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(kbendiep,ontroostbaar diepbedroefd', schreefdeRotterdamse dichterHendrikTollensop16September1814aanzijnvriendComelisLoots.1 Hetoverlijdenvanzijnmim

.

zesjaaroudedochterJansjeaanzinkingkoortswashardaangekomen.Het'engelachtig

[iefmeisjedat'dewellustvanhethuisgezin'was,hadplotsklaps hetlevengelaten. Het

voelde alsofeen gezond lichaamsdeel bij Tollens was geamputeerd: 'Indien zichhet ge-

voelderzieldoorhetdierelijkgevoellietverklaren, danzouikzeggen:hetismij alsofer

myeenstukgezondvleesch met gewelduithetligchaam gevlymd [gesneden] isgewor-

den.'2Desituatiewasintensverdrietig. Zijnvrouwzatnaasthemtehuilen,maarhijkon
haarpijn nietverlichten: 'Myne armevrouw zitnaastmytekryten; ikbennietin staat
haar te troosten'. s Tollens hoopte dat een dergelijke 'smartelyke ervaring' zijn vriend
Loots bespaard zou blijven.

Hetwasal de tweedekeer datTollens eenvan zijn kinderenverloor. Ruimvijfjaar

eerder,op 8 mei 1809,waszijndochter Petronella Carolinaoptweejarigeleeftijd overleden. Overbeide gebeurtenissen schreefTollens eengedicht, waarinhij ruim baangaf
aanzipemoties. Beidegedichtenbehorentotdehetgenrevande'huiselijkheidspoezie',
datongekend populair wasindeeerste decennia vandenegentiende eeuwenwaarinalledaagse onderwerpen bezongen werden zoals geboortes, verjaardagen, huwelijken en
sterfgevallen indefamiliekring. Dergelijke gedichtenwarengeschrevenineeneenvoudigeentoegankelijke stijl, diedelezer rechtinhethartmoesten trefien. Tollens wasde
bekendste huiselijkheidsdichter in die tijd. Zip werken verschenen in ongekend hoge

oplagen. Zowerden ervan devierde druk van Gedichten (1821-1822) tienduizend exemplaren gedrukt-t Ook de hierboven genoemde lijkdichten op zijn dochters waren erin

opgenomen. Zestaanin dembriek 'Huisselijke stukjes' te middenvananderefamilietaferelen.5

Deneerlandica Ellen Krolheeftopgemerkt datdehuiselijkheidspoezie als 'eenvande

vroegste vormen vanmassaconsumptie' uit de geschiedenisvande Nederiandse dichtkunstkanwardengezien. 6 Maarhetgenrewekteookveelweerstandop.Tijdgenotendie
hogere poeticale idealen erop nahielden, trokken fel vanleer tegen dit soort kleinburgerlijke literatuur. 7 Berucht is ookhet snoeiharde oordeel van de negentiende-eeuwse
criticus ConradBuskenHuet, dievanslaapverwekkendepoeziesprak: 'Eendomperis

Tollens geweest, diein onzeneigingtot nationale zelfvergoding onsheeftgestijfd; met
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zi!n..burgerli)kideaalvantevredenheidonsm slaapheeftgezongen;demelodie
!euTgheidopeen draaiorgel heeft gezet'-8 Tot OP de-dagvDanuvan&daaguhebbTnToIIl.
^nhuise^kheidspoezie tekampenmeteen^tief imago,alis^ecen?w^
voorzijnwerkgekomen."

-

"

o--- -- - - .«ccraan.

^icolaasPieneman Hendrik

bllens,circa1835-1840.Particu-

ierecollectie.

D.Tebijdrage richt zich °pde twee hierboven genoemde lijkdichten van .

^l^l!aten^endat. d£lectuurvanbeidegedichtenaan-dierean;win^wa^
^lSo g^d"e.teksten
gelezen:zo:n intertekstueeTpe^e^ef'Z^
SSSn lweldTli)k vakmanschaP
mzijnogenschipSk^e^!
bewust
.

worden

to°"de

dSe huise?kheidsverzen-

Hi[varieerde

op bestaande

te°ksten^m"el ^coZU;

zipeigen draai aan te geven. Beide gedichten zip dan ookte'lezenals
aropeerdere rouwteksten- waar anderen
chteaaneen hiernamaals en de
eeuwigheidswaarde van de

r

een

kntislchulcge^

nogeenvormvanTroostZZ1 ^;

mmta.

poezie7overheuerl sen1 hw

geia

Tollens gevoelens vanleegte enwanhoop.
Bij dendoodvanmijn tweejarige dochtertje

iop^melrl8090verleed optweelarigeleeftiidPetronellaCarolina.Zijwashetvierde
t vanTollens enzipvrouwGerbranda Catharina Rivier, diein1800inheFhuwe^

TOrcn.rdehui2e'
g?rcden-Hrtwas
eencontroversieel huwelijk.NietalleenwaszijvangereZ
terwi)l Tollens katholie]<was,
ze'was ookdedochte7vaneen6acteZ
mle
slmonRivier-Aanhettoneelmilieukleefde bepaaldgeengoedereputatie:"theateraS:
schappenrcisdendoorhet hele land
v^tellingen te°gev7ne^za"ten vaakL £T;i
Dat maakte de
maar

om

,

RiviereenhachJiikle
^ Beid^ongelingenzettenhunwensomtetrouwenechterdoorzetrouwdenS
g?elmlnzeeland'. kind de familie vandaan- Nog geen )aar de huwelijksvoit rek.1
geboren'carolus petrus" fn totaaT2
iS werdhuneerste.
hetTc'htpTa^ssTn
1822 twaalfkinderen
kriJgen,
meisjes
jongens^Het laatsteu ukindowas1
[-en.
^nme!s1e_en_werd doodgeborcn-Tweedochtertjesvondenalopheeljongekeftijdde
s^.

verbintenis

Tollens

tussen

en

de dochter

vervan

van

"a

"u

zes

en zes

1,een gebeurtenis die diepe indmk op Tollens maakte. 10

^ dedoodvanziptwee, arigdochtertje - devierdeinderij kinderen- schreefTol.
! een121regelstellendvers, datalsvolgtbegint:
Meimaand,komtgeuwcijnsbetalen
Aandenhoogtijddernatuur,
Stemt gij beemd- en boschkoralen,
Schiet gij warmer zonnestralen,

Waaromdanvoormij 200guur?
Meimaand,brengtgekruidenloover,
Huldsel voor 't verjongd geti);
Spreidt ge de aarde uw feestdos over

Waaromdanzoodorvoormij?"

^ndemimhonderdverzendiedaaropvolgen,maaktTollensduidelijkdatdemeimaand,
die^ookwel bekend als de bloeimaand, zijn lofnietverdienJnmerk ^mTden^tuuur
weervoloptotleven,maarvoorTollensvalterweinigtegenieten,~nuhetTiefete'roosJe
staat

vanzijngaarde/ Ligtverstorvenenverkleurd'. Demeimaandblijktallesbehalveliefelijk
maarguurendor. Hi] vraagthaar- demeimaandwordtals eenvrouwgepersonifieerd
- danookhaarprachtte bedekkenenhette laten regenenen stormen, in overeenstemmingmet zijntranenvloed: 'Plast en start in buijen neder / Als detranen, die 'kween [...]

Zweeptdestormendoordeabeelen,/ Wanthetstormterinmijnhart'.12Metopzetkiest
Tollens hier voor 'abeelen' ofwel witte populieren; deze werden traditioneel voorgesteld
alsschaduwrijke bomen, waaronder deliefde haarlustoord vond. 13

Hetgedichtdrijft op decontrastwerkingtussenhetmooieenliefelijkeimagovande
meimaand en de rauwe realiteit. De bloesempracht, zonnestralen en groene bladeren
verhullen volgens Tollens het ware karakter van deze maand. Met behulp van het retorische middel van de 'repetitio' (herhaling) wordt delezer steeds herinnerd aanhaarbedrieglijke voorkomen. Door het vers heen treft delezer uithalen aan als: 'Valsche gunst,

te duurgeboet!', 'Valschepronk, te duurbetaald!','ValscheMeimand,trotsch op roof!'
en 'Valsche, die mijn bloemen rooft!' De tegenstelling wint aankracht, doordat Tollens
zijndochtertje met een roos vergelijkt. Dathet 'schoonste roosje' uitgerekend in demei-

maandis vergaan,onderstreepthethuichelachtigekaraktervandezemaand:'Maarde
Meimaand bragt het leven / En zij tract het roosje dood!'14

Tweedingenspringeninhetoog.TeneerstevindenwebijTollensgeenenkeleverwijzingnaarpositieveoftroostendefactoren, zoalsdegedachteaaneenhiernamaals.Het
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iseenaanhoudende^langgerekte aankhchtdiegekeerdistegendevalseprachtvan <

meimaand. ^Zijn'liefbloempje' isgevallen envertrapt. Tollens~rept metge
eenbeterofeeuwiglevenenberustnietinzijnlot.Tentweedeisderouwende'ik^
nadrukkelijkaanwezigindetekst.Heteerste <
toonzettmg, maarinhettweededeelbeginnenveelversregels meteenobservatie.'

^fgeTOelsmatige toestandvandedichter-ookhierspeeltdeanafooreenbelangrijk

Doordezelfdezinsconstmctietegebruikenisheteffectopdelezergroter:-~~°"'^lul'

Daarbreekt het Zonlicht helder door.

De gansche lugt klaart op [...]

Jamet eenblij gemoed

Storten met verflenschte verwen
Enverstuiven met het stof;

En met een dankbaar lofgezang
De lieve Mei begroet. '8

'k Zaghet,doodschendorvantrekken,
Diep vertrappen voor mij neer;

Dat soort lofzangen komen we ook tegen in gedichten van binnen- en buitenlandse poeten, die Tollens zeker gekend heeft. Zo bejubelde Hubert Korneliszoon Foot in zijn

'k Zaghetslijkhetschendig dekken,
't Lievebloempje, zondervlekken,

'gezangvan rozen' de meimaandmet zijn 'bebloemdelieflijkheden'.19 Ookde Duitse

Zonderdorens,totzijnweer![...]

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:

'k Zageenworm in 't hartje bijten
Er nestlen diep en vast;

'k Zaghem deaartjes openrijten,

Wieherlich leuchtet

Van zijn zwelgen leeggbrast;

Mir die Natur

'k Zaghem 't gifterbinnenhagen,

Wie glanst die Sonne
WielachtdieFlur'[...]

Enhij spoog het in mijn ziel.l's
voor een

serie

wensen

('k wil) en emoties ('k Voel),

waarbi] Tollens eenwredeparadoxinvlecht. Opeen grafwarden doorgaans b'loemen
e^ra-ns.engelegd' ,maar,hi1. wiLtakkennochbloemenvan dewredemeimaandvrage^

wantindeze-siersels'schuiltgif.Hijwildeherfstomeen-tuiltje' smekenomher^
.

?^"p'e'^e bedeld<en'wantzokanhiJzichwrekenOPdemaandmei.Enhi]verlangt

nogmeer.Denatuurmagdemeimaandveranderenineengurewintereneenchaosver.
oorzaken,opdatzeverzwolgenwordt:

DaarnaastschreefookMatthiasClaudius,Tollens' lievelingsdichter,eenodeop demeimaand ('Im Mai'), waarin hij de natuur bedankte voor al haar pracht:

Sieam Phratgesehn.
Hier, die schone grime Flur,
Hier, derWald,und derWaldgesang!

Want geen Meimaand siert haar meer. '6

Dedichtermaaktzokortemetten metdebloeimaand diezijnnaamgeeneeraandoet.
To!le ns,'. veroordeling de meimaand ujkt TOOral reflectie te'ziin 'van'zip'e^gen
particuliere sihutie, maarkanookgelezenwardenalseenkritisch commentaar~op°anvan

0 Natur, Natur,

Habe Dank!"

een

ercteksten"Erbestondeenlangetraditievanhetzingenvanwereldlijkeengeestelijke
meiliederen, waarin de

gevierd^~InDeenTiede-renboekjevoordejeugduit1804isbijvoorbeeldeen-Meilied'op°genomen, "waarm~het
Kom, Lieve Jeugd! een vrolijk Lied!

Wie liebst du mich!20

Adam hat nicht lachender

Schendthaar,vlagen!Knaagthaar,wormen!

doorbreken vandezonwordt gevierd:

Wie blickt deine Auge!

Wie sie lachend stehn!

Plastdan,buijen! Startu neer!
Laatnatuureenbajertvormen:

triomfvan de

0 Madchen, Madchen
Wie lieb ich dich

Tausend Blumen um mich her,

Sneeuwt dan, winter! loeit dan, stormen!

De lieve Mei ter eer!

Het regent bloemen, kruid en gras,
Hoe malsch is ieder drop.

Doorons, ons Kind'renook gejuicht

'k Zaghetkwijnen,zwijmen,sterven,

?l?.^=Tai ?e (>k zag) maakt plaats

Erdaaltuit wolkjes, bol en mild,
Eenstroom van zegenneer,

zomer over

de winter werd

Elders heb ik betoogd dathet loont om Tollens' werk vanuit een transnationaal perspectiefte bestuderen, omdat hi] zich sterk liet inspireren door het werkvan buitenlandse

dichters.22 Ookin dit geval resonerenteksten als die van Goethe en Claudius in zijn
werk, met dit verschil dat hij er het negatiefvan produceert. Tollens draait het bekendebeeld van een bloemenrijke, prachtige maand om en weigert de natuur te bedanken
('Neen,ik zaluwlofnietzingen').Inplaatsdaarvanuithij zijnwoedeoverdemeimaand
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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Titelprent van

vanHendrikTollens'Cedich.'
ten, 1808.CollectieRijks-

r;;"G^l)IC5TTK

museum, Amsterdam.

VAK-

I

^
"^
^

Dierbaar lijkjen, op uw graf,
Maar, helaas! Met geen van alleen

Vielmi] 't weedenboezemaf
Menig zuchtjes is gevaren,

II. TOT,T,-^.^ cr..

Is gevloden uit mijn hart,
Maarniet een, hoeveel zij waren,
Gafverligtingaan mijn smart:

3K¥. 3l.?ff-»: B1{»4X

* f\. T-'~'^W^:^ff*3SB& t
'''" 'L-'-'"

Menigtraantjeis gevallen,

'k Zalbeproeven,dierbaarwichtje

-.- I,A.*' 7ITft-'

Dat Gods wil verengeld heeft!

Ofeentreuriglijkgedichtje
Adem aan mijn boezem geeft. 2t

Hetcentraleonderwerpvanhetgedichtisdevraagofenzojahoe,deik-figuur,zijnpijn
kanverlichten. Hetverdriet isimmens groot endedichter zoektwanhopig naarmomentenvanverlichtingoftroost.

InhetgedichtgaatTollens dediscussieaanmettweeberoemdevoorgangers dieook
lijkdichten overhunkinderen schreven: JoostvandenVondel enHubert Korneliszoon
m

Foot. In 1632 schreefVondel 'Kinder-lyck', naaraanleidingvanhet overlijden van zijn
zoonConstantijn, diein zijneerstelevensjaarwasoverleden. Hij verwoordde daarinde

^
%

algemene les dat aardse zaken vergankelijk zijn, terwijl hetleven in het hiernamaals
eeuwigis ('Eeuwighgaatvoorogenblick'). Eenjaarlateroverieedzijnachtjarigedoch-

t'V.J;!!

terSaraenhadde algemene levensles plaatsgemaakt voor rouw enverdriet. ledere vorm

^

cyi^v,'
-ll
'.' I
'll ll'iil
ll!il

t-'t I J'

-. -1- ^ .

I. "f 11 f'"f

'^.. '*K

^»

.

'l. '.. th. fly^(. t,h'v'. ^B r

't klagen'.25

Tollens' gedicht wemelt vandeintertekstuele verwijzingen naar zijnvoorgangers Een
van de meest in het oog springende is de scene waarin hij (tevergeefs) troost zoekt in

'^

zijndromen. 's Nachts droomt deik-figuurdatzijndochtertje weerspringlevend is en
vrolijk rondhuppelt. Dankan de dichter zijn armen weer om haarheenslaan en naar

s 'I

f..r

jiu

overieden dochter Jacoba in 1733 schreef. Het meisje werd slechts dertien dagen oud,
maardedichter wijst erop dat zedesondanks niet mogen treuren: 'Uwheil verbiedt ons

.4
t» i VS- '1., K C it ,

^'^^M&^^

van consolatio ontbrak. Vondels lijkdichten Uonken door in een vers dat Foot op zijn

haarluisteren:
En nog eens van u te droomen

-, 9-.

SSt^d:S:i£maaktTO"en80ms'a^duiddi^-»»-»p"

Is mijnlaatstgebedaanGod:
Hi] verhoorthet! 'k Hebuwweder,
Nog eens weder, dierbaar wicht!
'k Sluitnogeens,vermkt enfeeder,
De armen u om 'lijfje digt;

Opdedoodvanmijn zesjarigedochtertj-e

'k Hoor nog eens het vleijend kwelen,
Daarmijn zielzoograagaanhong,
'k Hoornogeenshetroerendstreelen
Van uw tooverzoete tong.

'k Zie u weerde leedjes reppen,

^^^s^^=s=^

Vrolijkrennen,vlug en snel,
En uw hartje vreugde scheppen
In het schaatrend kinderspel. 26
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Hetgenoegenblijktechtervankorteduur,wanneerderealiteitweerdoordringt:

Laatmi) 't weete zwaarder dmkken,
Foltrenbovenkrachtentaak,
Enmijn schouder dieper bukken,
Zoo't haarhoogerzaligmaak'!
Datte bidden,datte hopen,
Datzij nu geen zuchtje loost,

'k Zie ...o hemel!zijverkleuren,
Zijverschieten,doodschenbleek;
'k Ziehaarlonkend oogjetreuren,
Dat zoo blij en dartel keek;

'kZiedathoofdje nederzijgen [...]
'kZiehetlijkjeopdesponde

Zet mijn matten boezem open
Voor een zachten straal van troost.

Kil verstijven, bleek en naar. 2?

Datgelooven, datbedenken,

^!lel;si^esdln'vln g,lMt
is

een

^r'. sr1

variant °P vondels

meislc

la°het

spdm

li'kdicht

OP s^.

Ook Vondel

i^to^*^^

Dat haar heil geen palen weet,
beschriifi

Schijnt een zoeter drop te schenken

;b";u";SS;

In het bitter van mijn leed. 32

De slotregels zijn een duidelijke reactie op het gedicht van Foot uit 1733, waarin deze
zichvoorstelde hoezijn overleden dochtertje lustig om Godstroon alseenengeltje speelde.Vanbelangzijnvooral dedrielaatsteverzen: hetmeisjewordtdoor'weenochsmart'

Maarwatgebeurt?Terwijlhetzichvermaackt,
zowort het hart geraackt

(Datspeelzieckhart) doorenenscharpenflits,

te dootlick en te bits.

gehinderd; haarheilverbiedt deouders omteklagen:

DeDootquamopdelippen
en't zieltjezelfgingglippen.28

Daerlachten speelthetnu zoschoon

ST;u,ln £nwle ensoortgeliik procede:
s

Random den hoogste troon;
het

ene

moment is het

. spelen hetanderemomentiszedoordedoodweggemkt.

kind nog

Enspreitdewiekjesluchtighuit

lustig

Doorwee noch smart gestuit
0 bloemvan dertien dagen,
Uwheilverbiedt ons 't klagen.33

^Ande^dJmmzi)n gedkhtoverconstantiinl^t Von°deHnzipversopSaradeake-

^^:C1^^H!^^^?^Z^S^^^
s^d:^^^m^?tem^de^k:s^^g^ses

^/.
Degroeneengouden
lover/DiestaatslgaathaasTover^"Preaaes opTaTpZ ^
Tollens nog
stap, verder. Zijn verdrie^2:Tomdaoos7dathifG coLdroooZCt
aS
een

e

Geeft mij weer wat ik verloor

Watdetoekomstmoogbeloven,
Diehetweerzien ons bespaart,

Tollens verwijst letterlijk naardeslotverzen van Footdoorte stellen dathetheilvanhet
overledenkind zijnleedzoumoeten verzachten ('haarheil geenpalenweet'). Echter, er
isookeenbelangrijkverschil: bij Tollens gaathetomeenlangdurigeworsteling, waarbij
hetaccentophettomelozeverdrietligt endegedachteaanhethiernamaalsniettroostrijk is. Tollens' slotwoordenklinkenbovendieneen stukminderresoluut dandievan
Foot. Dat het welzijn van Tollens' dochtertje daarboven geen grenzen kent, schijnt zip

Engeltje bij God hier boven!

leedte verzachten. Helemaal zeker is dat echter niet; daarvoor is het leed simpelwegte

'k Wenschu nogterug opaard

groot.

Zoo ik hooger magt vertoren'

EnmetGodin 't oordeeltree,
Och, wie mag de rede hooren,
Als het hart bezwijmt in 't wee?30

Besluit

het meis'e
gedachte
engelt)e bi)
?te^",,weerwll.
(denk
£n^nti^J<an^nietandersdan^artem^ensenoP^^iJ^"^"d^^
^ten^d!t-hi]. wegkwiint
vanverdrietE^"datve^U, kt^ g^dmk^
lMmienl'Treurcn. wil,ik'
dwalen:/ Rouwe"^et7erdooidengaeaest7DcuSzuecndc
vande

dat

nu een

-

God

aan

eenzaam

. naamherhalen, / Lievemij zoodiergeweest.1'31

^Maardanvindtalsnogeenwendingplaatsaanhetslot.Wanneerdebedroefdevader

S rcali!rertda^zi'ndochtertJef"hethiernamaals zi,nverdn:tkan^^r^
uchLT.
moethuilen>komthijtotinkeer-HiiSPreekt-dewemui^^^^^^^
zwaarder op hem
mag

drukken,

als haar

welzijn

maar

gegarandeerdu is:

WanneerwedetweelijkdichtenvanTollensindialoogmetanderegedichtenlezen,winnenzeaandiepgang. Ditsoorthuiselijke gedichtenwasnietlouter eendirecte afspiegelingvanhet 'alledaagse'leven, maarerkwamdichterlijkvakmanschapaante pas. Een
intertekstueelperspectiefmaaktduidelijkdatTollensvarieerdeopbekendemotievenen
tekstenener zijneigendraaiaangaf.Dedichterbenadruktedeonmetelijkedieptevan
zijn verdriet door afstand te nemen van bekende meigedichten die de bloeimaand ver-

heerlijkenen doorzijnliefste engeltjeweertemg op aardete wensen. Hij plaatstebovendienopenlijk vraagtekens bij degangbaregedachte datdeheilzametoestandvanhet
overleden kind in het hiernamaals troost bood. Dat Tollens' emoties zo oprecht en authentiek 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 yeelover dehechte band tussen beide mannen.
^instenszoopvallendis echterhetslotvandebrief. Nade ondertekeningvolgt 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.

,,isheelanders.Tollens heeftkennelijk eenzalmgestuurdenhooptdatdiegenuttigd

>'. l"< . -r::

[ii verwijstooknaareenfinandelekwestie. Uit zijnwoordenvalt opte makendat

jotshemeenflinkgeldbedragwasverschuldigd. DeRotterdamsedichter,dieinhetdadiikse leven ookverfhandelaar was, liet zijn goede vriend weten dathij het geld intus.

engeindhad.Hetlevengingdoor.
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Mijnbroertje' iswaarschijnlijk hetbekendste verhaalvandominee-dichter Fran^ois HaverSchmidt. 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

detheodicee:de vraagwaaromeen almachtige (en goede) Godhettoelaatdat de mens
lijdt. In het verhaal beschrijft HaverSchmidt de gruwelijke verdrinkingsdood van een
engelachtig jonger broertje. Door de gebeurtenis verliest hi] zip geloof. Dit geloofsverlieswordtheelconcreetgemaaktin hetfeitdathij nietmeerkanbidden,zelfshet'Onze
Vader' niet, dat hij van zijn moeder geleerd heeft. Na een rondgang langs verschillende
geloofsrichtingenbinnen het protestantisme en een ernstig ziekbedkomt hij, dankzij
deliefde van zijn moeder, uit bij een nieuw, volgens critid naiefkinderlijk geloof: God
is Liefde. Dezebijdrage gaat in op de geloofsstrijd die de doodvan een kind teweeg kan
brengen. In dewoorden van Marita Mathijsen: 'Watis dat voor een God die een onschuldigkind smoort in een sloot?'1

Fran^oisHaverSchmidt

Fran^oisHaverSchmidtwerdin 1835geborenals de zoonvan NicolaasTheodoms HaverSchmidt, apotheker en wijnhandelaar te Leeuwarden, en Geeske Bekius. Grootvader

Fran^ois Bekius, predikant te Dantumawoude, wasrolmodel voor dejonge Frans, die in
navolging van zijn opavan 1852tot 1858theologie studeerde in Leiden. Daarwoonde hi]

opdeHogewoerdboveneendoodbidderenwashij actiefinhetstudentencorps,onder
meer als voorzitter en almanakredacteur. Afkomstig uit een 'gewoon' hervormde omge-

vingkwamhi]tijdenszijnstudieonderdeinvloedvandemodernetheologenJ.H. ScholtenenAbraham Kuenen. Nazijn studie werdhi] predikant in Foudgum en Raard (1859-

1862), DenHelder (1862-1864) enten slotte in Schiedam (1864-1894).
HaverSchmidtbeganalvroegmet schrijven, zowelpoezie(bijvoorbeeld'BarendKrul,

grotesk-komischgedicht'van 1849),als proza (bijvoorbeeld 'Levenen sterven van JelIeGal' van i85o, waarin de kat Jelle op een afschuwelijke manier aanzijn einde komt).
Inzijnstudententijdis HaverSchmidtliterairvooralactiefalsdichter,onderhetpseudoniem Piet Paaltjens. De romantische, ironische verzen, die duidelijk invloed verto-

