frans, die in
navolging van zijn opa van 1852 tot 1858 theologie studeerde in Leiden. Daar woonde hi]
op de Hogewoerd boven een doodbidder en was hij actiefin het studentencorps, onder
meer als voorzitter en almanakredacteur. Afkomstig uit een 'gewoon' hervormde omge-
ving kwam hi] tijdens zijn studie onder de invloed van de moderne theologen J.H. Schol-
ten en Abraham Kuenen. Na zijn studie werd hi] predikant in Foudgum en Raard (1859-
1862), Den Helder (1862-1864) en ten slotte in Schiedam (1864-1894).

HaverSchmidt began al vroeg met schrijven, zowel poezie (bijvoorbeeld 'Barend Krul,
grotesk-komisch gedicht' van 1849), als proza (bijvoorbeeld 'Leven en sterven van Jel-
Ie Gal' van i85o, waarin de kat Jelle op een afschuwelijke manier aan zijn einde komt).

In zijn studententijd is HaverSchmidt literair vooral actiefals dichter, onder het pseu-
doniem Piet Paaltjens. De romantische, ironische verzen, die duidelijk invloed verto-


