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It was a large room full of people 

all kinds 
and they’d all arrived at the same building 

at more or less the same time 
and they were all free 

and they were all asking themselves the same question 
What 

is behind 
that curtain?1 

 

Laurie Anderson 

 

2 INLEIDING 
 

Voor u ligt een onderzoek naar hoe Leendert Alexander Johannes Burgersdijk, leraar 

natuurlijke historie, het werk van Shakespeare vertaalde. Hij was de eerste die alle werken 

van Shakespeare in het Nederlands vertaalde. Aanleiding van dit onderzoek is de enorme 

hoeveelheid brieven die in het Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek Deventer ligt. 

Aanvankelijk hoopte ik door het lezen van deze brieven een beeld te krijgen van de persoon 

Burgersdijk en de receptie van het renaissance-toneel in het laatste kwart van de negentiende 

eeuw. De opbrengst was teleurstellend. Over de persoonlijkheid van Burgersdijk kwam ik niet 

veel te weten. Naar het toneel uit die periode was al onderzoek gedaan, zo ook naar het succes 

van Burgersdijk en de manier waarop hij de markt bewerkte. Uit de correspondentie kwamen 

dus geen grote nieuwe dingen. Toch wilde ik de brieven als uitgangspunt nemen, want details 

kunnen een grote lijn nuanceren of in een ander licht zetten. De transcriptie van de brieven 

was een intensief werk geweest, waar nuttige brokjes informatie uit naar voren waren 

gekomen, die kleine nuanceverschillen konden laten zien met hetgeen al over Burgersdijk 

bekend was. Daarnaast konden andere stukjes informatie reeds bestaande kennis over 

Burgersdijk illustreren.  

Het viel niet mee om een keus te maken uit de veelheid aan interessante onderwerpen. 

Uiteindelijk heb ik de keuze gemaakt om aan de hand van de brieven en geschriften van 

Burgersdijk zelf een reconstructie te maken van zijn manier van vertalen van Shakespeare, 

want naar hoe Burgersdijk te werk ging is nog niet veel onderzoek gedaan. Natuurlijk is er 

veel over hem bekend en vooral de vertaalwetenschapper Schoneveld (1935) heeft al 

geschreven over de manier waarop Burgersdijk als vertaler aan de weg timmerde en zijn 

frustratie om een functie als hoogleraar biologie en later in de letteren te bemachtigen. 

Schoneveld heeft de neiging deze frustratie als uitgangspunt te nemen voor het 

                                                 
1 Anderson, Laurie. ‘Born, Never Asked’ van het album Big Science. New York: Warner Bros Records 1982 
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doorzettingsvermogen dat Burgersdijk aan de dag legde bij het vertalen van Shakespeare, 

waarvoor hij, volgens Schoneveld, uiteindelijk de erkenning kreeg waar hij naar zocht. Ik 

denk dat er meer nodig is dan frustratie om zo’n groot project als het vertalen van het 

volledige werk van Shakespeare, te volbrengen. Dit onderzoek zal dan ook niet op deze 

frustratie in gaan en als het mogelijk is andere redenen aanvoeren die Burgersdijks motivatie 

kunnen zijn geweest. Want hoewel het door Burgersdijk als tegenslag ervaren zal zijn dat hij 

voor en ook na zijn vertaalwerk niet de gewenste functie in de wetenschap kreeg, hoeft het 

één niet per definitie het gevolg te zijn van het ander. 

Dit onderzoek zal ingaan op hoe Burgersdijk als vertaler te werk ging, zowel 

vertaaltechnisch, als commercieel. Daarnaast zal geprobeerd worden om de vertaalpraktijk 

van Burgersdijk op een hoger niveau te tillen door te zoeken waar deze kan aansluiten of 

afwijken bij de vertaalwetenschappelijke discussies. 

Voor ik verder ga, wil ik aan de hand van een belangrijk werk over de receptie van 

Shakespeare in Nederland2, de hoofdpersoon van dit onderzoek; Burgersdijk, introduceren. 

 

2.1 Burgersdijk 
 

Leendert Alexander Johannes Burgersdijk leefde van 1828 tot 1900. Hij werd in 

Alphen aan de Rijn geboren en studeerde mens- en dierkunde in Leiden. In 1852 haalde hij 

zijn doctorsbul en werd leraar Natuurlijke Historie aan de Koninklijke Militaire Akademie in 

Breda. Na twee jaar was hij daar hoogleraar. In 1864 aanvaardde hij een aanstelling als leraar 

aan de HBS in Deventer waaraan een docentschap aan het Athenaeum gekoppeld was. Van 

1866 tot 1876 was hij directeur van de HBS. Nadat hij van deze functie afstand had genomen, 

bleef hij daar nog 21 jaar als leraar werken. Aan de HBS was ook Johannes van Vloten3 

werkzaam. Leek vindt het waarschijnlijk dat het enthousiasme van Van Vloten voor 

Shakespeare, aanstekelijk op Burgersdijk gewerkt heeft. Deze suggestie wil ik niet 

weerleggen, wel wil ik opmerken dat, gezien de conceptbrief4 van Burgersdijk aan Van 

Vloten, laatstgenoemden geen vriendschappelijke relatie hadden. Leek situeert de mogelijke 

beïnvloeding in de jaren zestig, de conceptbrief is van 1867. Hoe het ook zij, Burgersdijks 

interesse voor Shakespeare was reeds gewekt voor hij in 1877 Shakespeares Othello met de 

steracteur Ernesto Rossi in de Deventer Sociëteit had gezien. Want toen had hij, volgens 

                                                 
2 Leek, Robert H. Shakespeare in Nederland, Zutphen: De Walburg Pers, 1988 
3 Johannes van Vloten (1818-1883) was doctor in de theologie. 
4 In de bijlage zijn alle transcripties opgenomen. In de conceptbrief aan Van Vloten laat Burgersdijk een voor 
hem ongewone afstandelijkheid zien door naar zichzelf te verwijzen als ondergetekende. De toon van de 
conceptbrief is bijtend. 
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Leek, de volledige teksteditie van Shakespeare al in zijn boekenkast staan. De voorstelling 

heeft in Burgersdijk vermoedelijk interesse voor het vertalen gewekt want Leek schrijft dat 

“[h]ij, volgens eigen zeggen, nog diezelfde avond na thuiskomst in de uitgave [begon] te 

bladeren. Zijn oog viel het eerst op het hem onbekende blijspel Twelfth Night.5”, waarvan hij 

die avond het eerste tafereel vertaalde. 

Vanaf dat moment is Burgersdijk niet gestopt. Hij ging door met het vertalen van 

Shakespeares werk, dat uiteindelijk tot een waar vertaalproject uitgroeide, tot hij dit in 1885 

beëindigde met zijn laatste versie van Shakespeares Pericles.  

Leek heeft berekend dat Burgersdijk gemiddeld vier werken van Shakespeare per jaar 

vertaalde. Hij deed dat naast zijn werk als leraar; een buitengewone prestatie. In november 

1887 had hij de inleidingen en de annotaties van alle toneelstukken voltooid. 

Burgersdijk heeft naast Shakespeare ook de treurspelen van Aeschylus en Sophocles 

en het Moretum van Vergilius in de oorspronkelijke versmaat vertaald. Deze werken zijn door 

zijn zoon voltooid en postuum gepubliceerd na Burgersdijks dood in 1900.6 

 

2.2 Het onderzoek 
 

Het maken van een vertaling behoort volgens de Duitse filosoof en literatuurcriticus, 

Walter Benjamin (1892-1940) tot een onmogelijkheid. Hij schrijft in ‘De opgave van de 

vertaler’ (1923) dat een werkelijke vertaling het origineel volledig zou representeren en 

zichzelf daarmee overbodig maakt, want het origineel is er immers al. Elke andere poging van 

vertalen wijkt van het origineel af. Toch worden er veel vertalingen gemaakt. Gezegd kan 

worden dat er werken zijn die zo belangrijk zijn dat mensen de behoefte hebben om ze zich 

eigen te maken en te vertalen naar een voor hen verstaanbare versie. Deze vertaling is meestal 

niet enkel een vertaling van de ene taal in de andere, maar ook een van de ene tijd naar een 

andere. Een kunstwerk krijgt daarmee volgens Benjamin een voortbestaan, het rijpt na en 

krijgt in andere tijden betekenis.  

Het doorgeven van een kunstwerk is niet voor de eerste de beste weggelegd. Dat de 

Shakespearevertalingen van Burgersdijk heden ten dage nog steeds als belangrijk gelden, 

geeft aan dat Burgersdijk niet een van de minste vertalers was. Hier beroep ik me op de 

mening van de auteurs die in het hoofdstuk ‘Het succes van Burgersdijk’ aan het woord 

komen. Zij geven een oordeel over de kwaliteit en waarde van Burgersdijks vertaling, zowel 

voor Nederland als in het algemeen. Hierdoor zal zijn werk beter te plaatsen zijn dan zonder 
                                                 
5 Leek, R. H. 1988 p. 87 
6 Leek, R. H. 1988 p. 87 
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hun informatie. Zij bekijken Burgersdijk vanuit de geschiedenis of vanuit de praktijk van het 

vertalen van Shakespeares werk.  

Ik wilde in eerste instantie zo dicht mogelijk bij Burgersdijk zelf komen waarna ik me 

begon te richten op hoe hij als vertaler te werk ging. De correspondentie was hiervoor het 

middel en wordt door mij beschouwd als de getuigenis van Burgersdijks vertaalpraktijk. 

In het Stadsarchief Athenaeumbibliotheek Deventer liggen heel veel brieven aan en 

enkele brieven van Burgersdijk. Ik veronderstelde dat tot op heden niemand al deze brieven 

gelezen had. Dat prikkelde mijn fantasie en het was mijn doel om als eerste wel al deze 

brieven te lezen. Het was opwindend om een onbekend terrein te betreden om te zien wat er te 

ontdekken viel. Deze wereld van brieven, waarin ik Burgersdijk op de voet hoopte te kunnen 

volgen, vormde het uitgangspunt van mijn onderzoek. Het gevolg is dat mijn onderzoeksvraag 

afhankelijk was van wat ik daar aantrof, ik had immers met onbekend materiaal te maken. Het 

op de voet volgen van Burgersdijk was niet mogelijk want algauw bleek dat het materiaal 

onvolledig was. Niet alle brieven zijn bewaard gebleven. Hierdoor zag ik me geconfronteerd 

met brokjes informatie, die gemakkelijk als los zand door mijn vingers glipten. Mijn tweede 

taak werd het vinden van een verband tussen deze brokjes informatie, zodat er een logisch 

verhaal kon ontstaan. 

Naast de brieven die in Deventer worden bewaard, zijn er nog meer brieven van 

Burgersdijk. In Den Haag heb ik het Letterkundig Museum bezocht om daar onder andere de 

brieven te kunnen bekijken die Burgersdijk aan de (toneel)criticus Loffelt7 heeft geschreven. 

Ook in de Koninklijke Bibliotheek liggen nog brieven. Nancy Smyth vond voor haar 

afstudeerscriptie over Loffelt en Burgersdijk nog brieven in het Theater Instituut Nederland 

en Schoneveld in de Universiteitsbibliotheek van Leiden, om een paar plaatsen te noemen. 

Wie gaat zoeken vindt nog veel meer. Het zou goed zijn wanneer al deze brieven door iemand 

verzameld worden in één uitgave. Niet alleen omdat veel dubbel werk voorkomen wordt, 

maar ook omdat de volledige correspondentie, naar mijn verwachting, details op leveren die 

weer andere nuances kunnen leggen op conclusies die op basis van delen van het geheel zijn 

geformuleerd. Met andere woorden, een volledig overzicht van het hele corpus aan brieven, 

zal tot nu toe geformuleerde conclusies een nieuwe samenhang kunnen geven, waardoor ze 

wellicht nieuwe informatie over Burgersdijk als persoon en als vertaler kunnen geven. Deze 

                                                 
7 Anthonie Cornelis Loffelt (1841-1906) was letterkundige en toneelcriticus. Na een baan in het onderwijs begon 
hij een uitvoerige studie in letteren en kunst. Deze studie vond zijn neerslag in verschillende tijdschriften en 
kranten. Hij was ook erg geïnteresseerd in het toneel. Aan het oordeel van Loffelt en aan zijn uitspraken werd 
veel waarde gehecht. [P.C. Molhuysen en P.J. Blok (red.), Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3. A.W. 
Sijthoff, Leiden 1914] 
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opgave was te groot voor dit onderzoek, dat zich beperkt tot de brieven van het Stadsarchief 

Athenaeumbibliotheek en het Letterkundig Museum. 

 Het lezen van de brieven is een project van een paar honderd uren geworden. Om het 

materiaal toegankelijker te maken, heb ik al deze brieven meteen getranscribeerd. Dat 

scheelde me later veel werk, omdat ik de uitgeschreven teksten gemakkelijk terug kon lezen 

en ze eenvoudig kon citeren. Het resultaat is dat het grootste deel van de brieven nu 

uitgeschreven is.  

Zoals gezegd was mijn onderzoeksvraag nog niet duidelijk, maar ik wist wel dat ik iets 

met de vertalingen van Shakespeare zou doen. Ik heb tijdens het transcriptieproces dus een 

grove selectie toegepast. Toch heb ik ook een aantal brieven getranscribeerd die niets met de 

vertaling van Shakespeare te maken hebben, dit in de hoop een vollediger beeld van 

Burgersdijk als persoon te krijgen. Daar waar dit verder niets nieuws leek op te leveren en het 

enkel nog over biologische onderzoeken leek te gaan, heb ik deze arbeid gestaakt. Hetzelfde 

geldt voor brieven die zichzelf steeds leken te herhalen zoals de lovende brieven van 

Bosboom-Toussaint die ze schrijft na ontvangst van elk nieuwe deel van de vertalingen. Dit is 

de reden dat er hele brieven aan mijn verzameling transcripties ontbreken, hoewel het 

leeuwendeel gedaan is.  

 De briefwisseling bleek een viertal onderwerpen te bevatten.: 

1. Een kleine hoeveelheid wederwaardigheden van de schrijvers. Te weinig om als basis 

te dienen voor een nader onderzoek naar het leven van Burgersdijk. 

2. De oudste brieven handelen vooral over botanie en zoölogie. Ze gaan over het 

onderwijs, mogelijke plaatsen voor een aanstelling, de studieboeken die Burgersdijk 

schreef, het doen van onderzoek en over de daarbij benodigde materialen, zoals 

microscopen. 

3. Een deel van de brieven gaat over het vertalen van Aeschylus en Sophocles. 

4. Tenslotte zijn er de brieven over de vertaling, het op de markt brengen, het drukken en 

de uitvoeringen van Shakespeares werk. 

Omdat het niet mogelijk was om deze diversiteit aan onderwerpen tot een logisch  

onderzoeksgeheel te maken met een literair onderwerp, besloot ik me uiteindelijk te beperken 

tot dat deel van de briefwisseling dat over Shakespeare handelt. Nancy Smyth heeft 

onderzoek gedaan naar hoe Burgersdijk en Loffelt Shakespeare in Nederland bekend hebben 

gemaakt en naar hoe Loffelt Burgersdijk beïnvloedde, iets waar ik in het hoofdstuk ‘Het 

succes van Burgersdijk’ op terug kom.  

Wat mij opviel in de briefwisseling van Burgersdijk was het oog voor detail. Over 

kleine fragmenten van Shakespeares werk wordt soms intensief gecorrespondeerd om de 
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betekenis ervan vast te stellen. Men was duidelijk bezig met interpretatie, vormgeving en 

uitvoering van het werk van Shakespeare. Dit bracht mij op het idee om specifiek in te gaan 

op de volgende vraag: Hoe vertaalde Burgersdijk? Met deze vraag zal ik al het door mij 

verzamelde materiaal bekijken. Deze hoofdvraag is onder te verdelen in deelvragen: 

1. Hoe ging hij te werk?  

2. Welke stappen volgde hij als hij een toneelbewerking maakte? 

3. Werkte hij alleen? 

4. Vroeg hij commentaar van anderen en zo ja, deed hij daar iets mee? Nam hij de 

opmerkingen over, of bleef hij bij zijn eigen tekst? Maakte hij gebruik van andere 

vertalingen en zo ja van welke? 

5. Vertaalde hij letterlijk, in proza of in rijm? 

6. Hoe bracht hij zijn werk aan de man? 

7. Wat brachten de vertalingen van Burgersdijk het publiek? 

8. Wat leverden de vertalingen Burgersdijk zelf op? 

9. Hoe dacht Burgersdijk over vertalen? 

 

De opzet van deze scriptie zal als volgt zijn: Eerst ga ik in grote lijnen in op de theorie 

van de vertaalwetenschap want hierdoor is een beter begrip te krijgen van het werk dat 

Burgersdijk verricht heeft. De vertaalwetenschappelijke-artikelen laten een ander licht 

schijnen op de omvang en de problemen van het vertalen in het algemeen en het vertalen van 

Shakespeare in het bijzonder, dan de brieven op zichzelf kunnen doen. Wel zal ik zoveel 

mogelijk illustrerende citaten invoegen. Daarna zal ik het succes van Burgersdijk beschrijven. 

In het hoofdstuk ‘Stemmen uit het verleden’ zal ik, met het oog op de beantwoording van 

sommige vragen, citaten uit de brieven aanhalen die nog niet eerder in de lopende tekst zijn 

verwerkt. Op grond hiervan zal in het laatste hoofdstuk een antwoord worden gegeven op de 

hoofdvraag van het onderzoek: Hoe vertaalde Burgersdijk?  

De delen over de vertaalwetenschap zullen een algemeen karakter hebben en dienen 

ter informatie en beter inzicht in het werk dat Burgersdijk volbracht heeft. Op het niveau van 

de brieven zal ik ingaan op details, omdat juist in kleine brieffragmenten antwoorden op de 

vragen die dit onderzoek stelt, besloten liggen. 

 

2.3 De brieven als basis 
 

Zoals gezegd neemt dit onderzoek de brieven van en aan Burgersdijk uit het Stadsarchief 

Athenaeumbibliotheek te Deventer als uitgangspunt. Om vast te leggen wat onder een brief 
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wordt verstaan geeft Mathijsen emeritus hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde de 

volgende definitie: 

[E]en brief is een tekst die gericht is op het in stand houden of leggen van contact tussen 
schrijver en een niet anoniem persoon of een aantal niet anonieme personen die met elkaar in 
betrekking staan en die in eerste instantie niet geïntendeerd is voor openbaarmaking of 
reproduktie. Gebruik van de aanspreekvorm is kenmerkend, evenals de aanwezigheid van een 
aanhef en een ondertekening. De tekst is bedoeld ter verzending of overhandiging aan degene 
aan wie hij gericht is.8 
 

Hoewel een groot deel van deze brieven in transcriptie in de bijlage is opgenomen, is er 

geen sprake van een zogenaamde brieveneditie. Doel van dit onderzoek is te achterhalen hoe 

Burgersdijk als vertaler te werk ging en niet om een briefwisseling met een uitgebreid 

annotatieapparaat te maken. Om de door mij toegepaste selectie in de briefwisseling te 

verantwoorden, neem ik echter wel een aantal eisen die Mathijsen aan een brieveneditie stelt 

als uitgangspunt: 

 
1. Het overgeleverde brievenmateriaal wordt volledig gepubliceerd; 
2. Wanneer retourbrieven bewaard zijn gebleven, worden ook deze gepubliceerd; 
3. De editie bevat een editeursverantwoording waarin de editeur verslag doet van zijn beslissingen en 

daarover verantwoording aflegt; 
4. De brieven worden becommentarieerd en van zaak-, titel- en personenregisters voorzien.9 

 
Zoals gezegd is het doel van dit onderzoek niet om het brievenmateriaal te publiceren. 

Hoewel er veel brieven in de bijlage zijn opgenomen, ook als ze niet het door mij onderzochte 

onderwerp behandelen, blijft het materiaal niet volledig. 

 In de brieven is door middel van voetnoten tussen haken aangegeven waar er woorden 

ontbreken. Ik heb gekozen voor voetnoten met haken omdat de haken aanduiden dat er een of 

meer woorden ontbreken. Voor de geïnteresserde leek het mij handig om aan te geven waar 

deze gaten terug gevonden kunnen worden in de gedigitaliseerde originele brieven van het 

Stadsarchief Athenaeumbibliotheek te Deventer. Daarom heb ik in de voetnoten vermeld om 

welke pagina het gaat. Voor het vinden van deze plaatsen moet het volgende gedaan worden: 

1. Ga naar de site www.deventerboekenstad.nl 

2. Kies Archief L.A.J. Burgersdijk onder 100% digitaal 

3. Zoek in de pagina’s naar de gewenste correspondentie. Per persoon kan de 

correspondentie geopend worden. 

4. In mijn voetnoten heb ik aangegeven op welke pagina van deze correspondentie per 

persoon de ontbrekende tekst te vinden is. 

                                                 
8 Mathijsen, M. Naar de Letter; Handboek editiewetenschap. Assen: Van Gorcum 1995 p. 366 
9 Mathijsen, M. 1995 p. 364 
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Dit was alleen mogelijk met de gedigitaliseerde brieven van het Stadsarchief 

Athenaeumbibliotheek te Deventer en niet met de brieven uit het Letterkundig Museum te 

Den Haag. 

Naast voetnoten die verwijzen naar de gaten in de transcriptie, zijn er voetnoten die 

extra informatie geven. 

Van de brieven van en aan Burgersdijk zijn, voor zover ik weet, geen verschillende 

versies. Ik heb me gericht op dat wat er in bovengenoemde archieven aanwezig is. 

In de hoofdtekst zullen fragmenten opgenomen worden van de brieven van en aan 

Burgersdijk die over de tot standkoming van zijn Shakespeare vertalingen gaan. Ik beperk me 

bewust tot deze fragmenten omdat er een zo levendige briefwisseling over het vertalen, 

uitgeven, interpreteren en opvoeren van de werken van Shakespeare is, dat de hoofdlijn 

gemakkelijk uit het oog wordt verloren als ik deze volledig weergeef. 

Voor wat betreft een uitgebreide annotatie van de briefwisseling tussen Burgersdijk en 

Loffelt, wil ik verwijzen naar Burgersdijk and Loffelt: the making of a Dutch Shakespeare 

[2008] van Smyth. Zij heeft diepgaand onderzoek gedaan naar dit deel van de 

correspondentie, dat de meest uitgebreide en langdurige briefwisseling is die de collectie 

bevat. Een dergelijke diepgaande annotatie is niet bij mijn transcripties gevoegd omdat het me 

jaren van intensieve studie zou kosten om dit op een gedegen manier te doen en het het doel 

van dit onderzoek voorbij schiet. 

Ik richt me dus op een relevante selectie van brieffragmenten. Met relevant bedoel ik 

dat ze om de tot standkoming van Burgersdijks Shakespeare-vertalingen gaan in de meest 

ruime zin van het woord. Delen van de briefwisseling die niet met tekstinhoudelijk 

interpretatie te maken hebben, zoals bijvoorbeeld een wenselijke rolverdeling voor de acteurs, 

zal ik buiten de fragmenten houden.  
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3 DE ONMOGELIJKHEID EN DE 

MOGELIJKHEID VAN HET VERTALEN 
 

Vertalen lijkt zo eenvoudig. Ik geef hier een fictief voorbeeld. 

Burgersdijk pakte op een goede avond Shakespeare uit de kast, ging achter zijn schrijftafel 

zitten en begon met de eerste woorden: “If music be the food of love, play on;”10 Zo simpel 

als wat. Het wordt in mijn vluchtige vertaling: “Als muziek is, het eten van liefde, speel 

door.” Deze vertaling is uitermate klungelig en bewust zo gemaakt omdat veel mensen in de 

negentiende eeuw het Engels niet machtig waren. Veel van de overige mensen leerden het 

Engels niet van de gesproken taal, maar uit boeken. Het wordt naar mijn mening al beter als ik 

er het volgende van maak: “Als muziek het voedsel van de liefde is, speel door.” Voor deze 

vertaling is al een aantal keuzes gemaakt, bijvoorbeeld of ik voor ‘speel verder’ of ‘speel 

door’ kies. Deze keuze kan ik af laten hangen van het metrum en ritme dat ik de zin mee wil 

geven, of welke woorden ik als rijmwoord wil gebruiken in volgende versregels. Misschien 

wil ik wel helemaal niet metrisch vertalen, maar in proza en dan heb ik het nog niet gehad 

over de betekenis die deze zin heeft op zichzelf en zal hebben in samenhang met de rest van 

de tekst. Die betekenis moet, als ik deze tekst in de negentiende eeuw zou vertalen, niet 

voorbij gaan aan de betekenis die ik denk dat Shakespeare met zijn tekst had. Om daar een 

besluit over te nemen moet ik zijn werk gaan interpreteren. Deze manier van werken wordt 

inmiddels niet veel meer gebruikt omdat het niet mogelijk is om de intentie van de auteur te 

achterhalen, zoals later duidelijk zal worden. In de tijd dat Burgersdijk vertaalde dacht men 

daar nog anders over. 

Burgersdijk maakte van de eerste woorden: “Indien muziek der liefde voedsel is, Speelt 

voort dan, voort!11” Er klinkt een in mijn oren ouderwets, maar poëtisch taalgebruik en de 

herhaling van voort, maakt dat er een stuwende kracht in de zin komt. 

Kortom, het maken van een vertaling blijkt niet zo gemakkelijk te zijn en de ideeën over 

vertalen blijken niet altijd en overal hetzelfde te zijn. Daarom laat ik de echte overpeinzingen 

over vertalen aan anderen over. Eerst laat ik Dirk Delabastita aan het woord, omdat hij de 

                                                 
10 Shakespeare, W. Shakepeare; The complete works Ed. Bullen, Arthur Henry. London: CRW Publishing 
Limted 2006 [2005] p. 375 
11 Burgersdijk L.A.J. De werken van William Shakespeare, Leiden: A.W. Sijthoff derde opnieuw herziene druk 
n.d. deel II p. 108 
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vertaalwetenschappelijke invalshoek en werkwijze kort samenvat in vijf punten12. Vervolgens 

werpt hij en ook Cees Koster, een licht op de betekenis van Shakespeare in de strijd tussen het 

classicisme en de romantiek13. Dit deel besluit ik met Walter Benjamin, die een filosofisch 

licht op het vertalen laat vallen14. Hiermee wordt door mij voorzichtig de vertaalwetenschap 

betreden.  

 

3.1 Vijf punten over vertaalwetenschap 
 

Dirk Delabastita legt een paar basisideeën van de vertaalwetenschap die in brede kring 

gedeeld worden kort uit. Ik citeer hier een paar punten waarvan ik vervolgens voorbeelden 

geef: 

1. the translator’s friend: voor zowel verleden als heden haalt de vertaalstudie de 

vertalers uit de schaduw, maakt hen meer visible (Lawrence Venuti), benadrukt hun 

cultuurvormende functies; 

2. contextualising description: […][vertaalstudie] gaat na wie vertaalt, wat vertaald 

wordt, uit welke genre’s en bronculturen, op welke wijze, in welke media, met welke 

hulpmiddelen, onder welke economische, institutionele en andere culturele 

voorwaarden, met welke effecten, enz.; 

3. difference and function: de historiciteit van origineel en vertaling maakt het 

onmogelijk echte equivalentie (laat staan synonymie) te realiseren tussen brontekst en 

doeltekst: de historiserende contextualisering brengt onvermijdelijk ook het idee van 

verschil op de voorgrond; wat dan overblijft zijn verschillende manieren om met dat 

verschil om te gaan, die telkens andere functies beogen en waarbij de vertaler kan 

pogen althans een illusie van equivalentie te creëren, dan wel om de 

onoverbrugbaarheid van het verschil naar voren te halen; 

4. textual hybridity: het traditionele, binaire brontekst-doeltekst model is een artificiële 

constructie die zelden beantwoordt aan de historische realiteit: vertalingen gaan terug 

op verscheidene bronnen en modellen, en de brontekst-doeltekst relatie is altijd 

gemedieerd door tekstuele en interpretatieve keuzes van tekstediteuren, critici, enz. 

                                                 
12 Delabastita, D. ‘Een historische verkenning’. Denken over vertalen; tekstboek vertaalwetenschap. (red.) 
Naaijkens, T. Koster, C. Bloemen, H. en Meijer, C.Nijmegen: VanTilt, 2004 
13 Koster, C. ‘De Hollandse vertaalmolen’. Denken over vertalen; tekstboek vertaalwetenschap. (red.) Naaijkens, 
T. Koster, C. Bloemen, H. en Meijer, C.Nijmegen: VanTilt, 2004 
14 Benjamin, W. ‘De opgave van de vertaler’. Vert. Bloemen, H. Denken over vertalen; tekstboek 
vertaalwetenschap. (red.) Naaijkens, T. Koster, C. Bloemen, H. en Meijer, C.Nijmegen: VanTilt, 2004 
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5. cultural hybridity: taalkundige, literaire, culturele, ideologische, politieke (en andere) 

grenzen vallen zelden samen, waardoor het moeilijk is ‘broncultuur’ en ‘doelcultuur’ 

keurig af te bakenen volgens het nationalistische model. 15 

 

Het zichtbaar maken van de vertaler is duidelijk wanneer we in acht nemen dat teksten in 

verschillende periodes en culturen verschillende betekenissen hebben. Met andere woorden, 

een vertaler haalt uit de te vertalen tekst wat voor hem relevant en van belang is naar voren. 

Deze keuze wordt bepaald door de cultuur waarin de vertaler zich bevindt. Naast de invloed 

hiervan op zijn wereldbeeld, is bijvoorbeeld zijn opvoeding en geloofsovertuiging ook 

bepalend voor de betekenis die hij de tekst geeft. Hier zijn de ideeën van Gadamer relevant 

die stelt dat iedereen gesitueerd is en niemand zich daaraan kan onttrekken. Brillenburg-

Wurth en Rigney vatten Gadamer samen: “Deze cultuurhistorische bepaaldheid van betekenis 

heeft tot gevolg dat elke tijd en cultuur – ingekaderd in de eigen horizon – literaire teksten 

weer voor zichzelf zal ontdekken en herinterpreteren.”16  

Kennis van de vertaler en zijn achtergrond kunnen inzicht geven in de keuzes die de 

vertaler bij het vertalen heeft gemaakt. Een vertaling kan bijvoorbeeld een feministische 

invalshoek krijgen wanneer hij gemaakt is door iemand die kritisch naar de man-vrouw 

verhoudingen en de representaties van minderheidsgroepen in de tekst kijkt. Dan kan de 

intentie van de vertaler uit de onzichtbaarheid treden in tegenstelling tot de intentie van de 

oorspronkelijke auteur waarvan Roland Barthes zegt dat deze niet te achterhalen is. Door 

kennis van de vertaler en het originele werk, kunnen door de vertaler gemaakte beslissingen 

zichtbaar worden. 

De intentie van de vertaler wordt door de vertaalwetenschap van betekenisvormende 

invloed op de tekst beschouwd en om die invloed te kunnen waarnemen, moet men zich van 

hem bewust zijn. Men zou in sommige gevallen kunnen stellen dat de vertaling zo’n duidelijk 

stempel van de vertaler draagt, dat er sprake is van een nieuw werk, waarvan de vertaler de 

auteur is. Maar Barthes gaat nog een stap verder; hij zegt dat het de lezer is die de tekst zijn 

uiteindelijke vorm geeft tijdens het lezen. Zo gesteld kan je zeggen dat iedere lezer van een 

tekst de tekst opnieuw schrijft.  

Een tekst komt voort uit een (niet te achterhalen) intentie maar kan zich echter ook 

voordoen alsof hij met een bepaalde intentie geschreven is, wat niet wil zeggen dat de auteur 

als persoon deze intentie werkelijk heeft. Hetzelfde kan gezegd worden over de vertaler. 

Uitspraken over de intentie van een auteur of een vertaler worden mede hierdoor 
                                                 
15 Delabastita, D. 2004 p. 86-7 (originele cursivering) 
16 Billenburg Wurth, K. en Rigney, A. (red.) Het leven van teksten; een inleiding tot de literatuurwetenschap. 
Amsterdam: Amsterdam UP 2006. p. 273 
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tegenwoordig als gevaarlijk beschouwd. Er zijn oorzaken te achterhalen, waarmee een 

mogelijke intentie, op zijn best, benaderd kan worden, maar iemands werkelijk intentie is 

nooit volledig vast te stellen. Deze intentie kan zelfs de auteur van het origineel door zijn 

cultuurhistorische bepaaldheid, niet overzien. Want aan deze culturele en sociale 

gesitueerdheid, waar Gadamer van spreekt, kan zowel de auteur, als de vertaler, als de 

eindgebruiker (zoals het publiek of een wetenschapper) zich niet onttrekken.  

De vertaler kan dus zichtbaar worden door kennis te hebben van zijn mogelijke intenties. 

Uitspraken hierover kunnen tegenwoordig alleen met grote terughoudendheid worden gedaan. 

Daarnaast wordt de vertaler zichtbaar wanneer deze duidelijk zijn eigen stempel op de 

vertaling heeft gedrukt en als (mede)auteur gezien kan worden. 

 

Van de aanpak die onder punt twee genoemd staat heeft Smyth een goed voorbeeld 

geleverd. Ze heeft de briefwisseling van Loffelt en Burgersdijk nauwkeurig 

gecontextualiseerd. Zij heeft gekeken naar wie beide heren waren, welke achtergrond ze 

hadden, onder welke economische omstandigheden ze opgroeiden en leefden en in welke 

sociaalculturele velden ze zichzelf met hun werk plaatsten. Zij neemt bijvoorbeeld een 

verschuiving van Burgersdijk waar van de periferie van het culturele veld, naar het midden 

ervan, waarmee de effecten van hun handelen zichtbaar worden. Resultaten van haar 

onderzoek, zullen later terug komen. 

 

 Het punt van ‘difference and function’, is van belang voor dit onderzoek. Burgersdijk 

heeft naar eer en geweten de werken van Shakespeare zo zorgvuldig mogelijk vertaald. Zijn 

vertaling werd, blijkt uit de correspondentie, door zijn tijdgenoten als nauwgezet ervaren. 

Maar hoe nauwgezet kon Burgersdijk zijn? In zijn grove samenvatting maakt Delabastita een 

kloof zichtbaar tussen de brontekst en de doeltekst. Dit verschil wordt mede veroorzaakt door 

het verschil in broncultuur en doelcultuur en de functie en betekenis die de teksten hier in 

hebben. De teksten die heden ten dage over Shakespeare geschreven worden en over de tijd 

dat Burgersdijk Shakespeare vertaalde, vertonen een zelfde verschil. De cultuur van heden is 

niet die van rond 1880. Hier schemeren de ideeën van Gadamer weer door, maar ook die van 

Benjamin, die erkent dat door de tijd de taal van het origineel verandert en een andere inhoud 

krijgt, waar ik later op terug zal komen. 

In dit licht kan de opmerking van Jan Jonk in een interview met Sonja de Jong 

geplaatst worden. “Jan Jonk vertaalde de complete werken van Shakespeare op basis van de 

oorspronkelijke brontekst”, schrijft De Jong. Dat is nog niet eerder gedaan “En daardoor, zo 

meent Jonk, is de beroemdste schrijver van het westelijk halfrond nimmer vertaald zoals hij 
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vertaald moet worden.” De tekst die Burgersdijk als brontekst heeft gebruikt en velen van zijn 

tijd met hem, is niet dezelfde tekst als die Jonk als brontekst beschouwt. Shakespeare is door 

de tijd heel vaak aangepast, waardoor de originele brontekst verloren raakte.  

Burgersdijk beschikte over een versie die in zijn tijd als de originele Shakespeare 

bekend stond (welke versie dat is heb ik niet weten te achterhalen). Jonk, die ook in de 

veronderstelling is over de originele tekst te beschikken, zegt over Burgersdijk in het 

interview: “Ik heb respect voor de vertaling van Burgersdijk, […] [h]ij was bijzonder precies. 

Maar er klopt geen hout van als je hem naast de originele tekst legt. Toch is zijn vertaling de 

enige die ik bij mijn vertaalwerk in de buurt heb liggen.”17 Jonk omschrijft Shakespeare als 

iemand die veel gebruik maakte van grapjes en dubbele betekenissen. Immers in de tijd dat 

Shakespeare schreef was er een veel groter scala aan dubbelzinnige en erotisch getinte 

woorden gangbaar dan nu. Jonk zegt dat deze rijkdom veelal in de vertalingen verloren is 

gegaan: “Met name Burgersdijk was zo preuts als de pest, die stopte al die passages onder het 

tapijt.”18  

Deze uitspraak illustreert goed het tijdverschil en de gesitueerdheid van deze opinie. 

Jonk ervaart Burgersdijk als preuts, maar uit de brieven aan Burgersdijk blijkt dat er mensen 

waren die vonden dat Burgersdijk zijn vertaling moest kuisen, zoals Naber19, die op 2 

September 1877 aan Burgersdijk schrijft: 

Moeilijker valt het mij over den Cymbeline te spreken. Uwe vertaling is vloeiend en 
nauwkeurig; dat heb ik door vergelijking met het Engelsch voldoende gemerkt. Maar of gij 
voldoening zult hebben van de voorlezing aan ons tegenwoordig preutsch publiek is eene 
andere vraag. […]Dat alle zoogenaamd komieke scènes de tallooze platheden zouden moeten 
vervallen, spreekt van zelf. 
 

Ook Loffelt geeft zijn mening over de erotische passages of grapjes in zijn brief 

van 19 april 1878 waarin hij schrijft: 

 Ik ben echter niet zo orthodox op ’t punt van Shakespeare, om er heiligschennis in te zien van 
enkele te gewaagde uitdrukkingen weg te laten. Dergelijke viezigheidjes of liever joligheden 
kunnen aanleiding zijn, dat bekrompen lieden een boek onthouden aan hen, die door de lezing 
(ook van den kiesche tekst) op weg der onbekrompenheid zouden geraken. Het vrije en 
ontwikkelende in Shakespeare bestaat immers voor 999/1000 in dat wat zelfs een 14 jarig 
meisje lezen mag. Waarom zou men Hamlets “to lie between maids’ legs” b.v. niet vertalen 
met “aan den schoot van een maagd te rusten” in plaats van “tusschen de beenen van een 
meisje te liggen.”? 

 
Loffelt merkt op dat de teksten van Shakespeare zelfs door 14 jarige meisjes gelezen 

mogen worden. Het zal duidelijk zijn dat Jonk daar anders over denkt. De erotische 

dubbelzinnigheden zijn volgens Jonk juist een kenmerk van Shakespeares werk. Loffelt geeft 

                                                 
17 De Jong, S. Terug naar Oer-Shakespeare BN/ De Stem November 14, 2005 
18 De Jong, S. 2005 
19 Samuel Adrianus Naber (1828-1913) was hoogleraar aan het Athenaeum Illustre aan de gemeentelijke 
universiteit te Amsterdam. [http://www.dbnl.org/tekst/bran038biog01_01/bran038biog01_01_2877.php 
geraadpleegd op 19-5-2011] 
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als voorbeeld wat Hamlet zegt in het derde bedrijf, tweede toneel: “That’s a fair thought to lie 

between maid’s legs.”20 Hij doet het voorstel dit te vertalen met: “aan de schoot van een 

maagd te rusten.” Burgersdijk maakt ervan: “Jonkvrouw, zal ik in uw schoot liggen?”21 In 

zijn aantekeningen, die hij bij de gedrukte uitgave voegt, kuist Burgersdijk deze uitspraak nog 

verder wanneer hij schrijft: “Het schijnt, dat bij vertooningen binnenshuis de heeren zich vaak 

aan de voeten der schoonen neervlijden. In Gascoigne’s Greene Knight’s Farewell to Fancie 

leest men: “To lie along in ladies lappes”.”22 Hij onderbouwt dit nog verder met een anekdote 

over koningin Elizabeth die iets dergelijks tegen een bedelaar zei en zegt dat dergelijke 

uitspraken in die tijd normaal waren. Hij maakt iets dat heel gevoelig ligt in zijn tijd tot iets 

normaals. Burgersdijks woorden: “Ik herinner mij gehoord of gelezen te hebben.”, waarmee 

hij de anekdote introduceert, maken de anekdote onbetrouwbaar.  

Het is natuurlijk mogelijk dat Jonk en ik ernaast zitten. Wellicht werd wat Burgersdijk 

schreef in zijn tijd klakkeloos aangenomen en is het mijn gepositioneerdheid die maakt dat ik 

aanneem dat Burgersdijk deze, in mijn ogen, erotische passage probeerde te maskeren. 

Mogelijk zou tegenwoordig het omgekeerde gelden en zou een vertaler er nog een schepje 

bovenop doen. 

 Hierboven wordt één punt aangegeven van verschil in opvatting en gebruik, maar er 

zijn er veel meer. Daarbij komt dat de invalshoek die dit onderzoek kiest ook gezien kan 

worden als een vertaling. Niet alleen worden er teksten gelezen en geïnterpreteerd van ruim 

een eeuw geleden, deze teksten worden ook in een bepaalde context geplaatst en gelezen met 

de vraag wat ze vertellen over Burgersdijk als vertaler. 

 Daarmee worden de punten vier en vijf die Delabastita aanhaalde duidelijk. De tekst 

die in dit onderzoek verschijnt is niet dezelfde als die Burgersdijk las of schreef. De 

transcripties komen er het dichtst bij in de buurt, maar zullen anders worden gelezen dan de 

correspondenten ze zelf gelezen hebben. Het huidige referentiekader is niet dat van ruim een 

eeuw geleden. Verder hebben de correspondenten onderling een geschiedenis, waarnaar 

verwezen wordt tussen de regels door en waardoor alleen zij in staat zijn om de directe 

boodschap èn de indirecte boodschap, die een brief met zich meedraagt, volledig te begrijpen. 

Ik medieer de boodschappen vanuit de brieven naar deze tekst, waardoor ze een andere kleur 

krijgen dan ze voor Burgersdijk hadden. 

 Aan de hand van de punten die Delabastita noemt wordt duidelijk dat 

vertaalwetenschap een interdisciplinaire wetenschap is, een mediator op zichzelf. Ze medieert 

tussen theorievorming en praktijk en tussen verschillende wetenschappelijke disciplines. Van 
                                                 
20 Shakespeare, W. 2006 p. 404 
21 Burgersdijk, L.A.J. n.d. deel II p. 163 
22 Burgersdijk, L.A.J. n.d. deel II p. 194 
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deze positie is ze zich bewust. Een vertaling beschouwt ze als een bemiddeling tussen een 

brontekst en een doeltekst en daardoor tussen een broncultuur en een doelcultuur. Zorgvuldig 

richt ze zich daarbij tot verschillende aspecten, zoals achtergrond, economische 

omstandigheden waarin brontekst en doeltekst ontstaan en de invloed van de doeltekst op 

verschillende maatschappelijke velden, die in groter verband de samenleving kan worden 

genoemd. Maar nu deze grote lijnen zijn opgezet ga ik verkleinen en wordt de focus verlegd 

van vertalen in het algemeen naar het vertalen van Shakespeare in het bijzonder. 

 

3.2 Shakespeare in de strijd tussen het classicisme en de romantiek 
 

Delabastita zegt over de mediatie tussen ‘broncultuur’ en ‘doelcultuur’ in relatie tot de 

vertalingen van Shakespeare in de negentiende eeuw het volgende: “[I]n het grootste deel van 

de achttiende en negentiende eeuw verliep de mondiale Shakepeare-receptie vooral via 

Franse, later ook Duitse of Italiaanse tussenteksten: waar sta je dan met dat mooie idee van 

het Elizabethaanse Londen-aan-de-Thames als broncultuur?”23 De werken van Shakespeare 

kregen dus voet aan de grond door bemiddeling, niet doordat het Nederlandse publiek van 

meet af aan overtuigd was van de kwaliteiten van Shakespeare. Het idee dat Shakespeare de 

grootste dichter van de westerse cultuur is, is pas in de negentiende eeuw ontstaan. 

Leek en Smyth laten zien dat Shakespeare in Nederland vooral bekend werd door de 

vertalingen van Burgersdijk en de bemiddeling van Loffelt. In de brief van 12 januari 1878 

stelt Loffelt zich dat ook tot doel wanneer hij schrijft: “Ik ben overtuigd dat elke gebrekkige 

opvoering en elke gebrekkige vertaling meer afbreuk, dan goed doet aan de meerdere 

verspreiding van Shakespeares werken hier te lande.” 

 Er is al aangegeven dat niet alleen een persoon, maar ook de tijd en de cultuur een 

bemiddelende functie hebben tussen de brontekst en de doeltekst. Delabastita schrijft dat het 

Franse classicisme een belangrijke factor was, die bepalend was voor de internationale 

Shakespeare-receptie eind zeventiende, in de achttiende en deels in de negentiende eeuw. 

“Enerzijds was er” zegt Delabastita, “de recuperatie van Shakespeare door de 

neoclassicistische poëtica; anderzijds, het ontstaan en de bloei van anti-classicistische 

poëtica’s (later als ‘preromantisch’ en ‘romantisch’ bestempeld) die Shakespeare als 

boegbeeld en strijdwapen kiezen.24” Delabastita verklaart nader waarom Shakespeare zo 

geschikt was als tegenhanger van het classicisme:  

                                                 
23 Delabastita, D. 2004 p. 87 
24 Delabastita, D. 2004 p. 88 
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Shakespeares werk [combineert] klassieke modellen met ingrediënten uit meer populaire 
tradities: denk aan vermenging van tragedie en farce, van vers en proza, de aanfluiting van het 
conventionele decorum en van de drie eenheden, het vertonen van spoken, wreedheden en 
spectaculaire acties, de stillistische duistere passages, de alom woekerende metaforen en 
woordspelingen, enz. Deze kenmerken stonden […] haaks op de strenge classicistische 
esthetica.25 

  

Nederland had, meer nog dan de omringende landen, een strijdwapen nodig om de 

romantiek te beleven, want met de Nederlandse romantiek was het slecht gesteld. Koster 

schrijft dat in de negentiende eeuw het grootste deel van de beschikbare romans uit 

vertalingen bestond. Hij zegt dat “de Nederlandse romantiek (of juist het uitblijven daarvan) 

valt in de periode van 1820-1885.”26 Het is dan ook niet raar dat hij Van der Berg citeert die 

“de Nederlandse romantiek [beschouwt] als ‘een echo, een afleggertje van de Europese 

romantiek, zonder een overtuigend eigen gezicht.’”27 Nederland richt zich volgens Koster op 

de Engelse en Duitsche romantiek. 

Ook Delabastita geeft aan dat er veel invloeden uit het buitenland kwamen en noemt 

dat er nog meer oorzaken waren, dan enkel de revival van Shakespeare, voor kritiek op de 

standpunten van het classicisme. Hij geeft als voorbeelden “het sentimentalisme, de gothic 

novel, de Ossianistische poëzie, de historische roman […] en de filosofie en esthetica uit de 

Duitse Aufklärung.28” Toch speelde het werk van Shakespeare een belangrijke rol. Delabastita 

omschrijft dat de strijd tussen het classicisme en de romantiek in Frankrijk en Duitsland op de 

spits werd gedreven en in Duitsland leidde tot “de Schlegel-Tieck-vertaling29 (1797-1833), 

misschien de ultieme romantische vertaling.30” Van belang daarbij is hun benadering van het 

werk van Shakespeare: 

De notie van het kunstwerk als een ondeelbaar organisme waarin vorm en inhoud met 
elkaar versmelten tot een uniek geheel, dat buiten en boven elk extern regelsysteem staat, 
dat ontspringt aan het strikt individuele scheppingsvermogen van de schrijver. […] [D]e 
ware romantische vertaling [moet] door een integrale weergave pogen dit organisme in de 
doeltaal na te scheppen. Ook de vormaspecten […] – vooral Shakespeares metrum en zijn 
alternering van vers en proza – waren hierbij belangrijke aandachtspunten.31 
 

 Niet alleen in Duitsland, maar ook in Nederland had dit model invloed, stelt 

Delabastita, die Burgersdijk voor schatplichtig aan Schlegel-Tieck houdt. Burgersdijk geeft 

zelf in zijn correspondentie aan dat hij zijn werk vaak met de vertalingen van Moulin 

vergeleek. Op 17 december 1877 schrijft Burgersdijk: “[I]k wenschte namelijk in Juli of Aug. 

                                                 
25 Delabastita, D. 2004 p. 88 
26 Koster, C. 2004 p. 98 
27 ibidem 
28 Delabastita, D. 2004 p. 89 
29 August Wilhelm Schlegel (1768-1845) was een Duits schrijver en literatuurcriticus die o.a. de complete 
werken van Shakespeare in het Duits vertaalde (in alexandrijnen). Schlegel begon de vertaling in 1797, deze 
werd in 1833 voltooid onder Ludwig Tieck (1773-1853) een Duits schrijver en grondlegger van de Romantiek. 
30 Delabastita, D. 2004 p. 90 
31 ibidem 
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mijne wijze van vertaling eens met die van een ander (Moulyn) te vergelijken.” Maar Moulin 

heeft niet alle werken van Shakespeare vertaald. Burgersdijk stelt zich in de traditie van 

Schlegel wanneer hij 1 mei 1878 schrijft dat hij bij de illustrerende vertalingen in Loffelts 

eerste artikel over zijn vertaalbezigheden graag een scene van Romeo en Julia opgenomen 

ziet: “omdat Schlegel dit stuk (in alexandr.) het eerste als proeve zijner Shakesp. vertalingen 

gegeven heeft.” Aangekomen kan worden dat Burgersdijk Schlegel regelmatig raadpleegde. 

Buiten dat, getuigen de vertalingen van Burgersdijk er van dat hij de uitgangspunten van 

Schlegel en Tieck naleefde. 

Hoewel in de brieven niet expliciet naar voren komt dat Burgersdijk zich actief 

bezighoudt met de strijd tussen het classicisme en de romantiek, kan zijn felle uithaal naar 

Kok in zijn eerste brief hier wel mee in verband worden gebracht:  

Ik vind het een slechte daad dat Kok door een prozavertaling (wij leven niet meer in den tijd 
van Eschenburg32) Sh. voor ’t Nederl. publiek bederft. En was de prozavertaling in haar soort 
maar goed! Maar erbarmelijker knoeiwerk kan men zich haast niet denken; van iemand als 
Kok zou men vermoeden dat hij Engelsch verstaat en zich in ’t Nederl. weet uit te drukken.33  
 

Burgersdijk verwijst hier naar Eschenburg en vindt dat een prozavertaling het Nederlandse 

publiek bederft. Hij ziet meer in een metrische (romantische) vertaling, zoals zijn eigen 

vertaling en stelt zich daarmee tegenover de classicistische prozavertaling van Eschenburg en 

tegenover Kok. Kok heeft overigens voor zijn prozavertaling een metrische vertaling 

gemaakt, die zijn uitgever niet durfde uit te geven omdat die teveel tegen de heersende 

klassieke vertaaltraditie inging. 

 Koster schrijft ook dat Shakespeare als wapen functioneerde “in de 

overgangsschermutselingen van (neo-)classicisme naar romantiek.”34 Op zijn beurt zegt hij 

dat het Moulin is die in Nederland als eerste Shakespeare vertaalt volgens het Schlegel-Tieck 

model. Hij constateert dat de vertalingen van Moulin niet goed verkochten en geeft als 

mogelijke reden hiervoor dat het Nederlandse publiek nog niet aan een dergelijke vertaling 

toe was. In de letterkundige wereld werd er echter uitgebreid op zijn vertalingen gereageerd. 

Hoewel deze reactie overwegend positief was, vond men wel dat de teksten gekuist moesten 

worden.  

Koster schildert Van der Hoop als de fanatiekste moraalridder af en Moulin reageert 

op diens commentaren. Koster omschrijft hun discussie als een die zich afspeelt “in termen 

die typisch zijn voor de strijd tussen klassieke en romantische normen: normatief bepaalde 

regelgeving tegenover organische eenheid en goede smaak en gepastheid tegenover vrijheid 
                                                 
32 Johann Joachim Eschenburg (1743-1820) was een Duits literatuurhistoricus en de eerste die het volledige werk 
van Shakespeare in proza in het Duits vertaalde. 
[http://www.1911encyclopedia.org/Johann_Joachim_Eschenburg geraadpleegd op 6 juni 2011] 
33 Burgersdijk aan Loffelt 17 december 1877. 
34 Koster, C. 2004 p. 102 
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en individuele expressie.”35 Hij stelt dat aan het eind van de negentiende eeuw “het 

moralisme pas minder op de voorgrond [treedt] met de vertaling van alle stukken en 

gedichten van Shakespeare”36 door Burgersdijk. Burgersdijk zit kennelijk precies op een 

keerpunt. Na hem is het Vosmaer, die zijn vertaling van de Ilias en Odyssee geheel volgens 

de romantische vertaalmethode van Schlegel-Tieck maakte. In de briefwisseling is te zien dat 

over deze vertaling ook het nodig gezegd is. Over welke vertaalmethode wordt hier 

gesproken? 

De Schlegel-Tieck blauwdruk had als uitgangspunt dat de vertaling “in principe 

brontekst-gericht [hoorde] te zijn; respect [hoorde] te tonen voor de prosodische kenmerken 

van het origineel; en het page/stage dilemma (vertalen voor de lezer, of voor de scène?) 

[hoorde] te vermijden door het nastreven van een ‘totale’ vertaling.37”  

Smyth geeft in haar scriptie aan dat het Burgersdijk was die voor Loffelt het gat tussen 

literatuur en theater dichtte, omdat Burgersdijk, volgens haar, literaire kwaliteit leverde en 

tevens vertalingen die uitvoerbaar waren. Loffelt was een liefhebber van zowel de literatuur 

als het theater en het gat daartussen moet hem gestoord hebben. In de negentiende eeuw 

waren er veel Shakespeare vertalingen die speciaal gemaakt waren voor het theater en heel 

andere vertalingen voor studenten en onderzoekers. Wellicht is het de combinatie geweest van 

Burgersdijk als wetenschapsman, die een zo getrouw mogelijke vertaling opleverde, als zijn 

interesse en streven om Shakespeare op de planken te krijgen, die zijn vertaling voor beide 

velden verdienstelijk maakte. 

Dat Burgersdijk zijn vertalingen opgevoerd wil zien, blijkt uit zijn tweede brief van 31 

januari 1878 naar Loffelt waarin hij schrijft: 

Sedert het begin van Dec. ligt mijn tekst vertaling van Winter’s Tale bij ’t Rott. 
[Rotterdamsch] gezelschap; 9 Dec. schreven zij me, dat het stuk hen boeide en dat zij mij 
binnen weinige dagen zouden schrijven of zij een tooneelbewerking verlangden; ‘k heb 
niets gehoord, ook niet op een partic. brief aan J M Haspels 1 of 2 Jan. ; deze had mij 
eens gezegd, dat zij den koopman v. V. wel verlangden; ik ben door de omstandigheden 
tot de bewerking van Winter’s t. gekomen; ik zal hun die toezenden na 12 Febr., dan lees 
ik ze hier eerst in ’t publiek voor; zij moet bevallen. 

 

Toch waren van zijn vertalingen toneelbewerkingen nodig. Dat zag hij zelf in en hij 

maakte die ook meteen, geannoteerd en wel. Toch bleken de acteurs moeite te hebben met het 

uitspreken en interpreteren van Burgersdijks teksten. Bij de eerste uitvoering van een 

vertaling van Burgersdijk, moest Loffelt met tekst en uitleg te hulp schieten, blijkt uit zijn 

brief van 21 oktober 1879: “De B.38 heeft mij zijn rol opgezegd; hij sprak als een cynischen 

                                                 
35 Koster, C. 2004 p. 104 
36 ibidem 
37 Delabastita, D. 2004 p. 91 (cursivering origineel) 
38 De Boer. 
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zestiger en maakte van Mercutio’s luchtige gezegden, wijsheid á la Polonius!! Heb hem toen 

verklaard wat er nou de rol was; hij zou haar nu zoo opvatten; - maar de man is niet gewoon 

aan een jongeling’s toon.” Hier wordt duidelijk dat de klassieke traditie het toneel nog 

overheerste en dat ze nog niet wisten hoe ze Burgersdijks toneelbewerking op moesten vatten. 

Ook de actrice De Groot had problemen met haar rol als Julia. Loffelt schrijft in een 

ongedateerde brief dat zij hem om raad vraagt: 

Ontving onlangs een uitvoerigen brief van Mej. de Groot. Zij scheen geheel doordrongen 
van het gebrekkigen, dat haar spel aankleeft en vroeg een uitvoerigen terechtwijzende 
kritiek betreffende sommige gedeelten. Ik heb mij moeten bepalen bij het slaapdrank 
tooneel, dat ik bijna zin voor zin naging en er de actie bij beschreef. Let morgen in Arnhem 
eens op, of het nu kalmer en Julia waardiger is; zoo als zij het eerst deed miste de daad het 
vrouwelijk heldhaftigen. De geheele opvatting was ook [39], want die verschrikkelijkheden 
ziet zij niet in haar kamer, maar in de verbeelding elders. 
Niets is dolzinniger, dan het te doen voorkomen, als leed Julia aan hallucinaties. De stijl van die 
gedeelte bewijst dat Sh. iets anders bedoelde. 

 

Met de vertalingen van Burgersdijk was dus niet ineens een probleem opgelost, zoals 

het bij Smyth het geval lijkt te zijn. Burgersdijk vertaalde eerst een heel toneelstuk van 

Shakespeare wat de page-versie werd. Deze bewerkte hij tot een stage-versie. Hoewel deze 

versies waarschijnlijk dichter bij elkaar lagen dan de toneel- en literaire-versies van dat 

moment, bleef er een gat tussen de literatuur en het toneel bestaan. 

Na de uitvoering van Romeo en Julia is de interesse van de toneelgroepen voor 

Burgersdijks vertalingen gewekt en in 1880 wordt De Koopman van Venetië opgevoerd. 

Hierover schrijft Loffelt 28 augustus dat als deze uitvoering goed gaat Burgersdijk “ons toneel 

voor goed voor Shakespeare veroverd” heeft. 

 

3.3 Onmogelijkheden en mogelijkheden 
 

 Delabastita besluit zijn artikel met te wijzen op de onmogelijkheid van het maken van 

een authentieke Shakespeare vertaling. Hij schrijft: “De kleinste voetnoot in om het even 

welke Engelstalige Shakespeare-editie volstaat om ons die illusie te ontnemen.40” Hier klinkt 

de stem door van Walter Benjamin die zich afvraagt of het vertalen van een kunstwerk 

mogelijk is.  

Hij begint met te stellen dat een kunstwerk niet gemaakt wordt voor het publiek. De 

mededeling die een kunstwerk overbrengt is een niet wezenlijke, stelt hij. Als deze vertaald 

moet worden dan is het publiek welke die vertaling nodig heeft kennelijk niet in staat zelf de 

boodschap te ontvangen. Dit is volgens hem echter wel de enige gegronde reden om een 
                                                 
39 p. 76 
40 Delabastita, D. 2004 p. 93 
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boodschap te herhalen. Maar wat wordt er in de vertaling anders overgebracht dan de 

onwezenlijke boodschap? De onwezenlijke boodschap is immers de boodschap die tussen de 

regels staat en niet in de specifieke woorden van de boodschap besloten ligt. 

Benjamin vervolgt dat als de vertaling het zich tot taak heeft gesteld het publiek te 

dienen deze niets anders kan zijn dan “een onnauwkeurige overbrenging van een 

onwezenlijke inhoud.”41 Maar het origineel was niet voor het publiek gemaakt, zegt 

Benjamin, dus kan de vertaling die het publiek als uitgangspunt heeft nooit hetzelfde zijn als 

het origineel. “Vertaling is een vorm.”, stelt Benjamin: “De vraag naar de vertaalbaarheid van 

een werk is dubbelzinnig. Ze kan betekenen: of het onder al zijn lezers ooit zijn toereikende 

vertaler zal vinden? Ofwel, en eigenlijker: of het in zijn wezen vertaling toelaat en bijgevolg – 

volgens de betekenis van die vorm – ook verlangt.”42  

Benjamin stelt dat we de menselijke maat los kunnen laten en een vertaling zelfs het 

overwegen waard is wanneer mensen de vertaling niet begrijpen, maar God wel. Daarnaast 

stelt hij dat aan bepaalde werken “vertaalbaarheid wezenlijk eigen [is]”, wat “wil zeggen dat 

een bepaalde betekenis die in de originelen woont zich in hun vertaalbaarheid uit.”43 

Benjamin beschouwt het als evident dat een vertaling, hoe goed ook, “nooit iets voor het 

origineel kan betekenen.”44 Hij bedoelt daarmee dat een vertaling niet het wezen van het 

origineel kan veranderen. Wat een vertaling volgens hem wel kan doen is het origineel laten 

voortleven. Dit hangt samen met de roem dat een kunstwerk kan verwerven. De vertaling 

komt hierbij voort uit de roem van het kunstwerk en niet anders om. Benjamin stelt: “In 

vertalingen bereikt het leven van het origineel zijn steeds vernieuwde laatste en meest 

omvattende ontplooiing. Deze ontplooiing is als die van een eigenaardig en hoogstaand leven 

door een eigenaardige en hoogstaande doelmatigheid bepaald.”45 Hij vervolgt: “Alle 

doelmatige levensverschijnselen en hun doelmatigheid zondermeer zijn uiteindelijk doelmatig 

niét voor het leven, maar voor de uitdrukking van zijn wezen, voor de voorstelling van zijn 

betekenis.”46 Benjamin erkent dat door de tijd de taal van het origineel verandert, een andere 

inhoud krijgt. In een vertaling verandert de taal en de boodschap wederom. Maar juist deze 

vernieuwing, vormt de rijping van de boodschap door de tijd heen. De talen en de 

boodschappen hebben een verwantschap die boven de historie uitgaat. Benjamin zegt dat deze 

verwantschap berust  

                                                 
41 Benjamin, W. 2004 p. 59 
42 ibidem 
43 Benjamin, W. 2004 p. 60 
44 ibidem 
45 Benjamin, W. 2004 p. 60-1 
46 Benjamin, W. 2004 p. 61 
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op de omstandigheid dat in elk van de talen als geheel telkens één en wel hetzelfde gemeend is, wat 
toch voor geen enkele taal afzonderlijk, maar slechts voor de alheid van hun elkaar aanvullende 
intenties bereikbaar is: de zuivere taal. Terwijl namelijk alle afzonderlijke elementen, de woorden, 
zinnen, samenhangen van vreemde talen elkaar uitsluiten, vullen die talen elkaar aan in hun intenties 
zelf.47  
 
Benjamin verduidelijkt dat een woord in zijn vertaling nooit hetzelfde kan betekenen 

in de manier waarop het woord gemeend wordt, maar wel in wat er gemeend wordt. Hij stelt 

dat al die manieren van verwijzen, hun overeenkomstige bedoeling vinden in de zuivere taal 

die op die manier naar voren kan treden. 

 Zoals in het voorbeeld aangegeven, moeten er keuzes worden gemaakt over de manier 

waarop er vertaald gaat worden. Burgersdijk wordt beschouwd als een vertaler die het 

origineel trouw was, wat nog niet betekent dat hij woordelijk vertaalde. Een woordelijke 

vertaling wordt door Benjamin niet als een goede vertaling beschouwd. Hij geeft aan dat 

vertalen meer is dan het ene woord vervangen door een woord met een soortgelijke betekenis 

in een andere taal.  

Hij stelt dat “de vertaling in plaats van gelijkenis te zoeken met de zin van het 

origineel, veeleer met liefde en tot in het detail zich in haar eigen taal [moet] vormen naar de 

wijze van menen van het origineel[,] om zo beide, als brokstukken van een grotere taal, 

herkenbaar te maken.”48 De grotere taal waar Benjamin op duidt, is de zuivere taal die uit het 

origineel en de vertaling naar voren komt. 

 Dit doet me denken aan het idee van Plato dat alle wereldlijke uitdrukkingen van 

bijvoorbeeld een stoel verwijzen naar de stoel; een concept dat enkel door God begrepen en 

gezien kan worden. Elke andere stoel helpt mee om de ‘zuivere’ stoel naar voren te laten 

komen. Samen komen ze het dichtst bij de stoel. Zo benaderen de verschillende vertalingen 

samen de zuivere taal het dichtst. 

 Benjamin zegt, naar mijn mening dat elke taal te kort schiet om de werkelijke ervaring 

of intentie weer te geven, behalve de zuivere taal die ontdaan is van de menselijke of 

wereldlijke gepositioneerdheid. Wellicht is een zuivere taal mogelijk wanneer de taal 

gedepersonaliseerd wordt. Op dat moment staat ze los van de menselijke emotie en intentie, 

maar daar zit meteen het probleem, want de mens wil juist zijn emotie en intentie overbrengen 

via de taal. En deze emotie en intentie is menselijk. Benjamin heeft gelijk wanneer hij stelt dat 

het een bovenmenselijke opgave is om een zuivere taal te spreken waarin emoties en intenties 

uitgedrukt kunnen worden. 

Bij een vertaling wordt het originele kunstwerk uitgenodigd in de vreemde taal van de 

vertaling, waar het echo’s van zichzelf oproept in deze voor het origineel vreemde taal. Deze 

                                                 
47 Benjamin, W. 2004 p. 62 
48 Benjamin, W. 2004 p. 65 
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echo is de weerklank die de ene taal in de andere aan zuivere taal oproept. De zuivere taal ligt 

buiten het menselijke uitdrukkingsvermogen, waardoor het niemand gegeven is om zich in 

deze taal te uiten. 

Ik denk dat Benjamin stelt dat de goede vertaler de sensibiliteit heeft om een intentie 

van het gemeende op te vangen en over te brengen in zijn vertaling. Ervan uitgaande dat 

Benjamins zuivere taal herkenbaar is, maar niet in onze woorden te vangen, is het deze 

herkenning die maakt dat wij een doeltekst als vertaling van een brontekst herkennen. Beiden 

hebben een gelijk soortige resonantie in de beleving van de eindgebruiker. 

Om kort te gaan stelt Benjamin dus dat een werkelijke vertaling ten eerste geheel 

overbodig is, want het is overbodig twee keer exact hetzelfde te zeggen. Ten tweede is een 

werkelijke vertaling onmogelijk. Meer dan een benadering van de bedoeling van het origineel, 

is volgens hem menselijkerwijs niet bereikbaar. Wel is het mogelijk om met de originele tekst 

en zijn vertalingen een echo in de zuivere taal op te roepen van het bedoelde in de originele 

tekst. 

Ik spreek hier bewust van de bedoeling of mening van de tekst en niet van de 

betekenis, omdat de bedoeling dichter bij de intentie (of hoe met hetgeen wil noemen waar 

een kunstwerk uit voorkomt) ligt en aanwezig is vóór het kunstwerk totstand komt. De 

betekenis van een kunstwerk komt later tot stand en wordt achteraf aan een kunstwerk 

toegekend door de reactie die het in de buitenwereld oproept. 

Ik ga ervan uit dat de bedoeling meestal gelijk is aan de betekenis van een kunstwerk. 

In dat geval heeft de kunstenaar zijn werk goed gedaan. Maar aangezien ook de kunstenaar 

niet ontkomt aan zijn cultuurhistorische gepositioneerdheid, kan een kunstwerk signalen 

bevatten die de intentie van de kunstenaar te boven gaan, maar wel herkend worden door de 

buitenwereld en daardoor meer of anders betekenis geven dan de kunstenaar oorspronkelijk 

bedoelde. Taal is immers een medium dat bepaalde ideologische waarden met zich 

meebrengt. Welke waarden dat zijn is natuurlijk afhankelijk van de taal en de geschiedenis 

van de gebruikers van die taal. Bij een vertaling krijgt een tekst een andere laag, die van de 

ideologische waarden van de andere taal. Wie thuis is in beide talen en zowel de vertaling als 

de onvertaalde tekst kan lezen, zal dit verschil in betekenis opvallen. Hier worden twee 

dingen nog eens duidelijk, dat het onmogelijk is om een vertaling te maken die precies 

dezelfde fijn genuanceerde betekenis heeft als het origineel en dat de vertaler een grote 

verantwoordelijkheid heeft om, wetende dat hij niet exact hetzelfde uit kan drukken in zijn 

vertaling, toch de intentie, de betekenis, de sfeer en alles wat een tekst nog meer overdraagt, 

zo goed mogelijk weer te geven, in het medium dat hij voorhanden heeft. 
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 Hierboven staan verschillende argumenten die aanvoeren dat het niet mogelijk is om 

een werk te vertalen. Het zou zelfs onmogelijk zijn om een tekst te begrijpen als die niet door 

jezelf geschreven is. Ook de schrijver heeft een vertroebelde visie op zijn eigen woorden. Dit 

is echter geen gegronde reden om te besluiten het vertalen dan maar te laten omdat het zinloos 

is.  

Benjamin voert zelf argumenten aan waarom wel vertaald zou moeten worden. Dat 

wat origineel en vertalingen bindt is volgens hem hun echo in de zuivere taal van de mening 

of oorsprong van de originele tekst. Kennelijk zijn vertalers in staat om deze mening op te 

pakken en door te geven in een andere taal, tijd en cultuur, waarmee het origineel zijn meest 

omvattende ontplooiing bereikt. Benjamin blijkt hiermee minder pessimistisch over vertalen 

te zijn dan hij aanvankelijk leek. Toch blijft het idee van de onmogelijkheid van het vertalen 

voortbestaan. 

Bronzwaer stelt dat de paradox tussen de onmogelijkheid van het vertalen en het 

bestaan van vertalingen “gemakkelijk te ontmantelen [is]. Hij [de paradox] verwart namelijk 

een taalfilosofische hypothese met een empirisch feit.”49 Bronzwaer legt uit dat er in het 

taalfilosofische kader gesproken wordt over de onkenbare wereld van de originele tekst, die 

onvertaalbaar is. Hij vervolgt: “Wat vertaald wordt kan niet een niet-bestaande of principieel 

onkenbare betekenis zijn. Wat vertaald wordt is een door de vertaler al interpreterend tot stand 

gebrachte betekenis van de grondtekst. Dat blijkt niet alleen in de praktijk telkens weer te 

kunnen, het wordt door de theorie ook niet uitgesloten.”50 Hiermee is voor Bronzwaer het 

probleem opgelost want de theorie zegt alleen dat “de werelden van de brontekst en de 

vertaling nooit geheel identiek kunnen zijn”51 en dat dit iedere vertaler bekend is. Kortom, er 

wordt niet vertaald om iets precies zo nog eens te zeggen, maar om een geïnterpreteerde 

betekenis toe te voegen aan de brontekst, of liever te laten bestaan naast te brontekst. 

 Of de vertaling van een werk een goede interpretatie is, blijkt uit de commentaren die 

zij opwekt. Deze commentaren hebben een bemiddelende functie in de betekenisvorming van 

de tekst. Soms wordt deze bemiddeling gekleurd door andere belangen dan de beoordeling 

van de vertaling. Dergelijke misstappen worden meestal later recht gezet. Hoe Burgersdijk als 

vertaler ontvangen werd staat hieronder beschreven. 

                                                 
49 Bronzwaer, W. ‘De onvertaalbaarheid van het poëtisch icoon. Geprivilegieerde momenten in Shakespeares 
27ste sonnet’. Denken over vertalen; tekstboek vertaalwetenschap. (red.) Naaijkens, T. Koster, C. Bloemen, H. en 
Meijer, C.Nijmegen: Uitgeverij Vantilt, 2004 p. 335 
50 Bronzwaer, W. 2004 p. 335 
51 ibidem 
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4 HET SUCCES VAN BURGERSDIJK 
 

Na een ruime eeuw is er regelmatig op Burgersdijk terug gekeken en hebben 

verschillende mensen zich, elk vanuit hun eigen invalshoek, een beeld gevormd over het 

succes van Burgersdijk. Schoneveld heeft bijvoorbeeld uitgebreid verslag gedaan van de 

marketing die Burgersdijk voerde en Smyth met een iets andere invalshoek ook. Het eerste 

deel van dit hoofdstuk zal hun bevindingen beschrijven. Maar het succes van Burgersdijk was 

niet alleen aan een goede marketing te danken. Het tweede deel van het hoofdstuk gaat over 

de vertalingen zelf, die ondanks de tekortkomingen, zeker uitnodigen tot succes. Courteaux, 

die zelf Shakespeare vertaalde en Leek die een boek heeft geschreven over Shakespeare in 

Nederland, hebben redenen voor Burgersdijks succes geformuleerd. 

 

4.1 De marketing van Burgersdijk 
 

In zijn oratie ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de vertalingen van 

Burgersdijk, begint Schoneveld met het omschrijven van wat hij ziet als Burgersdijks 

uitgangspunt bij het op de markt brengen van zijn werk:  

Het [is] volstrekt duidelijk dat hij Shakespeare primair als toneelschrijver benaderde en het zijn 
opzet was hem op het Nederlandse toneel opgevoerd te krijgen in een Shakespeare waardige vorm. 
Met veel gevoel voor Public Relations begon hij dan ook weldra een campagne langs meerdere 
sporen om zich als Shakespeare-vertaler bekend te maken.52 
 
Schoneveld werkt deze sporen uit en beschrijft dat Burgersdijk via Loffelt zowel de 

toegang tot artikelen in een aantal vooraanstaande tijdschriften, als de ingang naar de 

theaterwereld benadert. Dit zijn twee belangrijke sporen die Burgersdijk uitzet. Schoneveld 

schrijft dat Burgersdijk tegelijkertijd een fragment van zijn vertaling van Cymbeline “naar het 

prestigieuse Duitse Shakespeare-Jahrbuch [stuurde], dat daarin weldra opgenomen werd.”53 

Als vierde spoor, geeft Schoneveld aan, stuurt Burgersdijk zelfstandig de 

theatergroepen in Amsterdam en Rotterdam zijn werken, maar deze aarzelen omdat deze 

stukken teveel afwijken van de klassieke normen die op dat moment in de toneelwereld 

gelden. Beide groepen nemen uiteindelijk voor advies contact op met Loffelt, die hun de 

vertalingen van Burgersdijk en Moulin aanbeveelt. Dat blijkt uit het volgende citaat uit zijn 

                                                 
52 Schoneveld, C.W. p. 2-3 
53 Schoneveld, C.W. p. 3 
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brief van 19 april 1878: “Intusschen heb ik U alles behalve vergeten. Rössing54 informeerde 

uit naam Nederl. Tooneel naar meest geschikte Sh. vertaling. Schreef hem: voor treurspel 

Moulin’s Macbeth, voor blijspel uw Winter’s Tale, terwijl ik ook verder uw werk ten sterksten 

aanbeval.” Loffelt heeft hier een keuze gemaakt voor toneelstukken waarvan hij denkt dat ze 

het goed zullen doen op het toneel en van Macbeth is op dat moment nog geen vertaling van 

Burgersdijk te verkrijgen. 

Uit de brieven blijkt dat Burgersdijk zijn vertalingen al naar de toneelgroepen had 

gestuurd voor hij Loffelt zijn eerste brief stuurde. Uit de bijlage blijkt ook dat het 

aanschrijven van veel personen om een werk onder de aandacht te brengen Burgersdijk niet 

vreemd was. Hij deed dit eerder met zijn biologieboeken en zal dat later weer doen met zijn 

Griekse vertalingen. Het is zijn manier van werken. 

Ook later blijft Burgersdijk toneelgroepen aanschrijven zoals blijkt uit zijn brief van 

23 juni 1878 waarin hij schrijft dat hij De Koopman van Venetië aan Legras heeft gestuurd en 

dat Van Zuylen Winter’s Tale heeft. Van Zuylen is erg geïnteresseerd nadat hij de Meiningers 

in Berlijn heeft zien spelen. Burgersdijk beseft dat dit van invloed is op het uitvoeren van 

Shakespeare (in zijn vertaling) in Nederland. Burgersdijk ziet zijn kansen goed in. 

Als vijfde spoor treedt Burgersdijk in het openbaar op. Hij draagt zijn vertalingen 

voor. Dat geldt niet alleen voor de vertalingen van Shakespeare. Op 31 januari 1878 schrijft 

Burgersdijk aan Loffelt over de voordracht die hij in Groningen heeft gehouden: “Ik heb toen 

in den vooravond een natuurhist. onderwerp behandeld, als bijdrage na de pauze 

voorgedragen een episch stuk uit Jordan55, in stafrijm, het gevecht van Hadubrant met zijn 

vader Hildebrant.” Deze vertaling wil hij verder aanbieden aan de Gids of de Banier. Ook in 

de brief van 17 december 1877 schrijft hij aan Loffelt: 

De Cymbeline is geheel gereed; ik heb ’t voor een goed deel vandaag voor 8 daag te Dev. 
voorgedragen, ’t maakte veel indruk. Ik wilde U de Dev. C. toezenden, maar kan er geen 
meer krijgen. De verslaggever56 zegt er van: 
“Hoe heeft Dr. B. aan de zware eischen beantwoord, die den vertaler van Sh, moeten 
gesteld worden? Naar onze meening, uitmuntend. Schoon en krachtig Nederlansch was het 
waarin hij des dichters verzen had vertolkt. Wij aarzelen niet zijne metrische vertaling de 
best geslaagde te noemen die wij kennen. Het zangerige van vele passages was uitstekend 
weergegeven; als bewijs noemen wij de lijkzang van Guid57. en Arv58. wanneer Imogeen 
dood in hunne armen ligt, die meesterlijk vertaald is. De voordracht daarvan lokt dan ook 
een luide toejuiching uit. 
 Naar mijn mening onderscheidt zich de vertaling van Dr. B. hierin bovendien van de 
doorgaans zoo geroemde overzettingen van anderen, dat bij hem de gloed van den Eng. 
maestro bewaard is gebleven, zoodat men dikwijls in den waan gebracht wordt, geen 
vertolking, maar een oorspronkelijk stuk te hooren.” 

 

                                                 
54 Rössing (1847-1918) was de secretaris van de Vereeniging van het Nederlandsch Tooneel. 
55 Het Hildebrandslied (zie brief Naber 2 sept.) 
56 Hier wordt een verslaggever van de Deventer Courant bedoeld. 
57 Guiderius personage uit Cymbeline. 
58 Arviragus personage uit Cymbeline. 
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In bovenstaand citaat wordt meteen duidelijk welke gunstige effecten het voordragen 

voor Burgersdijk heeft. Hij krijgt een positieve recensie. Het voordragen van zijn vertalingen 

wordt door Burgersdijk dan ook uiterst serieus genomen, Schoneveld schrijft erover:  

Op het 16de Taal- en Letterkundig Congres in augustus 1878 droeg hij voor uit zijn vertaling 
van Twelfth Night, Cymbeline en Romeo en Juliet, waarmee hij zich nu, na Loffelts ouvertures 
in de Gids en de Spectator, nadrukkelijk en in eigen persoon aan de letterkundige elite als 
Shakespeare-vertaler presenteerde.59 

 

Bij zijn voordrachten had Burgersdijk exemplaren van zijn vertalingen bij zich om te 

verkopen. Hier belanden we bij het zesde spoor dat Schoneveld signaleert; het publiceren van 

zijn vertalingen. Aanvankelijk wilde Burgersdijk zijn werk bij Sijthoff uitgeven, maar besluit 

het op advies van Loffelt uit te geven bij Beijers. Schoneveld schrijft dat hij Sijthoff wel op 

een idee heeft gebracht toen hij bij zijn eerste voorstel in juli 1878 schreeft: “een standaard-

vertaling van Sh, die wij nog steeds missen.”, want “in het voorjaar van 1879 komt Sijthoff 

precies met het voorstel om een complete Shakespeare-uitgave op de markt te brengen.”60 

Burgersdijk wil echter niet onder druk werken en weigert het voorstel, zegt Schoneveld. 

Dit argument vind ik nergens terug in de correspondentie tussen Burgersdijk en 

Loffelt. Loffelt heeft het idee ook twee keer geopperd. Bij de eerste uitgave van Cymbeline 

adviseert hij in zijn brief van 26 juli 1878: “Laat het zich aanzien dat de zaken goed gaan, dan 

zou ik u aanraden met dezelfde letter en papier de volgende vertalingen te doen drukken, 

opdat, wanneer ge er een vier- of vijftal bijeen hebt, die stukken als net gebonden boeken in 

de handel gebracht kunnen worden.” En op 29 juni 1879 schrijft Loffelt: “Waarom niet een 

voordeelig accoord zien te treffen met een degelijk uitgever (die flink de zaak weet te 

“pushen”) tot de vertaling der complete werken?” Burgersdijk reageert niet op deze 

voorstellen van Loffelt en laat zich met geen woord uit over een complete vertaling, hoewel 

het idee toch ergens in zijn achterhoofd moet spelen. 

 In 1882 is de vertaling zover gevorderd dat Burgersdijk volgens Schoneveld 

[openlijk] begint te denken aan een uitgave van zijn vertalingen van het volledige werk van 

Shakespeare. Het werd uiteindelijk niet gemakkelijk om het boek gedrukt te krijgen. 

Schoneveld schrijft: “Het is zijn vriend Frans de Stoppelaar van de firma Brill die aanbiedt 

hem bij de uitgave te helpen, al zal Burgersdijk wegens de onzekere uitkomst van de zaak 

[het] zelf moeten ondernemen.”61 Er wordt een prospectus gemaakt met een intekenlijst. Lukt 

het Burgersdijk om voor de 500 gedachte exemplaren afnemers te vinden, dan gaat het project 

                                                 
59 Schoneveld, C.W. 1988 p. 5 
60 Schoneveld, C.W. 1988 p. 6 
61 Schoneveld, C.W. 1988 p. 7 



 32

door. Schoneveld schrijft dat Burgersdijk in de prospectus, die ook naar Kok gestuurd wordt, 

tactisch vermeldt dat “de vertaling van Kok [is] overgezet in andere vorm.” Verder 

gewaagt hij van Kok’s volharding, maar stelt dan vervolgens dat een vertaling in 
dichtvorm belangrijk is. Door de moeilijkheid van het Engels kent men hier maar enkele 
stukken terwijl men toch het geheel van Shakespeares oeuvre zou moeten overzien, want 
“hij, wien niets menschelijks vreemd was, mag aan niemand vreemd blijven, die waarlijk 
mensch wil zijn”. Verder wijst hij op de heilzame invloed van vertalingen in het Duits op 
de Hoogduitsche letterkunde, en acht het mogelijk dat, indien goed vertaald, Shakespeare 
ook op de Nederlandse letterkunde “als een verfrissend en versterkend bad zal kunnen 
werken.”62 
 
Schoneveld wijst erop dat Burgersdijk de werken graag chronologisch wilde ordenen, 

omdat de groei van Shakespeare daardoor goed zichtbaar kon worden. Omdat de eerste 

stukken niet zo interessant waren en voor een deel nog niet vertaald, werd besloten om eerst 

deel twee uit te geven en daarna deel een.  

Om dit complete werk te aan te bevelen, draagt Burgersdijk weer voor op 

verschillende congressen en uiteindelijk heeft hij, schrijft Schoneveld, meer dan 1700 

exemplaren waarvoor is ingetekend en worden er voor de vrije verkoop nog eens 1500 

gedrukt. De hele oplage van 3200 exemplaren was in 1896 uitverkocht. 

Uiteindelijk gaan de vertalingen in herdruk bij Sijthoff, die Burgersdijk, deels samen 

met zijn dochter, in hoog tempo herziet. Burgersdijk wilde hierin het commentaar dat hij door 

de jaren heen op zijn werk had gekregen, verwerken en proberen om nog dichter bij het 

origineel te komen. 

 

 Schoneveld heeft een mooi breed beeld gegeven van de wegen die Burgersdijk 

bewandelde om zijn werk aan de man te brengen. Smyth richt zich vooral op de rol van 

Loffelt in het succes van Burgersdijk en brengt in kaart hoe hij zich verplaatste van het 

wetenschappelijke veld, naar het culturele-veld. 

Smyth zegt dat in het geval van Burgersdijks vertalingen er drie sociaal-culturele 

velden zijn waar de teksten in geproduceerd werden en waarin ze hun functie kregen: Het 

sociale veld van de reform-minded bourgeoisie en twee subvelden; het literaire veld, dat in het 

bezit was van de Shakespeare studenten en de literatuur, en die van het toneel, dat in handen 

was van de acteurs, regisseurs en theater-instituten. Dat zijn teksten in staat waren deze 

functies te bereiken werd door veel factoren bevorderd. 

 Smyth beschrijft dat Nederland in 1870 bezig was een moderne economie te worden, 

met nieuwe culturele mogelijkheden. De middenklasse werkt zich in die tijd op, waardoor de 

HBS ontstaat. Deze groep brengt meer hoger opgeleiden voort dan zij tot dan toe gedaan 

heeft. Smyth stelt ook dat de trein van grote invloed is geweest op de relatie die Burgersdijk 
                                                 
62 Schoneveld, C.W. 1988 p. 8 
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en Loffelt onderhielden. De trein bracht hun brieven soms dezelfde dag nog over, waardoor er 

een intensieve briefwisseling mogelijk was. Kortom, er waren maatschappelijke 

ontwikkelingen die gunstig waren voor de tot standkoming en het op de markt brengen van de 

vertalingen. Daarnaast waren de persoonlijke ontwikkelingen van Burgersdijk en Loffelt van 

belang, die zij weergeeft in vier voor haar relevante periodes, die ik hieronder kort beschrijf: 

 Periode 1 (ca. eind 1864-1877): Aanvankelijk bevond Burgersdijk zich niet in het 

culturele veld. Hij bevond zich aan de rand van het veld. Op het sociale vlak werkte hij actief 

aan een netwerk. Hij onderhield een netwerk met het onderwijs, de wetenschap en uitgevers. 

In het literaire veld onderhield Burgersdijk ook contacten. Voor Loffelt schetst Smyth een 

heel andere situatie. Hij had zich opgewerkt tot een autoriteit door zijn publicaties en 

theaterkritieken. 

Periode 2 (1877-1880): In deze periode kwam Burgersdijk in contact met Loffelt en 

bewoog hij zich van de periferie van het culturele veld naar het midden. Hij begon in 1877 

met het vertalen van Shakespeare en in 1880 werd hij in de pers toegejuicht voor de 

uitvoering van de Koopman van Venetië, beschrijft Smyth. Ze stelt dat Burgersdijk Loffelt als 

een mentor zag en afhankelijk was van zijn recensies. Hij stond volgens haar niet 

onwelwillend tegenover de wijzigingen die Loffelt voorstelde. Persoonlijke contacten met de 

culturele elite kwamen binnen Burgersdijks bereik, schrijft Smyth en ze geeft de 

briefwisseling met Vosmear als voorbeeld. 

Loffelt zat nog steeds in het zadel en gebruikt zijn contacten om de acteurs te bereiken, 

vertelt Smyth. Hij breidde zijn netwerk steeds verder uit, opzoek naar aankomende acteurs, 

artiesten, schrijvers en vertalers. 

Periode 3 (1881-eind 1882): Burgersdijk heeft zich gevestigd. Smyth schrijft dat hij 

om advies werd gevraagd, aangaande de rolverdeling, iets waarvoor men vroeger naar Loffelt 

ging. Burgersdijk op zijn beurt vroeg wel Loffelts mening. Hamlet en Macbeth werden 

opgevoerd en uitgegeven. Loffelt schreef een negatieve recensie over Burgersdijks vertaling 

van Hamlet, maar dat weerhield Burgersdijk niet om met zijn vertaalproject door te gaan.  

Smyth geeft niet aan of deze negatieve recensie er de oorzaak van was dat de 

correspondentie tussen Burgersdijk en Loffelt langzaam stopte. Loffelt schrijft wel in een 

brief naar Gosler: “Gij hebt zeker gezien, dat ik in het Vaderland en den Spectator den Hamlet 

van mijn vriend Burgersdijk niet gespaard heb, hoezeer ik ook ingenomen ben met anderen 

dingen arbeid van hem. Misschien is dit de manier om zich vijanden te maken, maar handelde 

ik anders, dan zou ik geene groot dankbaren werkkring in kritiek kunnen vinden.” Uit de 

onderzochte briefwisseling blijkt mijns inziens echter geen vijandigheid. Het fijne van de zaak 
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wordt niet duidelijk, aan de ene kant gebruikt Loffelt het als voorbeeld hoe je vijanden maakt, 

aan de andere kant noemt hij Burgersdijk zijn vriend. 

Smyth concludeert dat aan het eind van de derde periode Burgersdijk met Vosmear 

correspondeerde en zich stevig in de toneelwereld had gevestigd. 

Periode 4 (1883-eind 1888). Smyth stelt dat de publicatie van Burgersdijks vertaling 

van het complete werk van Shakespeare een succes was geworden, met hulp van de culturele 

elite, waarvan ze met name Wertheim noemt. Burgersdijk werd geroemd in De Gids en hij 

zocht academische erkenning die hij echter niet kreeg in de zin van een functie binnen het 

literaire onderwijs. Smyth zegt dat de correspondentie met Loffelt een informatief karakter 

had gekregen. Ze hielden elkaar op de hoogte van hun publicaties. Loffelt ging door met het 

schrijven van kritieken en Burgersdijk zag zichzelf opgenomen in het hoogste segment van de 

culturele hiërarchie en in de canon.63 

Smyth concludeert uiteindelijk dat Loffelt Burgersdijk leerde op eigen benen te staan 

en daarnaast, door het aanbevelen van Burgersdijk een ander doel diende, namelijk dat van 

het presenteren van het werk van Shakespeare in Nederland. Loffelt was hierbij in de positie 

“to prime the demand side while coaching the supply side.”64 Dat is een machtige 

sleutelpositie. 

Smyth belicht niet alleen de relatie tussen Loffelt en Burgersdijk, maar ook de weg die 

een vertaling gaat en stelt in navolging van Van Rees dat “de receptie van een literair werk 

een dynamische proces van consensusvorming is.”65 Zij vervolgt dat dit met een vertaling 

mede gebeurt door het wegnemen van de terughoudendheid van het publiek66 om de vertaling 

als een equivalent van het origineel te beschouwen. Deze illusie werd bewerkstelligd door de 

mensen die verantwoordelijk waren voor de presentatie van Burgersdijks werk. Zij zegt dat 

ook al was de vertaling van Burgersdijk niet in een vorm die op dat moment gangbaar was in 

de theaterwereld, hij door de mediatie van gunstige kritieken zijn plaats in de canon in kon 

nemen.  

Vanuit het standpunt dat zowel de vertaler als de criticus betrokken zijn bij het maken 

van een tekst, benadrukt Smyth dat zij elk hun eigen doelen daarbij dienden. Zij geeft aan dat 

er in de tijd dat Burgersdijk contact zocht met Loffelt een gat was tussen de literatuur en het 

toneel. Loffelt droeg beide een warm hart toe. Tot dan toe had niemand het gat kunnen 

dichten tot “Burgersdijk, in contrast, met both of Loffelt’s criteria – literary quality and 

dramatic performability – and came to dominate the field soon after he made his 

                                                 
63 Bovenstaande informatie komt uit Smyth, N. 2008 p. 77-80 
64 Smyth, N. 2008 p. 84 
65 Smyth, N. 2008 p. 95 
66 Ik zeg hier bewust publiek, omdat het zowel lezers als de theatermakers en bezoekers betreft. 
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appearance.”67 Deze dominantie had Burgersdijk volgens Smyth te danken aan de 

bemiddelende rol die Loffelt als criticus op zich had genomen.68  

Daarnaast echter stelt Smyth dat Loffelt niet alleen in de promotie van het werk van 

Shakespeare een grote rol heeft gespeeld, maar ook in de totstandkoming van de teksten 

wanneer ze zegt over de brief van 14 oktober 1880: “That letter evinces Burgersdijks 

dependency on Loffelt’s published reviews and his willingness to adapt his text 

accordingly.”69 

 Dat Loffelts invloed als criticus groot is geweest voor de receptie van Burgersdijk 

vertalingen, wil ik niet ontkennen. Bij het tweede punt wil ik nog enige reserve bewaren en 

door vergelijking met de suggesties die Loffelt in zijn brieven doet en het uiteindelijke 

opnemen hiervan in Burgersdijks vertalingen, onderzoeken of dit punt genuanceerd kan 

worden. 

Afsluitend kan worden gezegd dat Burgersdijk een actieve rol speelde bij het bekend 

maken van zijn teksten. Uit de hele briefwisseling die in de bijlagen is opgenomen, blijkt dat 

Burgersdijk dit niet alleen heeft gedaan voor de vertalingen van Shakespeare, maar ook bij 

zijn andere vertalingen en boeken over de biologie. Vaak gaf hij vooraanstaande mensen uit 

het veld zijn boek cadeau, waarbij hij hen vroeg om aanwijzingen en correcties. Dat laatste 

blijkt uit de reacties die hij ontving. 

Hieruit volgt voor mij dat het benaderen van Loffelt weliswaar een strategische zet van 

Burgersdijk was, zoals Smyth het brengt, maar ook deel uitmaakte van Burgersdijks manier 

van werken. Het contact met Loffelt heeft voor Burgersdijk uitermate goed uitgepakt, maar 

hetzelfde kan gezegd worden over zijn contact met Wertheim, die hem veel financiële 

ondersteuning heeft geboden. Het is een gelukkige samenloop van omstandigheden geweest, 

die Burgersdijk actief heeft opgezocht. Marketing alleen kan veel, maar niet alles. Los van 

deze goede PR is ook de kwaliteit van Burgersdijks vertaling van belang geweest. Zijn teksten 

moesten de verwachtingen van het publiek waar zien te maken. Zouden de teksten niet 

enigszins de kwaliteit hebben die ze werd toegeschreven, dan zouden Burgersdijk en zijn 

vertalingen al heel lang vergeten zijn. 

 

4.2 Shakespeare vertalen 
 

                                                 
67 Smyth, N.J. 2008. p. 37 
68 zie Smyth, N.J. 2008. p. 70 
69 Smyth, N.J. 2008. p. 78 



 36

Hieronder laat ik een aantal conservatieve auteurs en/of vertalers aan het woord over de 

vertaling van Burgersdijk. Voor dit onderzoek vertrouw ik op hun oordeel en dat van Loffelt. 

Ik ben me ervan bewust dat de gemaakte keus beperkt is, maar omdat dit onderzoek gaat om 

de vraag hoe Burgersdijk vertaalde en niet de receptie van zijn werk door de tijd heen, heb ik 

het hierbij gehouden. 

Dat de vertaling van Burgersdijk, zoals Courteaux zegt “drie generaties lang stand 

[heeft] gehouden”70 geeft aan dat het niet zomaar een vertaling was, die toevallig de wind mee 

had. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat zijn vertalingen een paar keer zijn afgestoft en 

herdrukt. Courteaux omschrijft waarom de vertaling van Burgersdijk al in zijn jonge jaren 

indruk op hem maakte: “[O]mdat we in zijn tekst een intensiteit en een sensibiliteit voelden 

die ons bij de andere vertalingen – hoewel die recenter waren – in mindere mate aanwezig 

leken.”71 

Het vertalen van Shakespeare in het Nederlands is geen sinecure en Courteaux weet 

als ervaringsdeskundige waarover hij spreekt. Ten eerste krijgt de vertaler te maken met een 

bijzonder soort Engels, want “terwijl Shakespeare het Engels hanteerde, vond hij zijn eigen 

taal uit en verrijkte ze met nieuwe woorden, wendingen en beelden die later voor een deel in 

de Engelse taal werden geïntegreerd.”72 Burgersdijk heeft zich ingespannen om zoveel 

mogelijk van dit moeilijke Engels over te zetten in het Nederlands. Op de problemen die hij 

daarbij ondervond komt Courteaux later terug. Wat ons vermogen betreft om van 

Burgersdijks vertaling te genieten zegt hij: “Het realisme en het naturalisme in het theater met 

zijn nuchter taalgebruik heeft ons oor vervreemd van de exuberantie en de intensiteit van 

Shakespeares instrument.”73 

Er is niet alleen op het gebied van de taal veel veranderd, maar ook de stukken zelf 

worden aangepast aan actuele gebeurtenissen en moderne invalshoeken. Courteaux zegt 

hierover:  

Het curieuze van deze manier om Shakespeare aan te passen aan wat men meent de 
hedendaagse smaak te zijn, is wel dat de lieden die deze bedrijvigheid uitoefenen geloven 
dat ze hiermee origineel en baanbrekend werk verrichten. Ze schijnen niet te weten dat het 
verminken van Shakespeares werk een bezigheid is bijna even oud als het werk van 
Shakespeare zelf.74 

 
Courteaux vervolgt dat in de achttiende eeuw de stukken van Shakespeare ontdaan 

werden van alles wat men niet begreep of aanstootgevend was. In de negentiende eeuw 

                                                 
70 Courteaux, W. ‘Burgersdijk en de worsteling met Shakespeare’ Oratie geschreven ter gelegenheid van 100 jaar 
Burgersdijk – Shakespeare 1888 – Deventer -1988 p. 1 
71 Courteaux, W. 1988 p. 2 
72 Courteaux, W. 1988 p. 2-3 
73 Courteaux, W. 1988 p. 3 
74 Courteaux, W. 1988 p. 6 
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maakte men Shakespeare niet meer verteerbaar voor beschaafde oren en ontstonden de 

acteerversies. De saaiheid van de stukken moest teniet worden gedaan door spectaculaire 

effecten. Actie en visuele luister waren het devies. Courteaux vervolgt dat in de Victoriaanse 

periode de schouwburgdirecteur de steracteur van het gezelschap was. Met tot gevolg dat hij 

deze stukken op zo’n manier verknipte dat zijn rol de hele voorstelling domineerde. 

Courteaux zegt dat de ommekeer aan het begin van de twintigste-eeuw kwam toen Benson in 

1900 het langste stuk van Shakespeare, Hamlet, onverkort opvoerde. 

 Of de opvoeringen van de grotere theatergezelschappen uit de briefwisseling van 

Burgersdijk, zoals de Meiningers, Het Rotterdamsch Tooneel en de Nederlansche 

Tooneelvereeniging ook zo verminkt werden, blijkt niet uit de correspondentie van 

Burgersdijk. Wel zet Burgersdijk zich in de correspondentie af, tegen de visuele bombast dat 

de Meiningers op een gegeven moment in zijn ogen ten toon spreidden. Op andere groepen 

geeft hij wel eens het commentaar dat er van het werk niets goeds overblijft. Zo ook op de 

bewerking van Chrispijn in een conceptbrief naar Erfmann van 10 juli 1899: 

 Ik moet U erkennen, dat Chrispijns Tooneelbewerking mij erg is tegengevallen. 
Naar met ik van hem zelf vernomen heb, heeft hij sinds lang veel studie gemaakt van Th.’s 
J.C. en had hij zijne bewerkingen kant en klaar met alle speelaanwijzingen. Wat ik nu 
ontving, geeft weinig meer dan de kappingen die hij wenscht aan te brengen en men kan er 
ook uit opmaken, welke tafereelen hij kiest, maar dit is al. En van den vele studie kan ik ook 
niet merken, want bij de bemoeiing is in mijn oogen het stuk erg verminkt; ik kan mij met 
deze bewerking niet vereenigen en ben overtuigd, dat de goede tooneelkenners er een bittere 
kritiek over zouden uitoefenen en ook het letterkundig toezicht van den raad van beheer 
heftig zouden gispen,75 als het stuk zoo opgevoerd werd. 
 
Burgersdijk beschouwde een werk van Shakespeare als een geheel waar niet ongestraft 

delen uit weg konden worden gehaald. Voor zijn toneelbewerkingen heeft hij wel dingen 

moeten schrappen, maar dat deed hij met de uiterste zorg, zonder het stuk daarbij geweld aan 

te doen. Hiermee heeft hij Shakespeares zin voor samenhang goed aangevoeld. 

 Leek stelt dat in de Renaissance het verband tussen harmonie in de menselijke ziel, de 

samenleving en de cosmos, kort gezegd, de harmonie der sferen, een filosofische 

gemeenplaats was. Volgens hem bracht Shakespeare deze gedachte niet alleen in praktijk door 

liedjes en muziek in zijn voorstellingen te verwerken, maar ook door de muzikaliteit van zijn 

verzen. In de spanning tussen zins- en versbouw, in het ritme en in de plaatsing van accenten 

en klemtonen in Shakespeares taal, treft ons altijd weer de volmaakte eenheid van vorm en 

zin, zegt Leek en hij vervolgt: “Hij heeft kans gezien om met die middelen, evenzeer als in 

zijn woordkeus en beeldspraak, zijn personages en hun gemoedsgesteldheden te 

karakteriseren.”76 

                                                 
75 afkeuren 
76 Leek, R.H. 1988 p.1 
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Burgersdijk heeft dit zo goed mogelijk bewaard in zijn vertalingen die behalve in de 

theaterwereld ook hun weg vonden in de literatuur. Echter Courteaux stelt dat:  

Burgersdijk tot die naïeve generatie van mensen [behoorde] die zich nooit hadden afgevraagd of 
Shakespeares toneelstukken theater of literatuur waren en of het ene begon waar het andere 
eindigde. […] Hij leefde in de eeuw van de meest intense en systematische studie van de teksten. 
Elk woord dat Shakespeare had geschreven werd gewogen, elke intentie werd toegelicht of 
omstreden, de ontelbare fouten in de oorspronkelijke teksten werden opgespoord en 
gecorrigeerd, duistere zinnen werden opgehelderd en corrupte passages werden drastisch tot de 
orde geroepen. Het was ook de tijd van wat Bernard Shaw de bardolatrie noemde. Shakespeare 
werd geprezen om gaven die hij niet had, om kennis die hij niet bezat, en om diepzinnigheden 
die hem vreemd waren. Maar in die vloed van opinies en theorieën was er één zekerheid die toen 
definitief werd vastgelegd: Shakespeare was één van de grootste meesters van het woord; 
sommigen meenden: de grootste.77 

 
 Of Burgersdijk zich de vraag heeft gesteld waar het theater eindigde en de literatuur 

begon en hoe Shakespeare dat zag, weet ik niet. Wel kan ik zeggen dat hij, zoals we gezien 

hebben, weldegelijk onderscheid maakte tussen vertalingen om te lezen en vertalingen om te 

spelen. De intensieve manier die Courteaux beschrijft waarop Burgersdijk en zijn tijdgenoten 

Shakespeare bestudeerden, komt duidelijk in de correspondentie naar voren en het is 

inderdaad zo dat Shakespeare in die tijd, met de hulp van onder andere Loffelt en Burgersdijk, 

in Nederland op zijn voetstuk klom. 

 Wat Burgersdijks manier van vertalen betreft, stelt Courteaux dat hij Shakespeare 

integer heeft vertaald:  

Uit de manier waarop Burgersdijk de tekst van Shakespeare benaderde kan men zijn respect en 
zijn bescheidenheid aflezen. Hij heeft aan de tekst geen eigen opvattingen willen opdringen, en 
geen stilistische eigenschappen die vreemd zijn aan de oorspronkelijke. Burgersdijk heeft in zijn 
vertaling zo getrouw mogelijk niet alleen de woordelijke inhoud van het origineel pogen weer te 
geven, maar ook de poëtische en technische middelen waarmee Shakespeare in zijn tijd het 
effect dat hij beoogde heeft willen bereiken. […] Voor zover ik heb kunnen nagaan heeft 
Burgersdijk maar één enkel passage laten wegvallen, dat is een passage in Romeo en Juliet vol 
woordspelingen van sexuele aard; maar hier heeft hij het voorbeeld van Schlegel gevolgd, die 
deze passage blijkbaar ook onvertaalbaar achtte.78 

 

Opvallend en zeker niet toevallig is de verschijning van Schlegel in het bovenstaande 

citaat. Er zijn inmiddels veel aanwijzingen dat Burgersdijk Schlegel geraadpleegd heeft, wat 

niet wil zeggen dat hij de vertaling van Schlegel als uitgangspunt nam voor die van hemzelf. 

Frans Kellendonk schrijft in De veren van de zwaan (1987) dat er vertalers zijn die wel een 

vertaling als brontekst nemen. Omdat Burgersdijk zijn vertaling zo getrouw mogelijk maakte 

aan de tekst die hij als origineel beschouwde, lijkt het mij uitgesloten dat hij een vertaling als 

brontekst nam. Hij beschikte wel over veel verschillende vertalingen van Shakespeare, die hij 

raadpleegde wanneer hij een probleem had. 
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Volgens Courteaux zijn er verschillende problemen bij het vertalen van Shakespeare. 

Ten eerste kan men in het Engels meer zeggen met minder lettergrepen dan in het Nederlands. 

Wat bij een letterlijke vertaling tot gevolg heeft dat de tekst lang, log en klankloos wordt, het 

ritmische effect verandert en de beknoptheid verloren gaat. Ten tweede zegt Courteaux, “is de 

Engelse woordenschat de rijkste van alle Westerse talen, en die van Shakespeare de rijkste 

van alle Engelse dichters. […] Een moderne taal is geen gelijkwaardig instrument voor het 

reproduceren van Shakespeares poëtische expressiemiddelen.”79 Daarnaast noemt Courteaux 

het 

“[e]en van de markantste eigenschappen van het Engels […], dat het samengesteld is uit 
woorden van Angelsaksiche en woorden van Latijnse oorsprong. En ook deze eigenschap 
heeft Shakespeare aangewend met een maximum aan poëtisch effect. Ze verleent de taal om te 
beginnen een ongewone luister en afwisseling alleen al op het gebied van klank. De woorden 
met een Latijnse stam zijn vaak lichter van structuur dan onze Germaanse equivalenten. Het 
gebruik van Latijnse woorden kan een tekst lichter en vloeiender maken, soms ook statiger en 
zwaarder.80 

 
Vervolgens noemt Courteaux Shakespeares humoristische verbasteringen van 

woorden, die niet in het Nederlands over te nemen zijn. Verder is de beeldspraak van 

Shakespeare zeer complex. “Ze is vaak gedurfd, schokkend en direct: zelfs in een dramatisch 

geladen tekst zoekt hij zijn beelden wel eens in gewone of huiselijke dingen.”81 Hier loopt 

Burgersdijk niet alleen tegen een complex verschil tussen twee talen aan, maar ook tegen een 

verschil in wat wel en niet gezegd kan worden volgens de normen van zijn tijd. 

Om het allemaal nog ingewikkelder te maken benoemt Courteaux een vorm van 

obscuriteit, die bij het karakter van de poëzie hoort, ook tot een moeilijkheid bij het vertalen 

van Shakespeares werk. Hij zegt dat  

deze vooral in de latere werken [te vinden is], waar Shakespeare soms zeer complexe, vreemd 
gewrongen en zelfs grammaticaal oncorrecte zinnen bouwt, met een effect dat men 
impressionistisch kan noemen. Niet alleen kan de vertaler geen ongrammaticale zinnen 
construeren aangezien dat soort vrijheid hem niet is toegestaan, maar bovendien geeft hij de 
zin onvermijdelijk meer helderheid en verzwakt hij zodoende in sommige gevallen het 
poëtische effect.82 

 
 Courteaux illustreert hier dat het onmogelijk is om alles wat Shakespeare in zijn 

teksten heeft verwerkt, in een vertaling te behouden. Dan noemt hij nog de problemen met het 

vertalen van woorden met een dubbele betekenis, die het origineel juist door hun dubbele 

betekenis zijn charme geven. Doordat de vertaler één optie moet kiezen gaat deze charme 

verloren. Tot slot is het vaak onmogelijk om het klankpatroon en ritmepatroon, dat het 

poëtische karakter van een tekst bepaalt, tegelijk met de inhoud te behouden. 
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 Kellendonk merkt dit ook op in een vergelijking van de vertalers Burgersdijk, Voeten 

en Komrij en geeft net als Leek en Loffelt aan dat Burgersdijk de bewuste onhandigheden in 

de taal van Shakespeare respecteert. Eindigt een vijfvoetig vers ineens met twee voeten, dan 

“maken Komrij en Voeten die regel vol, ten onrechte. Deze metrische onregelmatigheid is een 

goed voorbeeld van Shakespeares empathie: het gat waar de lezer in valt is analoog aan de 

verbouwereerdheid”83 van de hoofdpersoon.  

Op 29 juni 1879 schrijft Loffelt over Burgersdijks sonnetten: “Voor zoover ik ze heb 

nagegaan, zijn ze goed geslaagd: de duisterheid, gewrongenheid etc, die sommige kenmerken 

zijn eer [eerder]een gevolg van het gekunstelde genre, dan van slecht lukken.” Dit citaat 

illustreert hoe Burgersdijk het taalgebruik van Shakespeare volgt. Daar waar zijn tekst wringt, 

hoort hij te wringen. 

 Er zijn voor een vertaler en voor een vertaler van Shakespeare in het bijzonder, dus 

heel wat hindernissen te nemen. Courteaux geeft aan het eind van zijn oratie zijn mening over 

de vertaalprestaties van Burgersdijk wanneer hij zegt:  

Maar wat ook de onvolkomenheden zijn, […] wie door de mist van Burgersdijk verouderd Nederlands 
tot de essentie van zijn vertaalwerk kan doordingen, beseft hoe waardevol dat werk is geweest, met 
hoeveel begrip, nederigheid en liefde Burgersdijk dat werk heeft ondernomen.  

De verdienste van Burgersdijk voor de Nederlandse cultuur kan moeilijk overschat worden. 
Bijna driekwarteeuw lang is Shakespeare in het Nederlands taalgebied vereenzelvigd geweest met 
Burgersdijk, een termijn waar geen van de latere vertalers voor zichzelf op hopen kan, zodat 
Burgersdijk, hoe bestoft hij nu ook in vele boekenkasten staat, nooit meer helemaal weg te denken is uit 
onze cultuurhistorie. Hij blijft een monument.84 

 
Leek is ook onder de indruk van Burgersdijks kwaliteiten en schrijft: 

  
Hoewel ik in mijn kroniek slechts een kort hoofdstuk aan Burgersdijk heb gewijd, is deze grote 
pionier-vertaler voor mij een norm gebleven waaraan ik het werk van zijn talrijke opvolgers keer op 
keer heb getoetst. 
 Hoewel het zeer begrijpelijk is dat men in de jaren vijftig zijn versbouw te stroef, zijn 
conservatieve grammatika en woordkeus voor toneelgebruik te ouderwets, en niet langer 
aanvaardbaar vond, ben ik er nog steeds niet van overtuigd dat het één van onze nieuwe 
Shakespearevertalers gelukt is hem geheel te overvleugelen. Daarbij komt dat de kans bestaat – net 
als bij kleding, serviesgoed en meubilair – dat wat een dikke dertig jaar geleden nog doodgewoon 
ouderwets en uit de tijd was, vandaag of morgen weer als eerbiedwaardig antiek waardevol en 
bruikbaar wordt.85 

 
In zijn boek over Shakespeare in Nederland gaat hij verder in op Burgersdijks taalgebruik 

en op verschillende oorzaken die volgens hem het succes van Burgersdijk mede hebben 

bepaald. Als eerste geeft hij aan dat:  

zijn manuscripten een lust voor het oog [zijn]. Op de rechter bladzijden van de cahiers die hij 
gebruikte, vinden we de vertaling in een duidelijk schoolmeestershandschrift, met hoogst enkele 
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doorhaling of toevoeging. De linker bladzijden dienden voor aantekeningen, alternatieve 
mogelijkheden, en soms lezingen van zijn voorgangers, waarvan hij terdege op de hoogte was.86 

 
Deze lezingen van voorgangers en aantekeningen hebben een plaats gekregen in zijn 

uiteindelijke vertaling onder de aantekeningen die hij bij elk stuk plaatste. 

Een groot nadeel ziet Leek in het feit dat Burgersdijk iets te oud was en te vroeg met zijn 

vertalingen begon om voordeel te kunnen hebben van de verandering die de Tachtigers 

brachten. Leek schrijft: “Zijn taalgebruik werd nog steeds in hoge mate bepaald door die 

vervloekte Bilderdijkiaanse deftigheid” en wijt het daaraan dat de vertalingen van Burgersdijk 

“te vroeg verouderd zijn”87. Leek zegt dat één van de grootste nadelen van dit taalgebruik “de 

moeilijkheid [is] om Shakespeares zo wezenlijk belangrijke scharkeringen in toon en decorum 

tot hun recht te doen komen” maar stelt tegelijkertijd dat Burgersdijk hier “ondanks de 

beperkingen van zijn taal […] toch vaak beter in is geslaagd dan enige van zijn voorgangers 

(en de meeste van zijn opvolgers) om de juiste toon aan te voelen en in zijn vertalingen te 

benaderen.”88 Dit beschouwt Leek als één van Burgersdijks grootste verdiensten. Als 

mogelijk oorzaak hiervoor zie ik wat Leek schrijft over de manier waarop Burgersdijk de 

teksten van Shakespeare verwerkte: “niet alleen met zijn ogen, begrip en gevoel, maar ook 

met zijn gehoor. Dit komt tot uiting in een verwoording en verklanking die eerder bestemd 

lijkt om gesproken en beluisterd dan om gelezen te worden.”89 

Ook in zijn oratie benadrukt Leek deze kwaliteit wanneer hij zegt: 

Nu gaat mijn bewondering voor […] Burgersdijk vooral uit naar zijn nog altijd unieke 
verdienste om Shakespeare niet alleen te hebben gelezen en uitstekend begrepen, maar hem 
ook te hebben beluisterd. Dat blijkt uit het feit dat hij, als eerste van ons dozijn negentiende-
eeuwse vertalers heeft geprobeerd om IETS van Shakespeares muziek in zijn weerbarstige, 
tijdgebonden Nederlands te redden; soms ten koste van letterlijke begripsweergave.90 

 

Leek schrijft dat “letterlijkheid niet altijd Burgersdijks voornaamste criterium is geweest. 

Daaruit spreekt zijn bewustzijn dat […] andere belangen – van karakterisering, stemming, 

dramatische werking – even zwaar moeten wegen.”91 

Leek zegt dat Burgersdijk zich ten volle bewust was dat het vertalen van het poëtische 

Engels van Shakespeare onmogelijk gelijkwaardig in het Nederlands gedaan kon worden. 

“Maar hij was bereid en in staat om zijn eigen scheppend vermogen in dienst van de vertaling 

te stellen op punten waar de beste van zijn voorgangers het bij een zo letterlijk mogelijke 

                                                 
86 Leek, Robert H. Shakespeare in Nederland; Kroniek van vier eeuwen Shakespeare in Nederlandse vertalingen 
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benadering lieten.”92 Met andere woorden, Burgersdijk week soms van de letterlijke tekst af 

om een onderliggende laag die hij in de tekst vond, te accenturen, die anders totaal verloren 

zou zijn gegaan. 

Leek schrijft dat Burgersdijks keuzes bepaald werden door zijn dichterlijke intuïtie en 

zijn creativiteit:  

Dat geldt ook voor zijn behandeling van de vele prozapassages met hun vaak uiterst moeilijke 
woordspelingen. […] [V]eel van Shakespeares grapjes [zijn] vrijwel onvertaalbaar. […] 
Burgersdijk ontweek geen enkel van deze voetangels en klemmen. Was er geen woordelijk 
equivalent in onze taal voorhanden, dan verving hij, vaak met grote spitsvondigheid, de Engelse 
woordspeling door een Nederlandse die in elk geval de geest van de brontekst bevatte. Zo 
onverbloemd zijn deze vondsten vaak dat nog in 1947 een recensent in Trouw bezwaren 
opperde tegen de grofheden die zijn Driekoningenavond ontsierden!93 
 

Leek omschrijft Burgersdijk als te tijdgebonden en zijn kunstenaarschap van 

onvoldoende kwaliteit om een Shakespeare-interpretatie voor alle tijden te maken. Leek 

besluit met de constatering dat 

Burgersdijks vertalingen onze toneelcultuur tot [ongeveer de Tweede Wereldoorlog] trouw 
gediend [hebben]. […] Naast alle kritiek is er niettemin waardering en bewondering voor 
Burgersdijks krachttoer gebleven; zelfs voor de meest baanbrekende vernieuwers onder 
onze recente vertalers blijft zijn vertolking de betrouwbaarste maatstaf voor hun eigen 
begrip van Shakespeares geniale kunst.94 
 

 Leek gaat zelfs zo ver dat hij betwijfelt of Shakespeare zonder de vertalingen van 

Burgersdijk, “ooit de meest gespeelde toneelschrijver in ons land zou zijn geworden.”95 

Burgersdijk heeft dus een belangrijke rol gespeeld, volgens Leek, Courteaux en Schoneveld, 

bij de receptie van Shakespeare in Nederland. 
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5 STEMMEN UIT HET VERLEDEN 
 

Hieronder volgen een aantal brieffragmenten uit de correspondentie van Burgersdijk 

waarin antwoorden te vinden zijn op de vraag hoe Burgersdijk vertaalde. Het zijn illustraties 

van de antwoorden en bevat een selectie van representatieve fragmenten. Om te veel 

herhaling te voorkomen, haal ik niet elk relevant fragment aan. De fragmenten zijn geordend 

per onderwerp. 

 

5.1 Metrisch versus proza 
 

Uit de brief van 17 december 1877 kan aan de hand van de over geschreven recensie 

van de Deventer Courant, meteen geconcludeerd worden dat Burgersdijk vindt dat de werken 

van Shakespeare metrisch vertaald moeten worden, het zangerige van het origineel behouden 

moet worden evenals de gloed van het origineel. Dit illustreert de romantische vertaalmethode 

van Burgersdijk, waarbij de brontekst leidend is en de wisseling in metrum en in rijm en proza 

allemaal geoorloofd is in tegenstelling tot de klassieke normen. In het volgende deel van de 

brief zet Burgersdijk zich af tegen de prozavertaling van Kok: 

Ik vind het een slechte daad dat Kok door een prozavertaling (wij leven niet meer in den tijd 
van Eschenburg96) Sh. voor ’t Nederl. publiek bederft. En was de prozavertaling in haar 
soort maar goed! Maar erbarmelijker knoeiwerk kan men zich haast niet denken; 
[…] Gisteren kreeg ik de laatste aflevering (Cymbeline) ter inzage; het gesprek tusschen 
Guiderius en Cloten is letterlijk onleesbaar; ik noem slechts een staaltjen. 
Zoo valt ook mijn oog op: 
Triumphs for nothing and lamenting toys 
Is jollity for apes and grief for boys

97
 

Dat is toch duidelijk en eenvoudig.  
Die juicht om niets of om een speelgoed beuzling schreit, 
Toont apenvreugd of kindertreurigheid.  
Kok: zegezangen om niemendal en klaagzangen voor de grap staan gelijk met 
apenfeestviering en kinderverdriet. 
[…] 
Ik geloof, dat het wel goed zou wezen, als het Nederl. publiek eens vernam, dat wat door 
Funke98 voor Sh. wordt opgedischt, zoo veel op Sh. lijkt als een paard uit een kinderark op 
een paard van het Parthenon. 
 

In dit fragment zegt Burgersdijk dat “Kok door een prozavertaling […] 

Sh.[Shakespeare] voor ’t Nederl. publiek bederft”. Hij verwijst naar Eschenburg, die 

                                                 
96 Johann Joachim Eschenburg (1743-1820) was een Duits literatuurhistoricus en de eerste die het volledige werk 
van Shakespeare in proza in het Duits vertaalde. 
[http://www.1911encyclopedia.org/Johann_Joachim_Eschenburg geraadpleegd op 6 juni 2011] 
97 Shakespeare, W. p. 627 Dit zegt Guiderius tegen Belarius in Cymbeline tweede toneel van het vierde bedrijf.  
98 De uitgever van Pekelharing. 
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Shakespeare, volgens de klassieke normen, ook in proza vertaalde. Hiermee illustreert 

Burgersdijk weer zijn voorkeur voor een metrische vertaling. De rest van het fragment is een 

commentaar op de kwaliteit van de vertaling van Kok. Hoewel de vertaling van Kok volgens 

Loffelt niet onverdienstelijk was, laat ik hier in het midden of deze uithaal wellicht tekenend 

is voor de manier waarop Burgersdijk zijn vertaling beter wil laten uitkomen, of dat hij gelijk 

had. Deze uithaal wordt door Schoneveld, Smyth en Koster uitgelegd als een strategische zet 

om zijn concurrent Kok te ontwapenen. Hoewel de toon van dit fragment scherper is dan zijn 

gebruikelijke toon, wil ik aanvoeren dat er een groot risico verbonden is aan een dergelijke 

houding, wanneer er voorzichtig een waardevol contact moet gaan ontstaan. Burgersdijk 

positioneert zichzelf wel duidelijk met deze stellingname; hij gaat voor een metrische 

vertaling en zoals hieronder zal blijken voor een zo kunstzinnig mogelijke vertaling. 

Wat mij opvalt als ik de fragmenten van Kok en Burgersdijk met elkaar vergelijk is de 

bondigheid en het tempo dat uit de vertaling van Burgersdijk spreekt, die het net als de 

originele tekst ook laat rijmen.  

Het fragment dat Burgersdijk aanhaalt heeft hij in zijn uiteindelijke versie als volgt 

vertaald: 

Wie juicht om niets, of om een beuz’ling schreit, 

Toont apenvreugd of kindertreurigheid.99 

Burgersdijk zegt dat hij het belangrijk vindt om zo dicht mogelijk bij het origineel te 

blijven. De vergelijking van het paard in de kinderark en die van het Parthenon is een 

omschrijving van het verschil in dichten van Kok en Shakespeare. Het paard uit de kinderark 

verwijst naar versimpeling een verwijdering van het origineel, terwijl het paard van het 

Parthenon duidelijk naar kunst en een rijk cultureel verleden verwijst. Burgersdijk beschouwt 

Shakespeare als een groot dichter en wil deze in al zijn grootheid aan het publiek tonen. Met 

zijn vergelijking over hun beider manier van dichten zou Burgersdijk kunnen bedoelen dat 

Kok Shakespeare in zijn ogen te weinig serieus neemt en te veel vereenvoudigt, zoals je dat 

voor kinderen zou doen. De vertaling van Kok heeft een toon die verwant is aan die van Van 

Alphen, die kindergedichten schreef met een moraal. Dit betuttelende vind ik terug in de 

woorden van Kok. 

 

5.2 Commentaar en aanpassingen 

Smyth stelde dat Burgersdijk gewillig was om zijn vertalingen aan te passen aan, en te 

schrijven volgens Loffelts suggesties. Hieronder zijn brieffragmenten verzameld waarin 

                                                 
99 Burgersdijk L.A.J. n.d. deel II p. 687 
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zichtbaar wordt welk commentaar Burgersdijk kreeg. Na onderzoek van de uiteindelijke tekst 

wordt duidelijk wat Burgersdijk hiermee deed. 

 

Op 12 Januari 1878 schrijft Loffelt aan Burgersdijk. Hij begint ermee Burgersdijk te 

complimenteren voor zijn fragment van Macbeth. Hij schrijft: “Uw stuk is vloeiend 

ongekunsteld, niet gedrongen en toch in strikte overeenstemming met de tekst.” Later in deze 

brief geeft hij aan dat hij graag de hele Macbeth van Burgersdijk zou ontvangen. Toch heeft 

hij een paar punten van kritiek: 

 

Op de juistheid van uw vertaling zou ik alleen dit kunnen opmerken: 
“Een echt rebel, want wat Natuur voor slechts heeft voortgebracht, het wemelt om hem 
heen;” - De toehoorder of lezer zou hier, dunkt mij, gelooven dat Sh. meent: 
“Een echt rebel, want hij is omringd, omstuwd door het grootste schurkenpak, dat de 
natuur geschapen heeft,” met andere woorden “birds of one feather have flocked 
together.” 
Dat echter bedoelt Sh. niet maar: “Een echt rebel, want wat Natuur misdadigs 
wrochten kan, beheerscht hem gansch en al” 
nl. al wat de menschelijke natuur aan boosheid bezitten kan is in Macdonwald vleesch 
geworden of vereenigd. 
Uw fragment uit Winter’s Tale (III2) is in mijne oog voortreffelijk, even vloeiend als 
juist weêrgegeven. Wat het liedje van Autolycus aangaat, daarin zou ik voor mij, liever 
een paar kleine wijzigingen zien, maar het spreekt van zelf, dat mijn smaak niet de 
objectief juiste is, zoodat ik ze geef voor wat ze waard zijn. Ofschoon “deern” 
uitstekend Hollandsch is en Autolycus een gipsy-uitdrukking gebruikt, die […] niet 
bijzonder fijn was, zoo meer ik, dat voor ons tooneel beter zou klinken “Hoezee, lief 
kind”, of  “hoezee, mijn lief”. Misschien zou het eerste woordje “als” door “nu” 
vervangen kunnen worden, dat enigen levendigheid zou geven. Voor “gauwdieftand” zo 
ik liever “dorstig hart” kiezen, dat minder vreemd klinkt, en in verband met verliefde 
harten, die dorstig zijn, volgens ons andere spreekwoord, niet oneigenaardig mag 
heeten. 

 

Loffelt gaat in dit fragment in op de vertaling van de tekst van de Hopman uit Macbeth 

tweede toneel van het eerste bedrijf:  

Worthy to be a rebel, for, to that 

  The multiplying villainies of nature 

  Do swarm upon him100 

Burgersdijk had dit vertaald met:  

Een echt rebel,  

want wat Natuur voor slechts heeft voortgebracht,  

het wemelt om hem heen. 

Loffelt meent dat het slechte dat de natuur heeft voortgebracht zich niet om 

Macdonwald heen bevindt, maar in hem zit wanneer hij zegt: “al wat de menschelijke natuur 

aan boosheid bezitten kan is in Macdonwald vleesch geworden of vereenigd.” 

                                                 
100 Shakespeare, W. 2006 p. 499 
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 Loffelt gaat ook in op het lied van Autolycus, terug te vinden in The Winter’s Tale 

tweede101 toneel van het vierde bedrijf: 

  When daffodils begin to peer, 
   With hey! the doxy102 over the dale, 

Why, then comes in the sweet o’ the year; 
 For the red blood reigns in the winter’s pale. 
 
The white sheet bleaching on the hedge, 

With hey! the sweet birds, O, how they sing! 
Doth set my pugging tooth on edge; 

For a quart of ale is a dish for a king.103 
 

Loffelt stelt voor om de vertaling voor ‘doxy’ in plaats van in ‘deern’ te veranderen in 

‘lief kind’, of ‘mijn lief’. Hiermee gaat het lichtzedelijk karakter van het woord doxy verloren. 

Deern heeft net als doxy wel een onzedelijke betekenis. 

 Loffelt vervolgt dat hij voor ‘als’ ‘nu’ zou gebruiken omdat het levendiger is en hij 

voor ‘gauwdieftand’ ‘dorstig hart’ zou kiezen. 

 

Op 31 januari 1878 schrijft Burgersdijk terug. Hij begint met te zeggen dat de 

uitgebreide brief van Loffelt hem welkom was, maar dat hij door drukte geen tijd heeft gehad 

om eerder te antwoorden. Hij geeft aan in Groningen gesproken te hebben en het 

Hildebrandslied voor te hebben gedragen en een aantal dagen later een lezing te hebben 

gegeven over Cymbeline. Verder heeft hij Dingelstedts Wintermärchen ontvangen en is hij 

bezig met behulp hiervan de toneelbewerking van het stuk te maken. Hierna gaat hij in op de 

opmerkingen van Loffelt op zijn vertaling en de vraag naar de hele Macbeth: 

Van MacBeth [sic] heb ik niet anders vertaald dan dit kleine stukje, ’t is een zeer vluchtig 
werk geweest, alleen om mijn verificatie met die van Moulyn te vergelijken (in Juli of Aug. 
lang voor Pekelh. uitkwam); ik heb er niet of nauwelijks een half uur aan besteed, 
vandaar dan ook die verkeerde opvatting van the multipl. villainies, het “swarm upon 
him”, als weemlend ongedierte had mij in de war gebracht.  

 

Burgersdijk schrijft wederom dat hij slechts een klein stukje van Macbeth heeft 

vertaald en illustreert het gemak waarmee hij dat gedaan heeft. Hij beschouwt het nog niet als 

serieus werk, wanneer hij benadrukt dat hij “er niet of nauwelijks een half uur aan besteed” 

heeft.  

Hij heeft de opmerking van Loffelt over “swarm upon him” met zijn tekst vergeleken 

en geconstateerd dat hij in de snelheid een misvatting heeft gemaakt. Hij is het eens met 

Loffelts interpretatie en in de uiteindelijke vertaling van Burgersdijk staat: 

                                                 
101 In het werk van Shakespeare begint het vierde bedrijf niet met een toneel. Burgersdijk heeft er wel een toneel 
van gemaakt waardoor de plaats in de vertaling van Burgersdijk het derde toneel van het vierde bedrijf wordt. 
102 Doxy kan vertaald worden als een minnares, een prostituee of een haremvrouw. 
103 Shakespeare, W. 2006 p. 644 



 47

“Een echt rebel, want woek’rend leeft in hem, 

Wat ooit natuur misdadigs schiep,”104 

 

Later gaat Burgersdijk in op het commentaar van Loffelt op het fragment van The Winter’s 

Tale: 

Wat de fragmenten uit Winter’s Tale aangaat, dank ik u ook voor de opmerkingen en zou 
mij wel kunnen vereeningen met de verandering (in ’t liedje van Autolycus) van als in nu, 
van deern in lief kind; maar ik heb gauwdiefhand of gauwe hand geschreven, niet tand; 
het linnen wekt zijn hand tot stelen op om bier te kunnen drinken. – 
 
Burgersdijk bedankt Loffelt voor zijn opmerkingen en zegt zich er wel in te kunnen 

vinden, behalve in de wijziging die uit een leesfout voortkomt. Burgersdijk neemt de 

veranderingen echter niet over. Zoals uit het onderstaande citaat blijkt blijven ‘als’ en ‘deern’ 

in de uiteindelijke versie staan: 

Als tusschen ’t groen ’t viooltje lacht, - 
 Hoezee dan, deern, naar ’t veld ons gespoed! 
Waar de zoetste tijd van ’t jaar ons wacht; 
 Want in plaats van koû komt er warmte in ’t bloed. 
 
Het witte linnen op de haag, 
 Wat zingt daar toch lief’lijk ’t vogelijn! – 
Het maakt mijn gauwdiefhand zoo graag; 

Want een glas bruin bier is een koningswijn.105 
 

Op 15 juli 1878 schrijft Loffelt een uitgebreid commentaar op de vertaling van 

Cymbeline naar Burgersdijk: 

Bl. 113 regel 5 en 10 werd door vertaling van “but for” (wat betreft) eenvoudig met “maar” de 
zin enigszins krachteloos. Vooral het tweede “maar mijn gebiedster”106 zal elk lezer dadelijk 
vreemd voorkomen. Niemand zal dat wat Pisanio te zeggen heeft, op die wijze uitdrukken. Ook 
“vernomen” (regel 7) wil mij niet bevallen. Engelsche tekst heeft beter “enforce”. Bl. 119 
slotrijm tooneel I heeft erg geleden; de pointe nl. verloren geraakt. 
Bl. 127 regel 6 “Nog steeds” een leelijke stoplap, die zelfs den zeer middelmatig ontwikkelden 
lezer moet hinderen. 
Bl 129 regel 7 en 9 eindigende en rijmende met “waar” en “maar” zou een [spot?] kritiseeren 
door middel van ’t woordje “naar”. Bl 129 laatste regel, het uitbreiden der vlerken is niet een 
teeken dat de vogel in zijn nopjes was “to prune” is ook inderdaad iets anders. Het statig 
uitbreiden van de wieken en het klauwen van een snavel zijn twee heterogene zaken. 
131 regel 6 van onder. Is het een tegenstrijdigheid wanneer de beurs lichter wordt, naar mate zij 
meer zwaarte verloren heeft”?107 
134 zou “da’en” niet beter zijn dan “daän”? 
Ongelijkmatig gebruik van afkappingsteekens zou bij een tweede druk hersteld kunnen worden. 
Men vindt afwisselend: off’ren, lief’lijken, weig’ren, deez’, leend’man, beet’ren, keetnen. 
Bl. 146 regel 11 achter misleidde staat een verstorende comma. 
Ziedaar de vlekjes, die mij opgevallen zijn. 
Op bl 43 regel 1 en 2 vind ik de ontzieling van Clotens, Klotenaardigheid niet goed gelukt. 
Liever had  ‘k die kwestie geschrapt, dan van de ruwheid in Clotens mond een zoetsappigen 
viesheid te maken, die immers bedoeld wordt met het “kunstig fijne stemmetje.”108 Wat Cl. 

                                                 
104 Burgersdijk L.A.J. n.d. deel II p. 424 
105 Burgersdijk L.A.J. n.d. deel II p. 642 
106 Derde bedrijf, vierde toneel  van Cymbeline. 
107 Vijfde bedrijf, vierde toneel  “purse to light” 
108 Tweede bedrijf, derde toneel van Cymbline. 
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zeggen wil, zal niemand uit de vertaling snappen en doen zij het, dan zullen zij verwonderd zijn 
over C’ precieusheid. Voor mij zijn slechts twee opvattingen van vertaling gangbaar. 
1 de grofheden geven zooals ze in Sh. staan. 
2 Ze schrappen 
Het castreeren van het stuk kan ik om praktische redenen billijken. Het versuikeren van de 
grofheden “is mij een grouwel”. De ruwheden worden dan smeerigheden. Vertaalt men ze zoo 
vaag, dat er letterlijk verstoppertje mede gespeeld wordt – ook dat is nutteloos en dwaas. Òf 
letterlijk geven, of schrappen. Een middelweg is hier niet mogelijk. 

 

Bovenstaand citaat ga ik zoveel mogelijk na. Het eerste commentaar gaat over het vierde 

bedrijf, derde toneel van Cymbeline, te beginnen met de laatste regels van de eerste tekst van 

Cymbeline:  

   - But for thee, fellow, 
 Who needs must know of her departure, and 
 Dost seem so ignorant, we’ll enforce it from thee 
 By sharp torture. 
  

PISANIO 
   Sir, my life is yours, 
 I humbly set it at your will: but, for my mistress, 
 I nothing know where she remains,109 
 

Loffelt gaat eerst in op de vertaling van ‘but, for’ met ‘maar’ in combinatie met 

gebiedster en dan springt hij even terug naar ‘enforce’ in de tekst van Cymbeline, dat 

Burgersdijk in ‘vernomen’ vertaald had. Uiteindelijk is het dit geworden: 

- Maar gij daar, knaap, 
Die van haar vlucht moet weten en u zoo 
Onwetend houdt, ik zal het u ontwringen 
Door folt’ring. 
 Pisanio.   

Heer, mijn leven is het uwe 
En ‘k stel het in uw hand; doch mijn gebiedster, 
Ik weet niet, waar zij bleef, waarom zij ging,110 
 
Burgersdijk heeft ‘maar’ in ‘doch’ veranderd. In deze twee fragmenten is goed te zien 

hoe getrouw Burgersdijk de opmaak van de originele tekst volgt. 

 Omdat de vertaling waar Loffelt op reageert, niet bekend is, kan niet beoordeeld 

worden hoe de pointe in het slotrijm van het eerste toneel geleden heeft en wat Burgersdijk er 

uiteindelijk aan veranderd heeft. Ook de opmerkingen die daarna komen zijn niet te 

achterhalen. Bij ‘to prune’ kan de draad weer worden opgepakt. Het is terug te vinden in de 

laatste regels van de tekst van Sicilius (de vader van Posthumus): 

    his royal bird 

 Prunes the immortal wing, and cloys his beak, 

 As when his god is pleas’d.111 

                                                 
109 Shakespeare, W. 2006 p. 628 
110 Burgersdijk L.A.J. deel II n.d. p. 690 
111 Shakespeare, W. 2006 p. 630 
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Afgaande op het commentaar van Loffelt, waarin hij zegt dat de vogel niet in zijn nopjes was, 

maar zijn vlerken statig uitbreidde, had Burgersdijk de tevredenheid van Jupiter aanvankelijk 

overgebracht op de vogel. De uiteindelijke vertaling van Burgersdijk is: 

    zijn vogel schikt 

 Zich de eeuw’ge wieken glad en klauwt den snavel: 

 Zijn meester is tevreê.112 

Burgersdijk heeft het woord ‘statig’ niet van Loffelt overgenomen en maakt van ‘onsterflijk’ 

‘eeuwig’. Wel heeft hij het in de nopjes zijn van de vogel geschrapt. 

 Dan vraagt Loffelt Burgersdijk of het een tegenstrijdigheid is wanneer de beurs lichter 

wordt, naarmate zij meer zwaarte heeft verloren. Burgersdijk heeft kennelijk het licht en 

zwaar uit het origineel overgenomen. In zijn vertaling verandert hij dit. Hieronder de 

fragmenten in het Engels en Nederlands: 

 purse and brain both empty, - the brain the 

 heavier for being too light, the purse too light being 

 drawn of heaviness: of this contradiction you shall now 

be quit. –113 

De vertaling van Burgersdijk: 

     hoofd en beurs 

 beide leêg, het hoofd des te zwaarder, naarmate 

 het lichter is, de beurs des te opgeruimder, 

 naarmate zij meer zwaarte verloren heeft. Van 

 die tegenstrijdigheid zult gij nu af zijn.114 

 

 Shakespeare zelf heeft het over een tegenstrijdigheid en Burgersdijk wilde dit zo 

houden. Gefocust op het lichter worden van de beurs, zou voor de vertaling ‘de beurs te licht’ 

gekozen kunnen worden. Burgersdijk heeft echter het parallellisme willen behouden en kiest 

voor opgeruimder om ‘des te’ ‘naarmate’ twee keer te kunnen gebruiken. Nog steeds is er 

geen sprake van een tegenstrijdigheid in het zinsdeel zoals Loffelt het aangeeft. De 

tegenstrijdigheid zit in het zwaarder wordende hoofd en de lichter wordende buidel. 

 Wat de ontzieling van Cloten betreft is het moeilijk om na te gaan waar 

‘klotenaardigheid’ vandaan komt en wat het geworden is. Wat wel duidelijk wordt, is Loffelts  

opvatting over het vertalen van Shakespeares grofheden; ze vertalen of ze schrappen. 

  
                                                 
112 Burgersdijk L.A.J. deel II n.d. p. 694 
113 Shakespeare, W. 2006 p. 631 
114 Burgersdijk L.A.J. deel II n.d. p. 694 
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Op 26 juli 1878 schrijft Loffelt Burgersdijk omdat hij lovende reacties op de vertalingen 

van Burgersdijk heeft ontvangen van lezers van zijn artikel in de Spectator. Hij geeft 

vervolgens de aanmerkingen die hij vernomen heeft samen met zijn eigen mening en schrijft: 

“schijfjes schitt’rend goud” klinkt niet zo hoog, en ’t woord schijfjes is wat prozaïsch voor 

“patines115”, en wat te materieel en groot van afmeting. Wat denkt u van: Stiften glanzend 

goud of vonken, of stippen; blinkend kan misschien ook dienst doen.” 

 Het gaat hier over een fragment uit de tekst van Lorenzo uit De Koopman van Venetië 

vijfde bedrijf eerste toneel in het Engels: 

 Sit, Jessica. Look, how the floor of heaven 

 Is thick inlaid with patines of bright gold:116 

Burgersdijk houdt het echter bij de ‘schijfjes schitt’rend goud’, zoals in de 

uiteindelijke vertaling te lezen is: 

 Kom, Jessica; zie, is het hemelwelf 

 Niet ingelegd met schijfjes schitt’rend goud?117 

Door deze keuze van Burgersdijk blijft het metrum van de laatste zin in de vertaling 

identiek. 

 

Uit bovenstaande fragmenten wordt duidelijk dat Burgersdijk open stond voor commentaar 

en er ook om vroeg zoals hier in een brief aan Loffelt: “Om u te doen beoordeelen, of de 

staaltjes, die ik zend, kunnen doen besluiten tot een heel stuk zond ik er den Cymbel. tekst; 

mocht u ’t een of ander in ’t oog vallen of een niet onderstreepte variant beter denken dan de 

tekst, dan houd ik mij aanbevolen, - voor aanteek. bv met blauwe inkt of gekleurd potlood op 

de blanke zijden.” Maar uiteindelijk maakte hij zijn eigen keuzes. Hij nam niet klakkeloos 

alle voorstellen van Loffelt over om een wit voetje te halen. Hij overwoog alle op- en 

aanmerkingen zorgvuldig. 

 

5.3 Shakespeare bestuderen 

Schoneveld heeft het in zijn oratie al gezegd. In Burgersdijks tijd werd Shakespeare 

heel grondig bestudeerd. Een voorbeeld hiervan is te vinden in de brief van 31 januari 1878 

van Burgersdijk aan Loffelt. Hij haalt hierin twee discussies aan. Ten eerste schrijft hij: “Als 

                                                 
115 Indien correct gelezen, komt patine van paten, wat het Engelse woord is voor de schaal waar de hosties op 
gelegd worden. 
116 Shakespeare, W. 2006 p. 241 
117 Burgersdijk, L.A.J. deel I n.d. p. 340 
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ge mijn vertaling leest, valt er dunkt mij niet meer aan te twijfelen of de geestverschijning is 

geen ingeschoven stuk; zoo kan alleen Sh. dichten.” Ten tweede merkt hij op: “de regel was 

wel niet af, maar evenmin als bij Sh., ten zij men “So they” bij den volgende regel wil voegen 

en dezen 6 voetig maken.”  

 Wat betreft de discussie of de geestverschijning in Cymbeline van Shakespeare is of 

niet, gaat het hier over de geestverschijningen van de familie van Posthumus wanneer deze in 

de gevangenis zit. Dit deel is in afwisselend vier- en drievoetige zinnen geschreven en valt uit 

de toon met de rest van het stuk dat overwegend vijfvoetig is.  

In zijn aantekeningen bij Cymbeline vermeldt hij niets over de geestverschijningen, 

waaruit blijkt dat hij ze als vanzelfsprekend onderdeel ziet. Verder blijkt uit de aantekeningen 

dat hij, in tegenstelling tot Loffelts vermoedens dat Cymbeline een vroeg werk van 

Shakespeare of helemaal niet van hem is, er niet aan twijfelt dat Cymbeline een werk van 

Shakespeare is en wel een later werk, hij schrijft:  

Zin- en versbouw bewijzen ontegenzeggelijk, dat het uit de laatste periode van Shakespeares 
werkzaamheid afkomstig is; de overeenkomst in deze opzichten met het 
“Winteravondsprookje” is onmiskenbaar. Hiermede komt ook overeen, dat een opvoering van 
Cymbeline vermeld wordt in het door Collier ontdekte dag- en notitieboek van Dr, Simon 
Forman [dat] van 1610 en 1611 [is].118  

 

Ten tweede is Loffelt in de veronderstelling dat Burgersdijk een fragment bij het vertalen 

heeft afgebroken. Uit de briefwisseling komt dit als een discussiepunt naarvoren. Het gaat hier 

om het eerste bedrijf, tweede toneel van Macbeth, in de derde tekst van de sergeant zit een 

afbreking: 

     Yes; 
 As sparrows eagles, or the hare the lion. 

If I say sooth, I must report they were 
As cannons overcharg’d with double cracks; 
So they 
Doubly redoubled strokes upon the foe119 

 

Kennelijk heeft Burgersdijk ‘So they’ net zo kort vertaald als in het origineel. In zijn 

uiteindelijke vertaling laat hij deze versvoet echter niet op zichzelf staan, maar in plaats van 

hem bij de volgende regel te trekken, voegt hij hem bij de vorige, zodat de nadruk op ‘zij’ 

behouden blijft: 

O ja, zooals den adelaar of leeuw, 
Door musch of haas besprongen. Meld ik u 
De waarheid, zij geleken op geschut, 
Met dubbel schroot gevuld; zoo sloegen zij 
Den vijand met verdubbeld dubb’le slagen.120 
 

                                                 
118 Burgersdijk, L.A.J. n.d. deel II p. 700 
119 Shakespeare, W. 2006 p. 499 
120 Burgersdijk, L.A.J. n.d. deel II p. 425 
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 Burgersdijk heeft de versvoet niet zesvoetig gemaakt, maar vijfvoetig. Hij houdt vast 

aan het vijfvoetige metrum van het stuk. De losse versvoet van het origineel is verdwenen. 

Dit zijn slechts enkele voorbeelden uit het intensieve heen en weer geschrijf over 

woorden en betekenissen in en van Shakespeares werk. 

Verder wil ik nog vermelden dat de brieven van Jan Pieter Nicolaas Land en Johannes 

Bosscha interessant zijn. Uit de brief van Land blijkt dat Burgersdijk via hem op het spoor is 

van de muziek die in de stukken van Shakespeare werd gebruikt en door Chapell 

gecomponeerd was. 

De briefwisseling met Bosscha handelt om de vertaling van de volgende regels uit Love’s 

labours Lost:  A bate throw at novum, and the whole world again 

Cannot pick out five such, take each one is his vein121 

Behalve de vertaling van deze twee zinnen worden ook de spelregels van het spel uitgezocht. 

In zijn verbeteringen achter in het tweede deel van zijn vertalingen verwijst Burgersdijk naar 

Christiaan Huygens die de laatste wetenswaardigheden van de spelregels in zijn onderzoek 

heeft staan. De informatie uit de ze briefwisselingen vindt uiteindelijk zijn weerslag in de 

vertalingen van Burgersdijk. Dit laat mij vermoeden dat de studie die Burgersdijk van 

Shakespeare heeft gedaan, tegelijk met het vertalen, van een nog grotere omvang moet zijn 

geweest dan in eerste instantie aangenomen wordt.  

 

5.4 Meningsverschillen 

Hieronder wil ik kort twee meningsverschillen aankaarten. Het eerste is een verschil 

van mening tussen mij en Smyth en het tweede een hoog oplopende pennenstrijd tussen 

Burgersdijk en Chrispijn. 

 Smyth voert als bewijs voor Burgersdijk succes aan dat hij met Vosmear schrijft. Voor 

mij heft het schrijven met Vosmaer geen directe relatie met het succes van Burgersdijk. De 

brieven geven een iets andere lezing van het ontstaan van dit contact. Het is Loffelt die 

Burgersdijk een verzoek doet in zijn brief van 26 juli 1878. Hij introduceert dit verzoek door 

bij Burgersdijks succes te beginnen: 

Vosmaer122 beleeft tot heden niet zooveel genoegen aan zijn Homerus als u aan Sh. Dezelfde 
verwaten en domme Rotterdammer, die zoo hoog met Pekelharings M. [Macbeth] loopt, 
beweert dat V’s taal, geen Hollands is. 
 

En stapt over op de vertaling die Vosmaer van het werk van Homerus maakte. Hij openbaart 

vervolgens een plan wanneer hij Burgersdijk vraagt:  

                                                 
121 Vijfde bedrijf, tweede toneel regel 546 van Love Labour’s Lost van William Shakespeare. 
122 Carel Vosmaer (1826-1888) Nederlands auteur en 25 jaar redacteur van de Nederlandse Spectator. 
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Is u ingenomen met V’s Homerus? De rector van den G. te Utrecht moet den arbeid, naar 
ik hoor, zeer apprecieeren. Mocht ge met den nieuwe Homerus ophebben, zou het dan 
onbescheiden van mij zijn U in bedenking te geven bij gelegenheid iets daarover in den 
Deventer Courant te zeggen? Hij mag echter niet weten, dat ik u op het denkbeeld heb 
gebracht. V is zeer fijngevoelig en zou ’t misschien niet goed vinden, dat ik U over zijn 
werk geschreven had. Aan den andere kant vind ik het hard voor hem, wanneer zijn 
arbeid door de ongewaschen houding van krantendominee’s onrechtvaardiglijk 
gedeclineerd wordt. Mij dunkt, dat V. alleen reeds om zijn meesterlijke popularizeering en 
invoering van den hexameter grooter waardeering verdient. Waarom zouden wij 
voortdurend blijven knielen voor het alexandrijn, wanneer Vos, Göthe, Longfellow123 e.a. 
zoo duidelijk bewezen hebben, dat de hexameter niet in strijd is met het karakter van 
onzen taalstam? 

 

Dit fragment laat zien dat Loffelt Burgersdijk om een wederdienst vraagt, met zijn 

verzoek om Vosmaer te prijzen. Hij motiveert vervolgens waarom hij vindt dat Vosmaer die 

aandacht verdient. Wat een kleine verschuiving in de beeldvorming kan betekenen is dat 

Burgersdijk doordat hij op het voorstel van Loffelt reageert, contact legt met Vosmaer en niet 

zoals Smyth in haar werk suggereert, door dat contacten met vooraanstaande mensen door 

zijn nieuwe positie binnen zijn bereik zijn gekomen. Met andere woorden, het contact met 

Vosmaer is geen direct gevolg van zijn rijzende ster als vertaler, maar een gevolg van zijn 

blijk van waardering van Vosmaers werk, dat in latere brieven naar voren komt. 

Van dit detail stap ik over naar het droevige slot van de gehele correspondentie, waarin 

veel lovende woorden voor Burgersdijk vertalingen staan, om te eindigen bij het conflict met 

Chrispijn124.  

 In 1899, een jaar voor zijn dood, heeft Burgersdijk een hoogoplopende pennenstrijd 

met Chrispijn over de uitgave van Julius Caesar. Chrispijn wil een regie uitgave maken en 

schrijft werkelijk alles op wat hij over het stuk weet en aan aanwijzingen kan geven. 

Burgersdijk omschrijft zijn uitvoerigheid als volgt: 

Die uitvoerige aanwijzingen aangaande den tooneelbouw in een boek voor het publiek en 
de acteurs op te nemen vind ik overtollig. Bij het lezen van het stuk zouden zij hinderlijk zijn. Wat 
de regisseur voor zichzelf aanteekent, bv. dat de trap in den tuin van Brutus gemaakt moet worden 
van het onderst gedeelte van de reuzentrap in het eerste bedrijf, behoeft niet gedrukt te worden en 
op een ander tooneel dan het Amsterdamsche zal hij zelf het misschien anders doen. – Zoo vindt ik 
ook te veel wat over de toga geschreven wordt, er is te veel over hoop gehaald en toch ontbreken 
opmerkingen over de wijze waarop de toga gedragen en overgeslagen moet worden. 
  Vind ik al zulke zaken in een boek, dan zou ik gaan denken aan een kok, die een groots 
gastmaal te dirigeeren heeft, maar die zorgt dat zijn gasten geen plaatst nemen, voor hij ze in de 
keuken heeft rondgeleid en hun verteld heeft, hoe de groenten schoongemaakt en gestoofd worden, 
vleesch en visch behandeld en bereid en hen dan nog in de zaal eerst uitlegt, hoe hij de bedienden 
gedresseerd heeft en wat ieder van hen te doen heeft. Dan eerst mogen de gasten gaan zitten. De 
tafelbedienden behoeven ook niet te weten hoe de instructien zijn van de koksmaat.s 

 

                                                 
123 Henry Wadsworth Longfellow (1807-1882) Amerikaans dichter. 
124 Louis Hendricus Chrispijn (1854-1926) was een Nederlands acteur, regisseur en medeoprichter van de 
Nederlandsch Tooneelvereeniging [http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn1/chrispijn 
geraadpleegd op 11 juli 2011] 
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 Burgersdijk heeft hier naar mijn idee een punt. Het is voor een lezer niet interessant 

om steeds uit het verhaal gehaald te worden door alle mogelijke opmerkingen. Chrispijn is 

van mening dat:  

Tooneelbewerking met regie, is niet alleen niet overbodig, maar noodzakelijk om 
toonneelvereenigingen aan te moedigen, in plaats van altijd leelijke onzinnigheden op te voeren, 
eens voorgelicht door een goede regie, pogingen te doen tot het opvoeren van betere stukken. Al 
wordt die regie dan ook ingekrompen in overeenstemming met de middelen. Het zal veel 
bijbrengen tot het begrip van datgene wat men op het tooneel te doen heeft, ten einde het beeld 
van het leven terug te geven.125 

 
Met andere woorden, hij wil met zijn uitgave de kwaliteit van de toneeluitvoeringen 

verhogen. Uiteindelijk komt het niet tot een samenwerking. Wat nog opvalt in deze 

briefwisseling is dat voor Burgersdijk de tekst heel belangrijk is. Ook op het toneel moet 

volgens hem de nadruk de tekst liggen te oordelen naar de opmerking die Burgersdijk over 

Chrispijns regie plaatst: “[I]k geloof, dat zij aan hetzelfde euvel lijdt als de Meiningersche en 

door teveel aan het oog te bieden, aan den indruk van het stuk kwaad doet.”126 Waarschijnlijk 

is er een nieuwe tendens gaande. Burgersdijk en Loffelt hebben er voor gezorgd dat de teksten 

van Shakespeare een verandering veroorzaakten in de toneelwereld. Het toneel beleefde een 

opleving. Deze opleving wordt gevolgd door een zich verder ontwikkelen ervan. Zoals 

Courteaux heeft aangegeven ontstonden in de negentiende eeuw de acteerversies waarbij actie 

en visuele luister het devies waren. Het lijkt erop dat Burgersdijk aan het eind van zijn leven 

niet met deze ontwikkeling mee kon gaan. 

 

5.5 Burgersdijks idee over vertalen 

Uit de briefwisseling zitten genoeg details om iets te zeggen over de manier waarop 

Burgersdijk als vertaler te werk ging. Het is heel wat lastiger om zijn visie op vertalen terug te 

vinden. Hoewel uit bepaalde handelingen een visie kan blijken, zoals de metrische vertalingen 

en de getrouwheid aan de brontekst in verband gebracht kunnen worden met de romantiek, 

heeft hij het zelden expliciet over zijn gedachten over vertalen. Het eerste kom ik te weten 

door een brief met een onbekende datum van Loffelt waarin hij schrijft dat hij het “[m]et uw 

[Burgersdijks] stelling “dat men aan een vertaling niet zien mag, dat het een vertaling is” […]  

nooit eens [zal] worden. Daaruit zou immers volgen, dat men het buitenlandsche en buiten 

eeuwsche aroma had doen vervliegen.”  

Loffelt heeft Burgersdijks stelling zo uitgelegd dat het karakter van de originele tekst 

vervlogen zou zijn. De stelling van Burgersdijk kan ook anders uitgelegd worden, namelijk 

                                                 
125 Brief van Chrispijn van 20 oktober 1899 
126 Brief van Burgersdijk van 28 september 1899 
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dat de vertaling even vloeiend en natuurlijk over hoort te komen als het origineel. Gezien de 

instelling en het respect dat Burgersdijk ten opzichte van het origineel heeft, lijkt deze 

invulling van de stelling mij aannemelijk. 

Het tweede dat Burgersdijk loslaat over het vertaalwerk staat in de brief van 14 november 

1878, waarin Burgersdijk aan Loffelt schrijft dat hij een hekel heeft aan het in het net 

overschrijven van zijn werk. Hiervoor geeft hij de volgende motivatie: “als beminnaar der 

ontwikkelingsgeschiedenis in de nat. Hist. heb ik steeds meer genot in het wordende dan in het 

gewordene.” Het proces is dus interessanter dan het eindresultaat. Het is dus de uitdaging die 

in het vertaalwerk zit die Burgersdijk trekt en hem door laat gaan met vertalen. 

 

5.6 Werkwijze en toneelbewerking 
 

Zoals gezegd maakte Burgersdijk onderscheid tussen een tekst om te lezen en 

een tekst voor het toneel. De brieffragmenten hieronder illustreren waar Burgersdijk 

op lette wanneer hij een toneelbewerking maakte. Eerst vertaalde Burgersdijk een 

stuk zoals hij aangeeft in zijn brief van 31 januari 1878 helemaal: 

Dan wil ik echter eerst het stuk onveranderd, onverkort vertalen, dan weet ik er alles van wat 
ik er van weten kan, en ben beter toegerust voor de tooneelbewerking; die wijze van werken is 
mij nu 3 maal goed bevallen […] 
Zulk een bewerking zou zich zoo trouw mogelijk aan ’t origineel houden, geen omwerking 
en verminking als die van [Demhardstein?] wezen. […]ik zal wel niet dan over een paar 
maanden aan de bewerking kunnen denken, en in dien tusschentijd kunt gij wellicht uit de 
tooneelbew. Wint’s tale zien of niet de beste wijze van bewerking deze zou zijn, dat ik eerst 
den geheele tekst vertaal en u die toezend met een geheel plan der tooneelbewerking om 
daarna aan ’t overschrijven en toevoeging der Bühnenweisungen en den aanteekeningen, 
die den acteurs kunnen doen zien, hoe volgens de Shaksp. geleerden en dramaturgen de 
acteurs die geen bronnenstudie hebben, hunne rollen hebben op te vatten. 
 

 In dit fragment wordt de werkwijze van Burgersdijk duidelijk. Hij neemt weinig risico 

voor een toneelbewerking want mocht het stuk niet opgevoerd worden, dan heeft zijn werk 

toch zin gehad omdat hij een goede vertaling overhoudt die uitgegeven kan worden. Bij de 

toneel bewerking haalt hij grofheden uit het stuk en de Italiaanse en Latijnse citaten. Hij geeft 

aan zich zo trouw mogelijk aan het origineel te willen houden. Uit de tekst blijkt dat 

Burgersdijk een plan voor de toneelbewerking aanlevert, dat Loffelt verder uitwerkt. Daarna 

herschrijft Burgersdijk de toneelbewerking met de toevoegingen van Loffelt en een 

uitgebreide annotatie voor de acteurs. 

Wat hij nog meer doet blijkt uit een ander fragment uit dezelfde brief over Cymbeline:  

De tooneelbewerking, die ik er [Cymbeline] van gereed heb, is zeer gelukkig; gewone 
omvang (3 uren) zonder dat iets wezenlijks is opgeofferd; in ieder bedrijf slechts 1 
tooneelverandering, in ’t laatste bedrijf zelfs geene; alle chronologische onjuistheden weg 
genomen; de Duitschen hebben uitmuntend het pad geeffend, ik had nog maar wat na te 
schoffelen. 
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 Burgersdijk let dus op de lengte van het stuk zonder het wezenlijke te verliezen en op 

de decorwisselingen. Hij neemt chronologische onjuistheden weg. Hij gaat soms te rade bij 

(meestal Duitse) toneelbewerkingen van andere mensen zoals Dingelstedt. Wat de 

decorwisseling betreft heeft hij zijn eigen voorkeur die blijkt uit zijn brief van 14 november 

1878: ik stel een verandering met open gordijn ver boven de gewone manier, waarbij de 

aandacht zeer afgeleid wordt. 

 

Als laatste toevoeging over Burgersdijks manier van werken volgt een stuk van een 

onbekende auteur bewaard in het Letterkundig Museum: 

Professor Burgersdijk en zijn Shakespeare-vertaling 
(Eene persoonlijke herinnering.) 
 
“Komt ge morgen met uwe vrouw bij mij? Ik heb den “Koopman” af en lees dien aan enkele 
vrienden voor. 
“Graag, Professor!” 
Die vriendelijke uitnodiging komt bij mij in de gedachte, nu het laatste deel van Burgersdijks  
Shakespeare-vertaling is verschenen. De talrijke bewonderaars van dezen monumentalen arbeid 
zullen het misschien niet onaangenaam vinden een kijkje te nemen in een hoekje der werkplaats, 
waar het monumentum aere perennius werd voltooid. 
Daar zit, in de ruime voorkamer aan de Assenstraat, eene kleine schaar bijeen. Naast het gezin 
van den professor levert het onderwijzend personeel van Deventer het grootste contingent. De 
hoogere en middelbare scholen zijn meest door heeren, de lager scholen door dames 
vertegenwoordigd. Men zet zich om de tafel, en ieder ontvangt van den gastheer een exemplaar 
van het tooneelstuk in het oorspronkelijk, om de vertaling behoorlijk te kunnen contrôleeren. Het 
publiek zou nog talrijker kunnen zijn, zonder dat de voorraad der Shakespreare-edities van den 
hoogleraar uitgeput geraakte. 
De lectuur begint voor den nieuweling met eene kleine teleurstelling, die hem de levendige 
overtuiging schenkt, dat muziek en taalmuziek twee zijn. Burgersdijks stem is verre van 
welluidend. Zij past bij zijn geheelen persoon, bij de gedrongen, forsche gestalte, bij den 
borsteligen knevel, bij de hoekige bewegingen. Maar die eerste indruk is spoedig voorbij. Er is 
leven en bezieling in die voordracht. Men voelt het, de vertaler is doorgedrongen in de geheimste 
bedoelingen van den onsterfelijken dichter; hij heeft het kunstwerk opnieuw doordacht, en hij 
weet, dat wat uit zijn handen kwam, een doorwrochte arbeid is. 
Doorwrocht, maar toch in het oog van den professor zelf niet voor verbetering onvatbaar. 
Integendeel, hij noodigt ieder uit, zijne opmerkingen en aanmerkingen niet achterwege te 
houden. En dat is meer dan eene beleefdheidsphrase. Ik zal het spoedig merken. Een paar 
tooneelen zijn gelezen; de hoogleeraar houdt een oogenblik op, en ik waag eene bescheiden 
vraag, waarin misschien een kleine bedenking verscholen ligt. De oogen van enkele der 
beminnelijke onderwijzeressen schieten gevaarlijke vonken. “Hoe durft die man…!” Maar de 
professor aanvaardt met welgevallen de discussie. Hij verdedigt zijn standpunt met warmte, maar 
doet ook met de meeste bonhomie zijn voordeel met iedere gegronde opmerking, al komt die van 
een leek. Dat die opmerkingen niet talrijk zijn, behoef ik niet te verzekeren. Bewondering voor 
de juistheid van inzicht, de oorspronkelijkheid der overzetting, het meesterschap over de taal, 
maken in dat kleine kringetje van dankbare en zeker voor het meerendeel niet onbevoegde 
hoorders den grondtoon van de stemming uit. 
Een paar dagen later komt Burgersdijk bij mij. Ik verbeeld mij, dat ik hem eene kleine verrassing 
kan bereiden, en toon hem mijn exemplaar van Shakespeare, eene mooie editie, die al een vijftig 
jaar oud is. En waarlijk, de vlieger gaat op. “Hé, die editie ken ik niet!” En het boekdeel – een 
lijvige kwartijn -  wordt ter hand genomen en bekeken en doorsnuffeld en vergeleken met de 
talrijke teksten, die het ijzersterke geheugen van den professor in zich heeft opgenomen, en ten 
slotte wordt, tot mijn niet geringe voldoening, de editie voor ene zéér goede verklaard. Zoo 
spoedig gaat dat echter niet; het bezoek duurt zeker anderhalf uur; mijn Shakespeare-exemplaar 
heeft er de eer van. 
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Het heugt mij als gisteren, hoe ik, te Rotterdam in een wagen van de Rijnspoor zittend, daar 
Burgersdijk zag instappen. Hij had er de Rotterdamse tooneelisten “een van zijn stukken” 
voorgelezen. Naar het schijnt, was men het over de opvatting van eene plaats niet eens geweest, 
en de professor was daardoor op zijn achterste zolder geraakt. Plotseling haalt hij uit een der vele 
zakken van zijn overjas een Engelschen Shakespeare voor den dag, bladert er haastig in, wijst 
mij eene plaats aan, en zegt: “Nu, hoe zou jij dat vertalen?’ 
“Maar professor, laat mij ten minste even de plaats in het verband lezen. Ik ken Shakespeare niet 
van buiten, zooals u doet. 
“Ga je gang maar.” 
Ik lees aandachtig en geef de gevraagde vertaling. 
“Ei zoo? Nu, kijk dan eens hier!” En uit een anderen zak komt een Duitschen vertaling. Ik lees, 
en de auteur is het klaarblijkelijk niet met mij eens. Uit een derden zak komt nog eene vertaling, 
ik geloof eene Hollandsche; al weer mis. Uit een vierden zak verschijnt een derde Shakespeare-
overzetting, weer een Duitsche. Oók al mis. Ik begin, tegenover deze wolke van getuigen, een 
zeker schuldig gevoel te krijgen. 
Maar nu haalt de professor, uit zijn ruimsten en diepsten zak, zijn eigen handschrift te 
voorschijn. Hij slaat de betwiste plaats op, en duwt mij die onder den neus. “En kijk nu ereis 
hier!” 
Ik kijk, en zie, dat des professors vertolking met de mijne overeenkomt. Wederzijdsche 
satisfactie. “Zie je nu wel, dat die ander kerels ezels zijn?” 
Ik zie, en beaam ten volle. 
 
E.D.P. 

 

Na dit prachtige en tekenende voorbeeld van Burgersdijk manier van werken ga ik over 

tot het beantwoorden van de vraag hoe Burgersdijk als vertaler werkte. 
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6 ACHTER HET GORDIJN 
 
 
 Met het bovenstaande brievenonderzoek is een kijkje achter het gordijn naar de nog 

onbekende vertaalpraktijk van Burgersdijk genomen; in de keuken van de vertaler, waardoor 

er antwoord gegeven kan worden op hoe Burgersdijk als vertaler van Shakespeare te werk 

ging. Hij begon zijn vertaalwerk na een kennismaking met Othello en hield vervolgens niet 

eerder op, dan toen hij alle werken van Shakespeare vertaald had. Als we Schonevelds idee 

volgen, komt de gedrevenheid van Burgersdijk voort uit zijn frustratie dat hij op andere 

terreinen niet de erkenning genoot die hij wilde hebben. Dit zou voor een deel zijn motivatie 

kunnen zijn geweest, maar zoals aangegeven, kan dat alleen niet genoeg zijn om een dergelijk 

intensief en veeleisend werk te volbrengen.  

Ongetwijfeld kwam Burgersdijk, mede nadat hij in contact was gekomen met Loffelt, 

erachter dat hij goed was in het vertalen van Shakespeare. Dat kan niet anders dan vleiend zijn 

geweest, maar het blijft onvoldoende. Kloos zegt over het vertalen van klassieke werken het 

volgende: “Wie het werk van een groot dichter uit de oude tijden over gaat brengen in zijne 

eigene taal, is een taak begonnen van onbaatzuchtige liefde en volslagene geestlijke 

toewijding, zooals maar niet vluchtigjes, in een reeks van verloren oogenblikken, door een 

letterkundigen leek, die beroepsmatig de oude taal kent, zou kunnen worden vervuld.”127 In 

dit citaat worden aspecten genoemd die Burgersdijk bij zijn vertaalproject hard nodig heeft 

gehad; (onbaatzuchtige) liefde en volslagen geestelijke toewijding. En ze lijken niet meer dat 

logisch. 

Zijn geestelijke toewijding blijkt uit het feit dat hij dag en nacht met zijn vertaling 

bezig was. Ook als hij niet achter zijn bureau zat, spookten de werken van Shakespeare door 

zijn hoofd, waardoor hij op elk moment van de dag ideeën kreeg over hoe hij een bepaalde 

passage of een bepaald woord moest vertalen. Hij was dus continu bezig met het proces dat 

hem zo veel genoegen gaf; het wordende. Dat verklaart wellicht mede zijn rusteloos zoeken 

naar een functie binnen de letteren en het doorgaan met vertalen, maar dan van de Aeschylus 

en Sophocles. 

Vertalen was voor Burgersdijk een serieuze aangelegenheid en zijn vertaling moest 

aan hoge eisen voldoen. Als iemand die zichzelf in de romantische vertaaltraditie plaatst en 

                                                 
127 [qtd] Naaijkens, T. Vertaalopvattingen van classici uit Denken over vertalen; tekstboek vertaalwetenschap. Red. 
Naaijkens, T. Koster, C. Bloemen, H. en Meijer, C.Nijmegen: Vantilt, 2004 p. 111 
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door Delabastita ook in deze traditie wordt geplaatst, is het origineel voor hem een uniek 

geheel van vorm en inhoud, ontsprongen aan het individuele scheppingsvermogen van de 

schrijver. Dat wil niet zeggen dat Burgersdijk zijn eigen scheppingsvermogen in de vertaling 

niet zag. Zoals hij zelf zegt, beleeft hij meer genoegen aan het proces van het vertalen, aan het 

wordende, dan aan het eindresultaat. Dat wil niet zeggen dat wanneer een stuk eenmaal 

vertaald was, het zijn aandacht niet meer had. 

Door een brief van Loffelt aan Burgersdijk wordt bekend hoe Burgersdijk zelf over 

vertalen denkt. Volgens hem moet aan de vertaling niet te zien zijn dat het om een vertaling 

gaat. Loffelt is het hier niet mee eens omdat hij stelt dat in dat geval het buitenlandse en 

buiteneeuwse aroma vervlogen is. Ik heb de stelling van Bugersdijk anders uitgelegd, door op 

grond van Burgersdijks instelling ten opzichte van het origineel, te stellen dat voor 

Burgersdijk de vertaling net zo vloeiend en natuurlijk moet overkomen als het origineel.  

 Wanneer Burgersdijk klaar was met een vertaling liet hij die aan verschillende mensen 

lezen. Soms ook besprak hij al tijdens het proces bepaalde passages met andere mensen. Het 

commentaar en de suggesties die hij ontving nam hij uitermate serieus. Hij liet zijn gedachten 

er dan nog eens over gaan en vergeleek zijn vondst met die van andere vertalingen, alvorens 

een definitieve keuze te maken. Hij raadpleegde bijvoorbeeld de vertalingen van Moulin, 

Schlegel, Bilderdijk, Tollens of Ten Kate. Leek geeft aan dat zijn taalgebruik helaas dat van 

Bilderdijk teveel volgde, waardoor zijn vertalingen sneller verouderden dan ze gedaan zouden 

hebben wanneer hij dat niet had gedaan. 

 Smyth stelt dat Burgersdijk gewillig was in het aanpassen van zijn vertalingen naar 

Loffelts wensen. Uit de briefwisseling blijkt echter dat Burgersdijk Loffelts wensen en 

suggesties ter harte nam, maar uiteindelijk zelf een beslissing nam en die was ook regelmatig 

tegen het advies van Loffelt in. Dit geldt niet alleen voor de vertalingen, maar ook voor zijn 

gedachten over bepaalde werken of passages. 

 Burgersdijk vroeg niet alleen schriftelijk om op- en aanmerkingen, maar hield ook 

avonden bij hem thuis, waarin hij de genodigden zijn vertaling voorlas en graag van hen wilde 

horen wanneer er iets in hun ogen anders of beter kon. Hij liet zich hierbij niet leiden door een 

reputatie die iemand had, het commentaar van een letterkundige of een collega werd even 

serieus genomen. 

 Het voordragen van zijn vertalingen was voor Burgersdijk niet alleen een manier om 

zijn teksten te verbeteren, maar ook om er bekendheid aan te geven. Hij was gewoon zijn 

vertalingen voor te dragen voor publiek om publiciteit en verkoop te stimuleren. Zijn 

verkoopstrategieën waren uitgebreid. 
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 Naast het voordragen van zijn vertaling, stuurde hij deze ook op naar instanties die 

mogelijk een recensie zouden schrijven. Verder stuurde hij zijn werk naar vooraanstaande 

mensen, die het werk mogelijk op hun beurt weer bij anderen aan konden prijzen. Vaak 

stemde hij de ontvangers gunstig door ze het werk cadeau te doen. 

 Hij maakte zijn bereik zo groot mogelijk en benaderde alle potentiële 

geïnteresseerden. Voor zijn Shakespeare-vertalingen waren dat niet alleen de letterkundigen 

maar ook vooraanstaande mensen in de theaterwereld, uitgevers en critici. Daarnaast 

informeerde hij zijn netwerk onder de wetenschapsmensen, dat hij als leerkracht had 

opgebouwd. Dat wil niet zeggen dat hij van al deze mensen evenveel publiciteit verwachtte. 

Hij schreef en schonk zijn boeken ook aan mensen die hij waardeerde en met wie hij op 

vriendschappelijke voet stond. 

 Zoals opgemerkt, gebruikte Burgersdijk deze aanpak niet alleen voor zijn Shakespeare 

vertalingen, maar ook voor zijn Griekse vertalingen en biologieboeken. Wellicht was dit voor 

iedereen in die tijd de gebruikelijke manier van werken, het was hoe dan ook de manier van 

Burgersdijk. 

 

 Het bovenstaande laat zien wat Burgersdijk met zijn vertalingen deed en laat voor een 

deel ook zijn werkwijze zien, maar daar valt nog meer over te zeggen. Bugersdijk geeft aan 

Loffelt zijn favoriete manier van vertalen aan. Eerst vertaalt hij een werk van Shakespeare 

integraal, de manier waarvan Delabastita aangeeft dat die bij de romantische vertaalvisie 

hoort. De Schlegel-Tieck blauwdruk had volgens hem het uitgangspunt dat de vertaling “in 

principe brontekst-gericht hoorde te zijn” en het page/stage dilemma vermeden moest worden 

door het nastreven van een totale vertaling. Wanneer Burgersdijk zijn hele vertaling af heeft 

en het stuk door en door kent, schrijft hij een toneelbewerking. Het page/stage gat was dus 

niet helemaal gedicht. De page-versies van Burgersdijk waren om te lezen en daarvan maakte 

hij stage-versies. Aangenomen mag worden dat deze versies niet zoveel van elkaar 

verschilden als de toneelversies en literaire versies die in die tijd in omloop waren. 

 Aanvankelijk gaf Burgersdijk zijn idee over een toneelbewerking en hielp Loffelt hem 

met de uitwerking. Na verloop van tijd deed Burgersdijk alles zelf, hoewel hij te allen tijde 

openstond voor suggesties, aanpassingen en aanvullingen. Voor het maken van de 

toneelbewerking ging hij regelmatig te rade bij andere toneelbewerkingen. In de 

briefwisseling worden verschillende namen genoemd zoals Dingelstedt, de Meiningers en 

Van Lennep. 

 Burgersdijk voerde veel aanpassingen door in een toneelbewerking. Hij lette op de 

lengte van het stuk (meestal door het hardop voor te lezen) en dacht na over de chronologie 
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van de gebeurtenissen. Daarnaast lette hij op de decorwisselingen. Uit zijn brieven valt op te 

maken dat hij die zoveel mogelijk probeerde te beperken en ze het liefst met open doek liet 

plaatsvinden. Dit deed hij omdat hij zo min mogelijk de aandacht van het publiek tijdens de 

opvoering wilde laten verslappen. 

 Wat regelmatig terugkomt en voor Burgersdijk heel belangrijk was, is dat bij alle 

bewerkingen die nodig zijn om van een literaire tekst een toneelstuk te maken, het wezenlijke 

van de tekst niet verloren ging. Het spreekt voor zich dat dit ook gold voor de vertaling die hij 

maakte. Kortom, hij wil het publiek Shakespeare zo getrouw mogelijk laten zien. 

 Verder is hij het publiek ter wille door anderstalige citaten te verwijderen of te 

vertalen en de grofheden uit het stuk weg te halen. In een van zijn brieven geeft hij aan dat dit 

laatste fijner spel mogelijk maakt. 

 Voor alles geldt dat Burgersdijk zo dicht mogelijk bij de originele tekst bleef. Dat 

blijkt ook uit recensies en de reacties in de brieven. Deze getrouwheid aan het origineel had 

niet alleen te maken met het zo woordelijk mogelijk vertalen, maar ook met het zo zorgvuldig 

mogelijk vangen van de weerklank die het originele stuk in de Nederlandse taal voortbrengt, 

zoals Benjamin over het proces van vertalen zegt. Kijkend naar Benjamin heeft Burgersdijk 

een vertaling van het origineel gemaakt dat het leven daarvan verlengd heeft. Het werk van 

Shakespeare is in Burgersdijks vertaling tot een Nederlandse rijping gekomen die veel teweeg 

heeft gebracht en waar, als we Leek, Jonk en Courteaux mogen geloven, de hedendaagse 

vertalers nog steeds gebruik van maken. Burgersdijk is in staat geweest zo’n wezenlijke echo 

van Shakespeares werk in het Nederlands te creëren dat deze echo door de moderne vertalers 

nog steeds beluisterd wordt. 

 Burgersdijk ontwikkelde niet alleen een fijn gevoel voor de boodschap, maar ook voor 

de letterlijke weerklank van de ene taal in de andere, waarmee hij, zoals Leek aangeeft, iets 

van de muziek van Shakespeares werk wist te behouden. Hij deed dat door oor te hebben voor 

het metrum van de tekst, de vloeiendheid, of juist de stroefheid ervan en voor het klankrijm 

die de werken van Shakespeare kenmerken.  

 Het is na het bovenstaande bijna overbodig om te zeggen dat Burgersdijk het werk van 

Shakespeare metrisch vertaalde, maar toch is het van belang. In zijn tijd was er een heftige 

strijd gaande tussen de classici en de romantici. De eersten vertaalden in proza of 

alexandrijnen, de laatsten niet. Het werk van Shakespeare is rijk aan proza, rijm en metrum, al 

naar gelang Shakespeare het zinvol achtte. Waar de classici dit recht trokken, naar hun 

maatstaven, volgde Burgersdijk de vorm en inhoud van Shakespeares werk. Hoewel uit de 

briefwisseling niet blijkt dat Burgersdijk zich veel bezig heeft gehouden met de strijd tussen 

de twee kampen, heeft hij wel zijn eigen positie bepaald, die duidelijk en fel wordt 
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uitgesproken in zijn brief aan Loffelt over Kok. Burgersdijk stond toen aan het begin van wat 

een hele onderneming zou worden. 

 Het is hem gelukt om, met hulp van Loffelt, met zijn vertalingen Shakespeare bekend 

te maken in Nederland. Leek durft er zelfs aan te twijfelen of Shakespeare zo gewaardeerd 

zou worden in Nederland als nu het geval is, als Burgersdijks vertalingen er niet waren 

geweest. Zowel hij als Courteaux beschouwen zijn werk niet als standaard werk, maar wel als 

maatstaf voor alle vertalingen die op zijn werk volgden. 

 Hiermee heeft Burgersdijk eer en aanzien verworven, niet alleen tijdens zijn leven, 

maar ook daarna. Nog steeds worden zijn vertalingen geraadpleegd door vertalers. Naast eer 

en aanzien heeft het vertalen van Shakespeares werk Burgersdijk het genoegen gegeven van 

het werk in wording, van het inzetten van zijn krachten om het werk van Shakespeare te 

beluisteren en in Nederlands weer te geven. 

 

 Kort samengevat volgen hier nog eens de antwoorden op alle vragen zoals gesteld in 

de inleiding en die leidend waren voor deze scriptie: Burgersdijk heeft zelfstandig een enorm 

project ondernomen. Hij vertaalde alle werken van Shakespeare. Zijn eigen vertaling 

vergeleek hij met andere vertalingen, waarmee hij zijn werk voortdurend toetste. Van zijn 

vertalingen maakte hij toneelbewerkingen, dan kuiste hij de taal, corrigeerde de chronologie 

van de gebeurtenissen, lette op de lengte van het stuk en het aantal decorwisselingen en verder 

verwijderde of vertaalde hij Latijnse citaten. 

 Het vergelijken van zijn vertaling met die van anderen was niet de enig manier waarop 

Burgersdijk zijn werk toetste. Hij vroeg vrienden en vooraanstaande mensen in het literaire 

veld om commentaar. Zo kwam hij ook bij Loffelt terecht, wat heel gunstig voor hem uitpakte 

omdat deze niet alleen naar zijn vertaling wilde kijken, maar deze ook kon aanbevelen bij het 

publiek. Burgersdijk nam het commentaar van iedereen serieus. Dat hij zich daarbij niet liet 

leiden door iemands naam of positie blijkt uit het feit dat hij Loffelts suggesties niet 

klakkeloos overnam. 

 Burgersdijk was trouw aan de brontekst en volgde deze zo goed mogelijk, ook waar 

deze stroef was. Hij waakte ervoor, dat het wezenlijke niet verloren ging en probeerde daarbij 

recht te doen aan verschillende lagen van de tekst. Zoals romantici stelden dat een kunstwerk 

een ondeelbaar organisme is waarin vorm en inhoud met elkaar versmelten tot een uniek 

geheel, was Burgersdijk hier ook van overtuigd. Hij volgde de vorm door metrisch te vertalen 

en beluisterde en bekeek hoe deze de inhoud mede vormgaf. Hij lette daarbij op rijm, metrum 

en op welke woorden in het origineel een nadruk hadden. 
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 Zijn vertalingen leidden tot bekendheid van Shakespeare in Nederland zowel in de 

literatuur als in het theater. Nederland kreeg door Burgersdijk een vertaling van het volledige 

werk van Shakespeare. Hierdoor verwierf Burgersdijk zich op zijn beurt bekendheid en 

aanzien in Nederland en daarbuiten. Dit eindresultaat was niet direct Burgersdijks intentie. 

Het wordende gaf hem immers meer voldoening dan het gewordene. 

 Hij vond dat aan een vertaling niet te merken moest zijn dat het een vertaling was. Dit 

zal mede de oorzaak zijn geweest van zijn nauwkeurige werk, waarmee hij de muzikaliteit en 

het bijzondere aan de teksten van Shakespeare benaderde, zoals, volgens Leek, niemand voor 

hem en niemand na hem het heeft gedaan.
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9 BIJLAGEN 
 

Hieronder staan de transcripties van de brieven die ik gelezen heb. Bij de brieven zijn de 

signaturen vermeld zodat ze gemakkelijker nagezocht kunnen worden. Bij het letterkundig 

museum worden de signaturen voorafgegaan door LM. De signaturen van het Stadsarchief 

Athenaeumbibliotheek worden gekenmerkt door SAB en die van de Koninklijke Bibliotheek 

met KB. De bijlagen zullen voetnoten bevatten die hierboven ook al zijn gebruikt. Dit om 

extra zoekwerk te besparen en het mogelijk te maken om de briefwisseling in één keer door te 

lezen. Staat er een kader om de tekst, dan betreft het een briefkaart. 

 

9.1 Brief van Johannes van der Hoeven128 
SAB A BUR A72 
 
Leiden 30 Juny 1856 
 
Waarde Vriend! 
 
 ‘t Was mij aangenaam iets van U te vernemen en bepaaldelijk de mededeeling te 
ontvangen Uwer aanst. echtverbindtenis: Ontvang daarmede mijne welmeende wenschen voor 
Uw geluk en verzeker ook Uwe bruid van mijne opregte deelneming. 
Mijne dochter zal nu aanst. Donderdag haar trouwdag hebben en dan, na kortstondig 
reis[se?129] zich te ’s Gravendeel, de plaats waar Mr. Fur[?] genaamd Griffier van ’t 
Kantongerecht is, vestigen. Ik hoop – hoezeer het dorp mij niet is tegen gevallen – dat het 
tijdstip, waarop zij een betere verblijfplaats verkrijgen zullen, niet al te lang moge 
achterblijven. – Kingma is in deze dagen uit Praag alhier [130] gekomen. Zijn huwelijk zal 
echter nog wel vooreerst niet voortgaan. 
Ik wensch U ook geluk met de voltooying van Uw werk over de Botanie. Of ik in Aug. te 
Leiden zal zijn, weet ik nu nog niet te bepalen. Wanneer ik er ben hoop ik wel U over 
zeeologie te spreken. – De Haarl. Maatsch. heeft eene zeer belangrijke [131] ontvangen en 
bekroond over de evolutio in ovo van [Patronytor?132], door Prof. Max. Schultze, den groote 
onderzoeker der Polythalaniën133. 

                                                 
128 Johannes van der Hoeven (1820-1868) studeerde filosofie en medicijnen. Hij werd bijzonder hoogleraar in 
Leiden en gaf vergelijkende anatomie en algemene dierkunde. Hij stelde groot belang in lesgeven en maakte veel 
hand- en tekstboeken, die algemeen gewaardeerd werden. Hij onderhield een uitgebreide briefwisseling met 
collega’s in heel Europa, waarin kennis werd uitgewisseld. [www.dwc.knaw.nl/wp-
content/berkelbio/19vanderhoeven.pdf geraadpleegd op 17-5-2011] 
 
129 p. 1 
130 ibidem 
131 ibidem 
132 ibidem  
133 Polythalaniën of Foraminiferen (gaatjesdragers) zijn eencelligen met een kalkskelet. 
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Hebt gij gezien, dat Aug. Müller, die de ontwikkeling van Petrom ook heeft gemaakt dat 
Ammocoetes134 slechts een jeugdige toestand van Petromyzon is? (Müller’s Archid 
Archio[?]) 
De platen van mijn stuk over Nautilus Pompilius135 ♂ zijn thans gereed en het eerste blad van 
mijne vert. is afgedrukt. Ook van mijne bewerking van U. is thans weder een stukje ter perse, 
dat het [136] da Reptilia en ’t grootste gedeelte der vogels behelst. Het zal denk ik wel in Aug. 
of vroeger verschijnen. – Stannius heeft 2 stukken van zijne tweede uitgave in het Lehrb. der 
[137] (Vische en Reptiliën) in ’t licht gegeven. Owen138 gaf eene tweede uitgave zijne Lectures 
on the Comp. An. and Physiol. of the Invertebrate animals139 (London Longman, Green 
Brown & Longmand). Bij dezelfde uitgevers komt nu eerstdaags eindelijk het eerste deel van 
de vertaling van mijn Handboek, waarvan in Mei 42 vel voor afgedrukt, maar waarvan ik nog 
slechts de 18 eerste vellen heb ontvangen. Ook hebben zij onlangs ene nieuwe en goedkoope 
uitgave van Kirby140 en Spence141 Intr. to Entomology142 uitgegeven, die evenals de twee 
laatst voorafgaande alleen de twee eerste deelen der vier eerste editiën omvat, maar een zeer 
goed populair overzigt van al wat over huishouding, leef[143], nut en schade der insekten 
bekend is, bevat. Zoo gij ’t werk nog niet hebt, raad ik u zeer aan die uitgaaf te nemen. Later 
volgt waarschijnlijk onder afzonderlijke titel als bijzonder werk het overige (Structuur, 
terminologie, rangschikking, Geschiedenis der Wetenschap). 
In Frankrijk geeft Blanch[144] une Zoologie agricole uit, een werk waarvan ik alleen den 
prospectus ken. Hij gaat voort met zijne platen over de Vergl. Anatomie, die zeer schoon zijn, 
maar welke wel nooit volledig zullen worden. 
Zie hier enige opgaven van nieuwe boeken. De eerste aflevering der Crania Britannica145 is U 
misschien uit den alg. K. u Letterboode reeds bekend. 
 
 Met achting en Vriendschap teeken ik mij 
    Uwe toegenegen Vriend 

J v der Hoeven 

                                                 
134 Ammocoetes werden aanvankelijk als een aparte diersoort gezien. Zoals uit deze brief blijkt zijn het de 
jongen van de Petromyzon, of Prikachtigen.  Dit zijn kaakloze vissen of rondbekken, die zich voeden met het 
bloed van waterdieren. 
135 Een inktvis. 
136 p. 2 
137 ibidem 
138 Richard Owen (1804-1892). Brits anatoom, zoöloog en paleontoloog. 
139 Lectures on the Comperative Anatomy and Physiology of the Invertebrate Animals 
140 William Kirby (1759-1850) Engels entomoloog (entomologie is de studie van instecten) 
141 William Spence (1783-1860) Brits econoom en entomoloog 
142 An introduction to entomology: or, Elements of the natural history in vierdelen verschenen tussen 1815 en 
1826 
143 p. 2 
144 p. 3 
145 Geschreven door  Joseph Barnard Davis (1801-1881) 
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9.2 Brief van Theodorus Hendrik Arnoldus Jacobus Abeleven146  
SAB A BUR A 9 
 
Nijmegen den 23. Augustus 1856 
 
 WelEdel Zeergeleerden Heer! 
 
Voor eenigen tijd heb ik het genoegen gehad de President onze Vereeniging voor de Flora v. 
Nederland Dr. van den Bosch te [147] (alwaar hij met zijne familie gelogeerd was) te 
ontmoeten. – Zoo als UE148 na kunt gaan ondernemen wij dadelijk eene botanische wandeling 
en onder meer andere gesprekken, hoorde ik ook van zeg, dat U een werk uitgaaft over 
Plantkunde; Dit werk roemde hij zeer, en daar ik aan den hier bestaanden Plantentuin met 
genoemd onderwijs ben belast, deedt dit mij besluiten onmiddellijk Uw werk te ontbieden, te 
meer daar Schleiden voor beginnenden te uitgebreid is (zoo ook de omgewerkte vertaling van 
Rhijn) en [149] Plantkunde door Oudemans150, hier en daar te onbepaald of te oppervlakkig is 
– 
Heden morgen evenwel kreeg ik van mijne boekhandelaar het berigt “dat de Akademische 
werken nimmer in afleveringen werden uitgegeven en de prijs nog niet bekend is.” waaruit ik 
opmaakte dat uw werk niet in den handel zal komen. –  
Aangezien ik als lid der Vereeniging van de Flora van Nederland enz. vroeger, ik meen te 
Deventer, het genoegen had kennis met U te maken, zoo durf ik de vrijheid nemen, mij tot U 
te wenden met het beleefde verzoekje of U ook gelegenheid zoudt kunnen vinden om mij uw 
werk te doen geworden, hiermede zoudt u mij zeer verplichten (natuurlijk tegen den bepalen 
prijs). 
Ik twijfel niet of U zult gaarne aan mijn verzoek willen voldoen en in die overtuiging teeken 
ik mij dan over 
 WelEdelZeergelHeer 
 UWelEdZeegel. Dr. Dienaar 
 Th. H. A. J. Abeleven 

                                                 
146 Theodorus Hendrik Arnoldus Jacobus Abeleven (1822-1904) was een plantkundige. Hij gaf les op de HBS in 
Nijmegen was jaren lang secretaris van de Nederlandse Botanische Vereeniging. Zijn zelfaangelegde en 
uitvoerige herbarium is na zijn dood overgedragen aan deze vereniging. [P.C. Molhuysen en P.J. Blok (red.), Nieuw 
Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 4. A.W. Sijthoff, Leiden 1918] 
147 p. 8 
148 Uw Edele 
149 p. 8 
150 Corneille Antoine Jean Abraham Oudemans (1825-1906) was o.a. hoogleraar botanie in Groningen en 
directeur van de Hortus Botanicus in Amsterdam. Hij heeft een aantal werken over ondermeer planten 
geschreven en geïllustreerd. [http://www.rkd.nl/rkddb/(yhacj345c20pb5vz2rv55dfc)/detail.aspx geraadpleegd op 
17-5-2011] 
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9.3 Brief van Theodorus Hendrik Arnoldus Jacobus Abeleven  
SAB A BUR A 10 
 
Nijmegen den 5 Octob 56 
 
WeledeZeergeleerden Heer! 
 
Met zeer veel genoegen ontving ik in de vorige maand maand uw werkje, en zeg ik U bij deze 
hartelijk dank voor uwe zoo voorkomende welwillendheid mij ten deze bewezen. 
 Zooals U na kunt gaan heb ik het dadelijk doorbladerd en ik moet bekennen dat de 
inrigting mij uitstekend is bevallen, te meer daar door de beknoptheid de groote duidelijkheid 
niets heeft geleden, vooral doet het mij genoegen door U de Schleiden’sche theorie aangaande 
de voortplanting der planten aangenomen te zien, en daardoor voor den beginnenden het 
hinken, van geslachten aan te nemen bij planten al of niet, hebt voorkomen. Ik ondervind nog, 
hoe zij, die meeldraden als mannelijke, stamper als vrouwelijke bevruchtingsorganen geleerd 
hebben, aan te nemen, daarvan bijna niet af te brengen zijn waardoor ik dus thans besloten 
heb, den beginnenden, het stelsel van Linnaeus b.v. niet te laten leeren – voor hij wat de ware 
toedragt van de vorming vrucht en zaad bekend zijn. 
Wil ik Uw werkje voor den Apotheker gebruiken, dan hebben zij meteen een goed werk om 
de door ons meest te leeren latijnsche Kindtwoorden bij de door U zoo goed gekozen 
hollandsche terminologie te voegen. 
 Ik ben zeer nieuwsgierig naar het slot van het werkje, als ook naar de prenten, 
aangezien U daar afbeeldingen op hebt die nieuw voor mij zijn. – 
   Met de meeste achting 
    Uw D. Dienaar 
    T.H.A.J. Abeleven 
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9.4 Brief van Johannes van der Hoeven 
SAB A BUR A 73 
 
17 november 1856 
 
Amice! 
 
 Uw brief van 15 dezes heeft mij ene fout doen opmerken, die mij in de Vertaling van 
[151] Nachträge ontsnapt was. Het is eene fout der vertaling, want in ’t oorspronkelijk staat 
Drohnen152. Het spijt mij, dat ik dat niet vóór de uitgaaf van het stukje bemerkt heb. v. 
Siebold’s Parthenogenesis153 is eerst na dat dit stukje bewerkt was, uitgekomen. Ware ik zoo 
vol van die zaak geweest als in Sept., toen ik v. Siebold’s werk pas gelezen had, de fout was 
zeker niet blijven staan. 
 Wat mijne Vert. over den Nautilus betreft, daarvan is de uitgaaf zeer vertraagd die 
reeds in Mei had kunnen geschieden. Na die tijd heb ik van Steenstrup een verhandeling 
ontvangen waarin hij aantoont dat er bij alle Cephelopoden154 in de armen of liever in een der 
armen een sexueel verschil bij ♂ aanwezig is. Bij Sepia155 heb ik de zaak onderzocht en met 
Steenstrup’s opgaaf overeenkomstig gevonden. Ik heb daar met een enkel woord in de zitting 
des Akademie van 27 Sept. melding van gemaakt. Troschel156 schreef mij (14 Nov.) dat hij 
die [157] in zijn Archiv für Naturgesch. vertalen zou. Het is naar mijn meening een gewigtig 
feit. ‘t Geen eerst bij Argonauta en Tremoctopus158 en, volgens mijne bevinding, ook bij 
Nautilus als afzonderlijk factum stond, wordt nu eene zaak, die als bijzondere wijziging of 
hoogere ontwikkeling van een algemeenen verschijnsel moet beschouwd worden. Het is even 
als met den kleinen index van den dus genoemde [159] die in den altijd kleineren index bij alle 
soorten van Stenops zijne verklaring vindt. Vindt met eene bijzonderheid van bewerktuiging 
bij ééne enkele soort, dan zal het een vruchtbaar onderzoek zijn naar spooren na iets 
dergelijke bij alle soorten van eene natuurlijke groep te zoeken. 
Mijne populaire Dierkunde, die het 3e deel van de nieuwen Uilkens160 uitmaakt, was reeds in 
April in den tekst gereed. Het vervaardigen der houtsneêfiguren heeft tot nu toe voortgeduurd, 
maar zij zijn thans ook alle gereed. Het moet U dus niet verwonderen, zoo gij nog voor het 
eind dezes [161] weder een stukje ontvangt. Althans ik hoop, dat de druk binnen 14 dagen 
voltooid zal zijn. Er zijn zes jaren verloopen, sedert het eerste stuk uitkwam, zoo dat ik wel 
niet met overhaasting gewerkt heb. – Van de Engelsche vertaling van mijn Handboek door 
Prof. Clark verscheen in October het eerste deel. Hieraan is door den vertaler twee jaren 
gewerkt. De uitvoering is, zoo als bij Engelsche boeken, zeer net, maar het deel Kop 30 
Sh162., ‘t geen wel wat veel is. – Van mijn stukje over de Dolfijnen zond ik u geen afdruk, 
daar het Album der Natuur wel in Breda zal zijn. 

                                                 
151 p. 5 
152 Een Drohn is een dar. 
153 partenogenese is ongeslachtelijke voortplanting 
154 Cephalopoden zijn koppotigen 
155 Sepia is een zeekat (inktvis) 
156 Franz Hermann Troschel (1810-1882) Duits zoöloog 
157 p. 6 blz. 1 
158 Zowel Argonauta als Tremoctopus behoren tot de familie van de octopussen. 
159 p. 6 blz. 1 
160 wellicht naar Jacobus Albertus Uilkens (1772-1825) hooglereaar landhuishoudkunde en technologie, die als 
innovator van de landbouw werd beschouwd. 
161 p. 6 blz. 1 
162 p. 6 blz. 2 
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Als nieuwe stukken die U misschien interesseren zullen, citeer ik u Schultze163 (Max) Ueber 
die Entwickelung von Aricola Piscatorum. Halle 1856 [164] 
M. Rathke165 Bemerkungen ueber die Carotiden166 der Schlangen. Wien 1856 
C. Wedl167 Ueber einige Nematoden168. Wien 1856 
Diesing169 Neunzehn Arten von Trematoden170. Wien 1856 (Deze dier laatsten uit de 
Denkschr. der Akad. der Wissensch. zu Wien als bijzondere afdrukken.) 
F.A. Quenstedt171 Der Jura. Mit Holz[172] Tübingen 1856 (Hierbij een atlas met afb. van 
fossielen in lithographie) 
 
Sundervall heeft in de vert. de Ak. van Stockholm van dit jaar eenige opmerkingen over de 
ontwikkelinggeschiedenis van vele zoetwater-visschen medegedeeld. 
Ik ben het volkomen met U eens, dat de vogel-afbeeldingen van Schlegel zeer goed zijn 
uitgevoerd, en dat zij, om de geringen prijs, de voorkeur boven andere afbeeldingen van 
inlandsche of europesche vogels verdienen. Naar zijnen cursus over Dierkunde ben ik zeer 
verlangend; ik vrees echter, dat ik er mij niet mede zal kunnen vereenigen, omdat niet slechts 
korte overzigten ter determinatie, maar ook algemeene beschouwingen over de bewerktuiging 
ontbreken zullen, die, naar mijne wijze van zien, het eigenlijk wetenschappelijke in de 
zoologie uitmaken. 
 Nieuws van hier weet ik u niet te melden. De dood van Dozy is een groot verlies voor 
zijn gezin en tevens ook voor de wetenschap. Hij was in zijn specialiteit eenig, na 
Molkenboer’s dood. – Kingma is nog in Parijs, maar komt binnen 4 weken terug. Hij denkt 
zich te Leiden te vestigen. 
 Groet uwe vrouw van mij & geloof mij steeds 
   Uwen vriend 
     J v den Hoeven 
 
Leiden 17 Nov. 1856 

                                                 
163 Max Johann Sigmund Schultze (1825-1874) Duits anatoom en zoöloog 
164 p. 6 blz. 2 
165 Martin Rathke (1793-1860) Duits embryoloog en anatoom 
166 Carotiden zijn halsslagaders 
167 Carl Wedl (1815-1891) Australisch pathaloog 
168 Nematoden zijn rondwormen 
169 Karl Moriz Diesing (1800-1867) Australisch zoöloog 
170 Trematoden zijn parasitaire zuigwormen uit de platwormen familie 
171 Friedrich August von Quenstedt (1809-1889) Duits geoloog en palaeontoloog 
172 p. 6 blz. 2 
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9.5 Brief van Theodorus Hendrik Arnoldus Jacobus Abeleven 
SAB A BUR A 11 
 
 
Nijmegen den 25 January 57 
 

WelEdel Zeergel. Heer & Vriend! 
 

Eenige dagen afwezig geweest zijnde, vond ik te huis komende Uwen brief en haast 
mij u dien te beantwoorden. – 

Van aanteekeningen die onze vereeniging over de inzameling van Desmidiaceae173 en 
Diatomea174 heeft, is mij niets bekend. – In Kutzing’s Kiezelschaligen Bacillarien over 
Diatomeën s. ii geeft hij eene beschrijving over “das Vorkommen und Einsammlen der 
Diatomeën, doch dat heeft betrekking op plaatsen waar Kutzing onderzocht heeft en ze in 
groote hoeveelheden voorkomen. – 

Wij zamelden ze hier in: uit het slijk der Waal; uit het slib van vijvers, veenpoelen en 
leemputten, en van kleine waterplanten of reeds in ontbinding zijnde deelen. In het slijk der 
Waal vonden wij meer Diatomeën dan Desmidieën; In vijvers en putten te Beeks, Bergendal 
en Ubbezijm meer Desmidiaceae; en in de veenpoelen achter Mook, meer Diatomeën en daar 
vooral in prachtvolle exemplaren en grooten hoeveelheden. 

Het slijk der Waal kregen wij door bij wassend water eenige emmers te scheppen en 
verzamelden dan het afzetsel. 

Uit vijvers, slooten of poelen schepten wij het water zoo digt mogelijk langs den 
bodem af, om zoo doende de vlokkige deelen – bezonken plantaardige deeltjes en ’t fijnste 
slib te krijgen – ook fijne onderwater groeijende plantjes namen wij mede. Tot schepping van 
het water uit slooten, vijvers, enz, bedienden wij ons van de volgende toestel: 

[hier volgt een tekening van een soort omgekeerde fles [b] met een versmalling [+], 
een lange stok uitlopend in een rond einde [a], een trechter [c] en een Erlenmeyerkolf[d].] 

a. Een stok van 1 a 1½ El lengte, die door aanschroeving van eenen anderen langer 
kon gemaakt worden en aan het beneden einde met een schroefdraad was voorzien, die kon 
geschroefd worden in een koperen ring, welke om de kneep van het glas b bij + was gemaakt 
(het glas was een klein Beijersche bier glas). Zoo toegerust lieten wij dit glas langzaam over 
den bodem van sloot of vijver glijden – gooten na het uitligten het bovenstaande water 
voorzigtig er af en namen slijk en [ontbreekt een stuk van het papier] kleine plantendeeltjes en 
vlokjes mede, die wij door de trechter c in het fleschje d gooten. – Zie daar onze toestel. De 
trechter hadden wij van zink laten maken en paste in het glas b om zoodoende gemakkelijker 
mede te kunnen nemen; Ik behoef natuurlijk niet te melden dat we voor elke vijver of poel een 
ander fleschje namen. Te huis komende goten wij deze stoffen in fleschjes met wijde 
openingen over, deden des noodig er nog water bij, en bewaarden ze tot nader onderzoek - 

Eene zeer kleine hoeveelheid van het slijk of de vlokjes op ’t voorwerpglaasje gebragt 
onderzochten wij onder eene 80 tot 300 à 400 malige vergrooting -  en teekenden de 
verschillende soorten met potlood af – bij gebreke aan de werken van Kutzing’ en Ralff. 

De [hier volgen een heleboel soortnamen175] komen hier zoo gemengd voor dat ze niet 
of hoogst moeijelijk zouden te isoleren zijn, waarom wij bij het onderzoek bij elk preparaat de 
namen aanteekenden der daarin gevondene. 

Na de drooging bleef de stof en dus ook de Desmidix Diatoma: op ’t glaasje kleven, 
waarom zij dus geene verdere proefpreparering behoefden. – 

                                                 
173 Het heeft iets te maken met een eiwit in groene algen. 
174 Kiezelwieren 
175 p. 4 blz. 2 
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Op waterplanten (bijv. op Utricularia176 en andere) of wel op half verteerde 
plantaardige deelen – vindt men meestal of bijna altijd Diatomeën, vooral op die welke in 
veenachtige streken in de nabijheid onze bergen groeijen (Bergdal, Plasmolen bij Mook) – Op 
deze planten komen de Diatomeën vooral Fabellaria in prachtvolle exemplaren voor. 

Volgens D. vdBosch komen de Diatomeën in Zeeland in grootere hoeveelheiden 
geisoleerd voor. – Hebt U ook inlichting van Suringer gevraagd? 

 Vertrouwende hiermede aan UE177 verlangen, zoo wel mij doende was, 
voldaan te hebben, eindig ik deze met den wensch van veel voorspoed met uw werkje en 
noem mij hoogachtend 

  [178] D & Vriend 
  T.H.A.J. Abeleven 

 

                                                 
176 Klein blaasjeskruid 
177 Uw Edel 
178 p. 5 
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9.6 Brief van Gideon Jan Verdam179  
SAB A BUR C 21 
  
Leiden 11 Juny 1857 
 
WelEdel Zeer Geleerde Heer! 
 
Zeere aangenaam werd ik, gister-avond, verrast door Uwe heusche letteren, waaruit uwe 
voorkomende beleefdheid zoo ondubbelzinnig blijkt, dat ik mij waarlijk te zwak uitdruk, 
indien ik U verzeker, dat ik er mij zeer vereerd door gevoel, en Uwe hartelijkheid op hoogen 
prijs stel. Zeer zeker zou ik, te Breda zijnde, niet nalaten U te komen zien, en gaarne van 
eenige conversatie met U profiteren, ofschoon ik van Uwen beperkten vrijen tijd zoo veel niet 
zou durven ontrooven, als Gij er mij gulhartig van aanbiedt. Maar nog het een noch het ander 
zal ik kunnen en mogen doen. Aan het einde van mijn cursus ben ik nog niet; dit eerst in het 
laatst der volgende week. Bovendien zijn examina (met al den aankleve) van aanstaande 
medici aan de orde van den dag, en het is mij dus niet wel doenlijk mijn zoon naar Breda te 
vergezellen. Ik zou dit eerst omstreeks 26 of 27 dezer kunnen doen. In eigenlijken zin zou ik 
hem ook niet wel kunnen vergezellen, aangezien hij, met andere adspiranten, van Elburg de 
reize begint (onder hoede van den Heere van Braambeek), en over Utrecht en Rotterdam 
(derhalve niet langs Leiden) Breda zal bereiken. Even zoo zou ik Solus naar Leiden moeten 
retourneren aangezien mijn jongen, na afloop van het examen, met zijn leermeester wederom 
naar Elburg teruggaat, en eerst in de laatste dagen dezer maand zijne kostschool verlaat en tot 
ons komt. Mogt hij zoo gelukkig wezen van aan de gestelde eischen te voldoen, en als kadet 
aan den Akademie te worden geadmitteerd, dan zal ik hem waarschijnlijk, op den bepaalden 
tijd, naar Breda begeleiden, en dan mankeer ik ook niet U te bezoeken. 
De Jongelieden, die te Breda geëxamineerd moeten worden, weten veelal van hunne 
voorgangers, wie de Heeren examinatoren zijn. Mijn jongen zal dus ook wel weten, dat hij 
door den Heer Burgersdijk zal worden geëxamineerd (ni fallor over de onderwerpen der 
Artihmetica180). Zoo ik mij niet bedrieg heeft hij U vroeger wel hier in Leiden gezien, en zal 
U dan waarschijnlijk wel herkennen. Doch hij is sedert een weinig (niet veel) gegroeid en in 
uiterlijk, zoo als, plus minussen, in innerlijk, veranderd. Daarom geloof ik dat Gij hem niet 
zult herkennen. Doch al ware dit niet zoo, dan zal het voor U, als examinator, wenschelijk 
kunnen wezen, hem op beide daten van examina niet te kennen, en hem, gelijk eenen 
volstrektelijk vreemden, stilletjes aan zijn lot over te laten, terwijl hij ook, tusschen en na de 
examina-uren, met zijne schoolmakkers is, en niet gelijk een verlaten schaap, behoeft rond te 
doolen. En ik schrijf U zie zoo onbewimpeld, goede Vriend!, omdat Uwe hartelijke letteren 
mij aanleiding geven om te denken, dat Gij, ten gevalle van mij, U, na de examina, met mijn 
jongen zoudt bemoeijen of onderhouden, hetgeen U eerder hinderlijk dan eenigzins 
aangenaam zou kunnen zijn, - en dat mag niet. 
 
Minzaamst groetende, en U het dragelijke onder den last van al dat onafgebroken examineren 
toewenschende, noem ik mij gaarne 
 
Uw DV181 Dienaar/Vriend 
 G. J. Verdam 

                                                 
179 Wellicht de wiskundige Gideon Jan Verdam. 
180 rekenkunde 
181 dienstvaardig 
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9.7 Brief van Gideon Jan Verdam 
SAB A BUR C 22 
  
Leiden 8 July 1857 
 
WelEdel Zeer Geleerde Heer en Vriend! 
 
Ik gevoel mij al wederom zeer aan U verpligt, door Uw verblijdend berigt der [182] van het 
examen van mijn Zoon Willem. Hoog waardeer ik in U die belangstellende attentie. Wil de 
verzekering aannemen dat mijne echtgenoote en ik, gelijk niet minder de aanstaande Kadet, 
daarvoor zeer erkentelijk zijn. 
Ik ben zoo gaarne niet indiscreet; daarom heb ik nagelaten U, als zijnde mede-examinator 
geweest, het verzoek te doen, mij eenig berigt te willen geven, zoo er, ten opzigte van mijn 
zoon, gunstig mocht zijn gedecideerd.  Ik begreep dat onderwerpen en geduldiglijk afwachten 
hier een eerste pligt van discretie behoorde te zijn. Niettemin was ik zeer begeerig te weten 
hoe of wat; de onzekerheid, aangaande het futurum van kinderen, is voor Ouders, zij mogen 
ook het ideaal van kalmte deelachtig zijn, altijd pijnigend. Hartelijk dank derhalve dat Gij, 
zoo voorkomend, hebt toegebragt, om aan die onzekerheid een einde, - en dan een einde ex 
voto, - te helpen maken. 
 
Ik mag niet verzuimen U te feliciteren dat de examina-besoignes wederom een einde hebben. 
Gij hebt er, als vroeger, uw rijkelijk aandeel in gehad. Men roemt zeer de voortreffelijke 
wijze, waarop geëxamineerd is. Deze dank moet voor de examinatoren aangenaam wezen; 
doch ik verbeeld mij dat het afgeloopen zijn van dit werk eene niet minder aangenaame 
gewaarwording oplevert. Ik moet het, me invito, ook menigvuldiglijk doen, doch ik geloof 
niet het, zoo vele uren per dag, gedurende eene maand te zullen kunnen continueren. 
 
Zoo Gij, in Uwe Vacantie, te Leiden komt, hoop ik U te zullen mogen zien. Ligt Leiden niet 
in uwe route, dan hoop ik U, in September, te Breda te zullen mogen ontmoeten. Vaarwel & 
geloof mij 
 
  UwelEdZeergel. DVDienr. & Vriend 
    G.J. Verdam 
 
P.S. wat haastig; verschoon dit. 

                                                 
182 p. 4 
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9.8 Brief van O. Volger (Niet af.) 
SAB A BUR C 44 
 
Kerkrade 8 July 57 
 
WelEd. Geb. Heer, 
 
Ik ben eerste sedert gister in het bezit van uw schrijven van den 2en dezer uit hoofde ik een 
paar dagen afwezig was. Om het antwoord daarop in tijds te doen aankomen dien ik heden 
morgen daartoe over te gaan, de korten tijd die mij overschiet zal dus oorzaak zijn dat ik niet 
in alles zoo uitvoerig kan wezen als u welligt verlangt. 
Nu ter zake: 
Een geheel volledig werk over den mijnbouw in den geest als wij voor de waterbouwkunde 
hebben bestaat er niet, om de verschillende deelen van dit vak goed te kunnen bestudeeren 
zoude men tot den aankoop van een te groote bibliotheek moeten overgaan. 
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9.9 Brief van Pieter Harting183 
SAB A BUR A 61 
  
Utrecht 1 October 1857 
 
Weledele heer! 
 
Van een uitstapje naar Bonn en omstreken terug gekomen vind ik uwen brief en het dezen 
vergezellende boekgeschenk, waarvoor ik u hartelijk dank zeg. De tijd heeft mijn nog 
ontbroken om er nader kennis van te nemen, doch ik hoop dat weldra te doen. 
Wat uwe vraag betreft aangaande het Nachtsche mikroskoop, zoo is datgene wat door mij 
bedoeld is, No V van zijne prijscourant: Microscope patik modèle, monte sur un axe de 
manière à pouvoir ’s inclinir sous tout les angles184. Met de stelsels 1,3 en 5 en 3 oculairen 
kost dit 190 francs bij Nacht zelden, iets over natuurlijk wanneer men hen bij P.J. Ripps te 
Delft ontbieden, doch dan heeft men de [185] vrij. 
 Iets goedkooper, namelijk 165 francs, is zijn No VII, dat alleen van het vorige verschilt 
dat de steun niet hellend kan gesteld worden. 
 Mijne vrouw verzoekt u uwe echtgenoote haren groet over te brengen, waarbij ik den 
mijnen voeg, mij hoogachtend noemende 
 Uw N. dienaar 
 
P. Harting 

                                                 
 
183 Pieter Harting (1812 of 1813-1885) was ondermeer bioloog en wiskundige. Hij was onder andere hoogleraar 
in Franker en Utrecht. Hij was voorstander van de popularisering van de wetenschap en schreef veel artikelen 
over moeilijke onderwerpen, maar zo dat een ieder ze begreep. Hij is bekend om zijn verbeterde ontwerpen van 
microscopen. [o.a. www.schrijversinfo.nl/hartingpieter.html geraadpleegd op 17-5-2011] 
184 Vrij vertaald staat hier: Een kleine microscoop die met een axe naar boven gedraaid kan worden zodat je hem 
alle kanten op kunt buigen. 
185 p. 2 
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9.10 Brief van Johannes van der Hoeven (Niet af.) 
SAB A BUR A 74 
 
Leiden 8 Nov. 1857 
 
Amice! 
 
Ontvang mijn welmeenenden dank voor uw boekgeschenk en uwe vriendelijke letteren. Uw 
boekje zal ik gaarne nader leeren kennen, doch thans ontbreekt mij daartoe de tijd. Heb ik dan 
eenige aanmerkingen, dan zal ik zoo vrij zijn ze U ter overweging mede te deelen. Wat het 
werk van Schlegel betreft, ik kan nog niet besluiten het te koopen. Ik heb de figuren met 
genoegen gezien, maar vrees dat de inhoud voor mij niet van dat belang zal zijn om het mij 
aan te schaffen. Onder ons gezegd had Schl., wie ik de tweede uitgave van mijn Handboek ten 
geschenke gaf, zoo hij [186]-exemplaren uitdeelt, er mij wel een als tegen geschenk mogen 
doen toekomen. 
Chaetogaster Linnaei ken ik niet door eigen onderzoek. De figuur van v. Baer herinnert eene 
kleine larve van dipterum187. Ik weet niet of mijne synonymie van Dugès in het Handboek wel 
juist is. Dit figuur van Dugès stelt een diertje met oogen voor. 
Hebt gij de Tabulae Zootomicae van Victor Canis al gezien (bij Engelsmans 4 Leipzig 14 
[188]) Zij zijn zeer wel uitgevoerd, in den smaakt van Wagner’s Zoones Zootonicae, waarvan 
zij als een tweede uitgave de plaats kunnen vervangen. Ik ben in September te Bonn geweest 
en heb daar met Victor Canis persoonlijk kennis gemaakt, gelijk ook met Heinz. Müller en 
Semper. Deze laatste die over de vorming der schubben bij Lepidoptera189 in het Zeitschr. für 
Wissensch. Zoologie geschreven heeft, beviel mij buitengemeen. Ook was Grube, de groote 
Anneliden190-kenner daar. Onder mijne vroegere bekenden vond ik Leuchent en Van Beneder. 
 
[Deze brief wisseling is niet afgemaakt. Er zijn nog een aantal brieven die door de jaren heen 
informatie kunnen bevatten van biologische en biografische aard. Het gaat om de data 2 en 25 
mei, 24 juni en 28 november 1858, 25 mei 1859, 3 en 14 februari 1860, 9 november 1865, 24 
november 1866 en 24 november 1867.] 

                                                 
186 p. 8 
187 Tweevleugelig insect. 
188 p. 8 
189 Lepidoptera zijn vlinders 
190 Anneliden zijn ringwormen 
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9.11 Brief van J.M. 191 Obreen 
SAB A BUR C 1 
 
’s Gravenhagen 19 nov. 1857 
 
Amice, 
 
Wilde ik mijn schrijven uitstellen tot dat ik uw Cursus oude plantenkunde geheel gelezen had, 
dan zou dit uitstel nog snel twee of drie maanden duren. – Verleid door de begeerte om zoo 
spoedig mogelijk van uwen belangrijken arbeid kennis te nemen, en een overzigt te krijgen 
van de wetenschap der planten op de fraagh192 van den tijd, rekende ik er niet op dat bij 
stormisch en van verfeuillender aard, het aandachtig lezen van uw werk mij langer zou terug 
houden dan voegzaam wou om daarvoor mijn schrijven uit te stellen en u mijn dank te 
betuigen voor een geschenk, dat ik in meer dan een opzigt waardeer. – Ik waardeer het om de 
waarde van het geschenk nog meer om het bewijs van vriendschap dat ik er in zie. – voor 
zooverre als ik den vorm en wijze van samenstelling heb [na kunnen gaan193] komt mij uw 
werk doeltreffend voor en goed praktisch in eengezet. – wat ik er van gelezen heb vind ik 
duidelijk voorgedragen en houdt de belangstelling gaande. – In bijzonderheden treed ik nu 
niet omdat ik dat wil doen na het geheel gelezen te hebben. Het komt er trouwens ook niet 
veel opaan wat mijn oordeel mag zijn, want ik treed niet op als bevoegden man, op zijn 
mooist genomen, als dilettant. 
Oudemans, van den rozen en andere kruid vrienden zullen u wel hunne opmerkingen niet 
onthouden waaraan gij meer zult hebben. Ik hoor dat de eerstgenoemde het zich nog al 
aangetrokken heeft dat men hem bij de tijdelijke vervulling van de werkzaamheden van de 
Vrieze aan de Leydsche Hoogeschool zoo geheel heeft over het hoofd gezien. – Voor 
zooverre als ik de Vrieze ken, verwondert mij zijne handelswijze omtrent Oudemans niet, - 
Oudemans heeft een zelfstandigen ontwikkeling gekregen, hij is zijn leermeester ontwassen. – 
Jammer is nu, dat ook anderen zich leenen om bekrompene en zelfzuchtige denkbeelden te 
doen zegepralen. – Ik heb dezer dagen een boek van Otto Volger194 gelezen. Kent gij hem? – 
Hij is een strijdlustig man, trouwens in de gevolgen schijnt veel militerende geest te zitten. -  
Het werk heet Erde und Ewigkeit (1857) en als alles waar is wat er in staat dan gooit het alle 
vroegere ontwikkelings theorien en vormings perioden en ten ondersten boven. – Hij heeft mij 
niet in alles overtuigd, ik houd hem hier en daar voor onvolledig en duister dat neemt niet weg 
dat ik er veel in gevonden heb, wat mij voorkomt den stempel der waarheid te dragen waarvan 
de juistheid bij de eerste lezing reeds treffen. Misschien kent gij niets van hem, in dat geval 
kunt gij het gerust voor de Bibliotheek der [195] of voor het Akademisch leesgezelschap 
aanbevelen. Gaarne zou ik u en eenige bijzonderheden mededeelen maar daar ik het slechts 
voor korten tijd heb ter leen gehad heb ik het te vlugtig moeten doorlezen om niet [196] te zijn 
van onjuistheid en mijne mededelingen. – 
Als gij Badon197 spreekt zeg hem dan, dat ik nog geen gevolgen heb gezien van mijn verzoek, 
dat ik hem deze zomer bij gelegenheid schrijvende gedaan heb. –  

                                                 
 
191 J.M. Obreen (1810-1877) was kapitein luitenant ter zee. [Handelingen der algemeene vergadering van de 
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, gehouden aldaar den 20sten Juni 1878, in het gebouw van de 
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. E.J. Brill, Leiden 1878. p. 93-105] Ik vermoed dat Burgersdijk hem kende van de 
militaire academie waar hij een tijdlang les heeft gegeven. 
192 p. 1 
193 ibidem 
194 Georg Heinruch Otto Volger, Duitse natuurwetenschapper (1822-1897) 
195 p. 2 
196 p. 3 
197 Misschien Jacob Badon Ghijben hoogleraar wiskunde (1798-1870) 



 81

Zoo gij lust, tijd en aanleiding vind om mij te schrijven, deel mij dan eens mede hoe kadet 
Obreen het met zijn studeren maakt, ik stel belang in hem en wil gaarne ook van anderen iets 
omtrent hem hooren. –  
Vele groeten aan uwe echtgenoot en aan alle mijne kennissen en vrienden die gij mogt 
spreken. 
Uw toegewijden L.M. Obreen 
 
ik ben zoo vrij een briefje aan [198] in te sluiten, dat gij hem wel zult willen ter hand stellen. –  
 
[Er is nog een brief van 9 januari 1864] 

                                                 
198 p. 3 
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9.12 Brief van Theodorus Hendrik Arnoldus Jacobus Abeleven 
SAB A BUR A 12 
 
Nijmegen den 22 November 1857 
 
WelEdel Zeergeleerden Heer! 
 
Eergisteren ontving ik het slot van uwe Handleiding der Plantenkunde, met de Atlas en haast 
mij U voor dit geschenk mijnen hartelijksten en welmeenensten dank toe te brengen. – 
 Bij het door bladeren van het werk, want meer heb ik natuurlijk nog niet kunnen doen, 
is het mij zeer doelmatig voorgekomen, daar duidelijk in alles doorstaalt, terwijl de tabellen 
een gemakkelijk overzicht geven en groot gemak zullen opleveren voor hen die zich met dat 
gedeelte der Botanie/ Exatische & indigene plantenkennis zullen bezig houden. 
De Atlas bevalt mij uitnemend en hoewel de prenten vol figuren zijn, zoo neemt dit toch niets 
van het gemakkelijke overzigt weg: Zij zijn heerlijk gegraveerd, en voor het onderwijs ken ik 
nog geen prenten die bij doelmatigheid, een zoodanig algemeen overzigt geven. – 
Ontwerper en graveur komt alle eer toe! 
Ik zal stellig dit boekje, zoo ik nieuwe leerlingen krijg hen aanbevelen, waartoe de geringe 
prijs ook zal bijdragen. 
Dr. Oudemans is thans aan [Lestbestes?199] Plantenkunde 2 uitgave bezig; hoewel de 
afbeeldingen beter zijn, dan in de 1ste uitgave zoo staan zij toch zeer verre bij Uwe platen 
(echter dat werkje is dan ook betrekkelijk hoog in prijs.) 
Hoegaarne wil ik later U eenige opmerkingen mede deelen of vragen doen, over het een of 
ander [200] der Botanie; - Ik ben hier zelden of liever nooit in de gelegenheid om er over te 
spreken of van gedachten te wisselen, en hierdoor heb ik toch altijd veel geleerd. – 
Het werk van Hogmeester zal U na gebruik in dank terug doen komen. 
Ontvang nogmaals mijnen dank voor het aangeboden boekwerkje en geloof mij met de meeste 
achting 
  [201] Dv. Dienaar 
   T.H.A.J. Abeleven. 
 

                                                 
199 p. 7 
200 ibidem 
201 ibidem 
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9.13 Brief van Corneille Antoine Jean Abraham Oudemans202 (Niet af.) 
SAB A BUR C 6 
 
Rotterdam 25 Jan. 1858 
 
Amice! 
 
gaarne voldoe ik aan uw verlangen om u spoedig te antwoorden op uwe vraag hoe lang men te 
Utrecht gewoonlijk leert. – Er staat één uur voor, doch vele sprekers dijen dit uit tot vijf 
kwartier, en ik geloof dat die tijd lang genoeg is. Anderhalf uur is zeker wat veel. In uw geval 
zo ik mij dus 1 ¼ uur voor maximum stellen, zoo als ik het ook gedaan heb. –  
Het doet mij genoegen dat mijne recensie van Uwe handleiding U in vele opzigten voldaan 
heeft. – Ik twijfelde er ook niet aan, want ik heb haar, alvorens haar te doen drukken, aan een 
paar bezadigde vrienden laten lezen, alles met het doel om te vernemen of ik wel altijd den 
goeden toon had aangeslagen, en ik moet u bekennen dat daarop geene enkele aanmerking 
door mij werd verzonnen. – Als antwoord op uwe aanmerkingen schrijf ik u met een enkel 
woord, dat ik uwe intrekking van ’t geen gij omtrent de Einstülpungstheorie in den […] 
gezegd had, niet opgemerkt,  
 
[Er zijn nog twee brieven van Oudemans. Eén van 18 november 1878 en één van 18 mei 
1889] 

                                                 
 
202 Corneille Antoine Jean Abraham Oudemans (1825-1906) was o.a. hoogleraar botanie in Groningen en 
directeur van de Hortus Botanicus in Amsterdam. Hij heeft een aantal werken over ondermeer planten 
geschreven en geïllustreerd. [http://www.rkd.nl/rkddb/(yhacj345c20pb5vz2rv55dfc)/detail.aspx geraadpleegd op 
17-5-2011] 
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9.14 Brief van Pieter Harting 
A BUR A 62 
 
Utrecht 1 Juny 1858 
 
Weledele zeer geleerde heer! 
 
Tot mijn en haar leedwezen kan mijne dochter ditmaal geen gebruik maken van uwe 
vriendelijke uitnoodiging daar zij eerstdaags voor eeninge weken te Enkhuizen en te Franeker 
gaat logeren. Dit doet ons des te meer leed omdat het genoegen der kennismaking 
wederkeerig is geweest. 
Wat de [Turbellaries?]203 aangaat, zoo zult gij in mijn boek daarover niets vinden. In zulk 
eene met een bepaald doel geschreven [204] kan natuurlijk met de vele zaken slechts een zeer 
klein gedeelte plaatsvinden. Ik geloof met u dat onze zoete wateren nog wel eenen nieuwen 
oogst van die aardige wezentjes belooven. In een onlangs om de [205] d. Wiener Akademie 
verschenen opstel heeft Schmidt er weder eenige nieuwe beschreven. Voor dergelijke 
onderzoekingen is een aquarium regt geschikt. Ik heb er thans een zoodanig ingericht en 
verlustig mij dagelijks in de beschouwing dezer wereld in het klein. Het mikroskopisch 
onderzoek der zoetwater [206] [bevat eigene bezwaren [207]?] 
Sommigen althans zijn reeds te groot en te [208] om, even als de [209] enzo. kunnen geheele 
organisatie dodelijk te vertoonen[?]. Behandeling met chroomzuur zal hier wel niet helpen. 
Het com[210] en uitpluizing met naalden zijn wel de eenige hulpmiddelen, terwijl wellicht ook 
eene kleuring met de oplossing van karmijn in ammoniak dienen kan om zommige 
bijzonderheden duidelijker te maken. Ik zelf heb mij nog te weinig opzettelijk met deze 
afdeeling bezig gehouden, om u reeds de resultaten van eigen ondervindingen te kunnen 
mededeelen. 
Ik voeg hierbij een klein stukje over bloedligchaampjes van [211]. Eerstdaags ga ik aan de 
[beschrijving?212] van de pharynx eener reusachtige Cepholopode, die vermoedelijk identisch 
is met dezelfde waarvan Steenstrup213 onlangs fragmenten beschreven heeft. 
 Mijne complimenten aan uwe vrouw verzoekende, hoogachtend  

Uw [214] dienaar  
 P. Harting 

                                                 
203 p. 3 
204 p. 3 
205 p. 4 blz. 1 
206 ibidem 
207 ibidem 
208 ibidem 
209 ibidem 
210 p. 4 blz. 2 
211 ibidem 
212 ibidem 
213 vermoedelijk Johannes Japetus Smith Steenstrup (1813-1897) een Deens zoöloog, bioloog en professor 
214 p. 4 blz. 2 
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9.15 Brief van Martinus Hoek215 
SAB A BUR A 71 
 
Leyden 3 Dec 1858 
 
Amicissime!216 
 
Heden morgen ontving ik uw brief, en het is mij eerst nu (’s avonds te 10 uur) mogelijk hem 
te beantwoorden, hoe gaarne ik het ook spoediger gedaan had. In de eerste plaats gaat 
hiernevens een afdruk van een stukje in de Algeme Kunst en Letterbode, dat gij mijnentwege 
wel houden moogt, indien gij het verscheuren wilt. Ik heb nog geene gelegenheid gehad 
uitvoeriger over de Komeet te schrijven. Spoedig zal het evenwel gebeuren. Ziehier nog 
eenige nader berigten. 
De ephemeriden217 die gediend hebben om haar te zoeken en die dus ten ruwste de plaats 
aangaven, geven de volgende schijnbare loopbaan. 
 
7 Juny   �218= 9 h 25.0 m   �219=  24 o 22’  
19 -   9   26.8   25   35 
1 Aug   9   54.0   29   46 
7 -    10   0.6   30   30 
20 -    10  18.1   32   19 
3 Sept    10  47.8   34   24 
13 -   11  14.2   36   12 
21 -   11  54.3   36   7 
4 Oct   13  55.8   22   16 
11 -   15  31.2   0      0 
 
De laatste vier plaatsen zijn aan mijne eigene waarnemingen ontleend. 
Den 11den  Oct hebben zij haar te Leiden voor het laatst nauwkeurig kunnen waarnemen. 
Den 16den hebben wij haar voor het laatst gezien. 
Valz te Marseille heeft haar waar kunnen nemen tot 5 November hij vond 
5 Nov. 20h 19m 9 �= - 17   8 
De omstandigheden waren voor hem veel gunstiger, zuiverder atmospheer en eene kleine [220] 
van zijn observatorium. 
De nauwkeurigste elementen zijn die van Brühns 
T= 1858 Sept 29.99050 [N Z Berlijn?] 
π221=  36o  13’ 3’’ 
�= 165  19  24    } M. tegen 1858.0 
i =    63   1    42 
 
φ =  85o  11’  14.6” 
µ = 1.” 68834 
log a= 2.215032 

                                                 
 
215Martinus Hoek (1834-1874) was hoogleraar sterrenkunde in Utrecht.  
216 Allerbeste Vriend 
217 Astronomische jaarboeken, of tafels, die de stand van de sterren iedere dag aangeven. 
218 Ik meen het symbool te herkennen dat verwijst naar Saturnus. 
219 Ik meen het symbool te herkennen dat verwijst naar Zon 
220 p. 2 blz. 1 
221 Het teken lijkt het meest op een T met twee streepjes 
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log q= 9.683269 
Omlooptijd 2101.63 Jaar 
Beweging, teruggaand 
 
Wilt gij nog twee ruwe schetsen van haren vorm, zooals ik haar gezien heb op 11 Oct 
 
I de gehele Komeet 
 
(zie scan origineel op sabinfo Deventer boekenstad, Burgersdijk site p. 4 onder Martinus 
Hoek p. 2) 
 
II De kern 
 
(zie scan origineel op sabinfo Deventer boekenstad, Burgersdijk site p. 4 onder Martinus 
Hoek p. 3) 
 
Neem deze schetsen voor hetgeen zij zijn zooals gij bemerkt zult hebben is de eerste negatief 
en de 2e positief. 
 
Vale! 
 
T.T. 
 
M. Hoeks 
 
Groet Cranz van mij wanneer gij hem spreekt. 
 
Bij deze brief is een kort bericht gevoegd over de komeet. 
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9.16 Brief van A.C.H. Winter en J. Kat 
SAB A BUR B 14 
 
Ten zuiden van Helvoet 4 Dec. 1858 
 
Wel Edele Heer! 
 
Door buitengewone drukten hebben wij eerst gisteren het pakje, door U ons gezonden, kunnen 
openen, niet denkende nog door eenigen regelen van U verrast te zullen worden. Wij beide 
zeggen U dank voor de door U genomen moeiten, alsmede voor den brief ons ter aanbeveling 
ter Batavia of liever tot kennismaking medegegeven. Reeds bijna 14 dagen aan boord zijnde 
beginnen wij langzamerhand aan het leven gewend te raken, hoewel de eerste dagen op zee 
verder geheel vreemd en zeer mogelijk niet aangenaam zullen zijn. De wind is iederen dag 
ongunstig zoodat wij ons hier op de reede nog eenigen tijd amuseren. Zoo als U misschien 
bekend is, bestaat het gezelschap van de kerkbewoners bijna geheel uit oude bekenden, zoodat 
daar een zeer plezierige geest onder heerscht en wat is aangenamer dan eene goede harmonie 
onder de passagiers wanneer zij zoo blijft als zij nu is, dan staat ons een aangename reis te 
wachten. Dikwijls worden de Bredasche kennissen besproken, want Mevrouw […] uit Breda 
zijnde schijnt hierop zeer gesteld te zijn en voor ons genoeglijk om ons nog eens veel in het 
geheugen terug te roepen, waartoe wij nu ruimschoots den tijd hebben. De laatste vier 
maanden door mij bij mijne familie doorgebracht zullen mij zeker immer als eene der 
aangenaamste perioden van mijn jongelingsjaren voor den geest staan en nu zou ik reeds naar 
die oogenblikken kunnen verlangen, waarop ik die tijden weder herdenk en zoo ik hoop met 
al degene, die ik nu moet verlaten […] Mag ik U verzoeken bij gelegenheid de familie 
Huygens mijne hartelijke groeten aan te bieden, wanneer ik hier nog een paar dagen blijf 
liggen, zal ik nog eens  per brief mij met den geachte familie onderhouden. 
U nogmaals dank zeggend voor de door U genomen moeiten, verzoeken wij U Mevrouw Uwe 
echtgenoote van onze hoogachting te verzekeren en hebben wij de eer te zijn Uw [D...] 
Dienaars, 
J. Kat  
A.C.H. Winter 2e Luitenant […] 
 
Maandag morgen, 6 Dec. 1858. Bij het opstaan vertelt mij zoo even de Kapt. van het schip 
Jannetje, […] Lupcke, dat de wind gunstig is, om uit te zeilen en dat wij van dag in zee gaan. 
Het is mij aangenaam, dat wij nu eens zoo ver zijn. De lucht is helder en de wind N.O. zoodat 
ons begin der reis gunstig te noemen is. Ik hoop, dat U de goedheid zult hebben, de Heeren 
Linso en Mulder met familie met den dag van ons uitzeilen bekend te maken, en hen een 
hartelijk […] van mij toe te roepen. Als het U niet te veel moeite is, zoudt U mij een groot 
genoegen doen, als U ook aan Henry Lutjens, kadet der Genie O. I. zegt, dat wij van dag, 6 
Dec. uitzeilen. Wij zijn allen blijde, dat wij gaan, zoodat onze gezelschap vroolijk is: iedereen 
is bezig, alles in zijn hut vast te sjorren en iedereen hoopt niet te goede kennis te maken met 
de zeeziekte. 
Daar ik niet alleen voor het vastsjorren mijnen eigen goederen moet zorgen, maar ook voor 
die onzer soldaten, heb ik van dag veel te doen. 
De complementen aan Mevrouw verzoekende en mij aan Uwe vriendschap toevertrouwende, 
heb ik de eer mij te noemen, 
 
Uw Dienstvaardig Dienaar. 
A.C.H. Winter 



 88

9.17 Brief van Pieter Harting 
A BUR A 63 
 
Utrecht 28 July 1859 
 
Weledel zeer geleerde Heer! 
 
Hoewel ik levendig gevoel, dat eene verandering van betrekking waarbij gij u meer 
ongestoord aan een enkel vak zoudt kunnen wijden voor u hoogst gewenscht zoude zijn, zoo 
mag ik u toch niet met de hoop vleyen, dat die wensch thans verwezenlijkt zal worden. Ik zelf 
zoude nog voor drie jaren, indien dan de vacature in de Botanie ontstaan was, zeker daarnaar 
gestaan hebben, doch thans niet meer nu ik mij geheel in de zoologie heb ingewerkt en 
[die?222] mijne lievelingsstudie is geworden. Voor die vacature is trouwens meer dan een 
candidaat die groote kans heeft, hoewel ik voor het oogenblik nog geheel onbekend ben met 
de plannen der curatoren. 
 Ik haast mij u dit te melden, [223], in weerwil het bovenstaande u niet aangenaam zijn 
kan, het in zulke gevallen beter is hoe eer hoe beter van den juisten toestand geïnformeerd te 
zijn. 
 Indien ik u eenen raad mocht geven, dan zoude het echter zijn u bij voorkeur aan 
zoologie te wijden en, naar zoover uw druk bezette tijd zulks veroorlooft, door het publiceren 
van eenig onderzoek [224] te doen blijken. Voor Botanie zijn steeds verscheidene candidaten, 
voor de veel [225] zoologie daarentegen weinige. 
Heden hebben wij de jaarlijksche vergadering van het Utrechtsch genootschap. Daarin zal 
vermoedelijk eene door mij voorgestelde prijsvraag over [226] worden aangenomen. Ik heb die 
gesteld, met het oog op u. Denk er eens over. 
 Aanstaanden Vrijdag vertrek ik naar Zeeland. Echter denk ik niet mij te Doesburg te 
vestigen, zooals eerst mijn plan was, omdat ik verneem dat daar geen vischerschuiten te 
bekomen zijn. Eenmaal echter in Zeeland zijnde, zullen wij daar verder ons plan de campagne 
wel maken. 
 U en uwen vrouw dankzeggend voor de gastvrije ontvangst mijner dochter die ik 
verzoek partelijk van mij te gevoelen, noem ik mij, hoogachtend en vriendschappelijk uw d. 
v. d. en vriend 
Harting 
 

                                                 
222 p. 6 
223 p. 7 blz. 1 
224 ibidem 
225 p. 7 blz. 2 
226 ibidem 
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9.18 Brief van Matthijs Salverda227 (Niet af.) 
SAB A BUR C 14 
 
Deus 6:9:64 
 
Hooggeleerde Heer! Tot mijn leedwezen word ik, mij aanzettende om aan U te schrijven, 
gewaar, dat ik Uw laatsten heb verlegd, en dien, ondanks al mij zoeken, niet weêrom vinden 
kan. Houd ’t mij dus ten goede, zoo ik alleen beantwoord, wat ik mij al schrijvende herinner. 
 Vooreerst mijn’ hartelijken dank voor de van U ontvangen felicitatie. Uw brief doet 
mij te meer genoegen, omdat ik was begonnen te vrezen, dat mijn laatsten schrijven aan U 
welligt verkeerd was opgevat, ’t geen mij waarlijk erg zou hebben gespeten. – Hoe tijdelijk 
mijn verblijf alhier waarschijnlijk ook wezen zal, zoo moet ik toch de gelegenheid, mij ten 
minsten voor een jaar geschonken, [aan] dragelijke hulpmiddelen mij te oefenen in ’t zoo 
moeijelijk onderwijs geven, dankbaar waarderen. 
 Van nu, over reeds 2 jaren Groningen vacant komende, Uwe plaats te Breda door U 
zal worden verwisseld met uwe aan uw burgerschool, heeft mij nog al verwonderd: zijd mij 
ten goede, dat ik U dit rondweg zeg. Misschien worden aanspraken, kansen etc. verkeerd door 
mij gewaardeerd. Regt gaarne zou ik over deze dingen eens met U praten. 
 Niet minder over Uw boek. Uwe vraag, dat ik daar mijn oordeel over zeggen zou wil 
ik niet onbeantwoord laten, al moet ik er bij hopen, dat door U anders zal gedaan worden dan 
door de meeste menschen, die niet anders verdragen willen dan lof. Niet, dat ik niet zou 
willen toestemmen, dat er aan zulke boeken behoefte is, uw vraag daarnaar – laat het getal 
“[228]” maar getuigen, niet alleen van Uw boek, maar ook van Wood, Bretun, e.d. – wijze van 
bewerking, het weinig oorspronkelijke daargelaten, zou durven of willen laken; maar – en zie 
daar mijn grief -  dat boek had niet moeten zamengesteld worden door Ú, wiens toon, meen 
ik, met het oog op Uwe wenschen voor de toekomst, niet ligt in den rigting / zoo ‘er hier van 
rigting sprake kan wezen/ maar in zelfstandingen arbeid op ’t gebied van Vergelijkende 
Ontleedkunde en “Wissenschaftliche” Zoölogie. – Ware dit niet mijn oordeel over den 
Schrijver, en had ik ook niet een paar grieven tegen ’t boek, uit mijne ideeën omtrent hún 
voortvloeijenden, dan had ik zeker al heel lang Uw boek aangekondigd. Het zou mij in der 
daad een genoegen zijn geweest. – Ziedaar: ik heb misschien wat gevraagd, zoo rondweg 
schrijvende, maar ik zou nog liever zien, dat mijn geschrijf pedant of ik weet niet wat 
gevonden werd, dan van wijs te [229], waar U mij schrijft van I. v.d. H., wiens oordeel over 
Uw boek mij niet onbekend is. –  
 Ik behoef U wel niet te zeggen, dat ik U, nu den open verklaring, eens regt gaarne 
spoedig sprak. Komt U naar Leiden, dan is ér wel gelegenheid misschien, vDelft eenen [rein 
over te blijven. Als ik ’t maar weet, kom ik U van den trein halen. – Nog éénmaal, houd mij 
mijn schrijven ten goede: ik stel prijs op Uwe vriendschap, maar verlang die geenszins te 
verdienen met die halfheid, waarvan ieder – ik weet het óók al bij ondervinding – per slot van 
rekening niet den dupe worden kan. – Laat mij, in elk geval, spoedig weten, dat deze niet 
verkeerd is opgevat. 
 Ik zal eens nazien, òf ik in den laatsten tijd ook nog dingen ontving, die U kunnen 
interesseren: voor ’t oogenblik maan ik U alleen [230] op Leydig’s231 Nieuwe Vergel.  
anatomis, een duur maar prachtig boek, helaas! alleen wat wil een complex van 

                                                 
227 Matthijs Salverda (1840-1886) was o.a. inspecteur van het middelbaar onderwijs. Hij schreef artikelen en o.a. 
Handleiding bij het onderwijs in de beginselen der planten dierkunde. 
[http://www.dbnl.org/tekst/bran038biog01_01/bran038biog01_01_3559.php geraadpleegd op 30 juni 2011] 
228 p. 1 
229 p. 2 
230 ibidem 
231 vermoedelijk Franz von Leydig (1821-1908) 
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monographiën, gelardeerd een compilatie, die zich altoos aan de hoofdzaak geevenredigd is. 
De “Philosophia Zoölogica” zal U toch wel geworden zijn. –  
 Hierbij moet ik ’t voor diesmaal laten. Hartelijk hoop ik dat den U – [232] in welstand 
geworden, en dat U mij met achting en vriendschap gelooven wilt,  
Uwen M. Salverda 
 
[Er zijn nog brieven van 12 november 1865 en 5 en 26 september 1866] 
 

                                                 
232 p. 2 
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9.19 Brief van Pieter Harting 
A BUR A 64 
 
Utrecht 25 September 1864 
 
Weledele zeer geleerde heer en Vriend! 
 
Met veel genoegen verneem ik uwe verplaatsing en wensch er u geluk mede.  Ik kan mij zeer 
goed voorstellen, - vooral na hetgeen ik mijn herinner daaromtrent vroeger van mijnen 
overleden ambtgenoot [233] gehoord te hebben, - dat het verblijf te Breda en de aldaar 
heerschende geest voor een wetenschappelijk man niet bijzonder aangenaam zijn. Gij zult nu 
in uwe collega’s Cup en v. d. Willigen twee, elk in zijne soort, zeer verdienstelijke mannen 
vinden, en ik twijfel geenszins of gij zult u in dies kring veel beter te huis gevoelen dan onder 
die vergulde broeken en zakken, die slechts e’en [enen] doel van trots leven erkennen, 
namelijk promoties. 
 Wanneer het 4de stuk van het 2de deel van mijn Leerboek afgedrukt is, - iets dat binnen 
weinige weken het geval zal zijn, - dan zal ik u dat deel zenden, en later natuurlijk ook de 
overige die nog in een embryonalen toestand zijn. Ik meen u echter reeds geschreven te 
hebben, dat mij van het 1ste deel geen exemplaren meer zijn overgebleven. In de voorrede 
daarvan zoudt Gij kunnen zien wat mijn plan met dit Leerboek is, dat geheel afwijkt van de 
gewone Handboeken, die meestal niet anders dan uittreksels uit het Systeem zijn. Hoe 
verdienstelijk dat van v.d. Hoeven234 ook is, zult gij, even als ik, bij onderverdeling weten wel 
een klein gedeelte daarvan inderdaad bestudeerd wordt. Dat is het gevolg van den vorm 
waarin het gegoten is. Maar behalve in de vorm verschilt ook mijn Leerboek nog in andere 
opzigten daarvan, gelijk u bij de inzage blijken zal. Het systeem treedt geheel op den 
achtergrond en wordt slechts gebruikt voor zoo ver het strekt om den grooten vormen zigtbaar 
en de wetten die de vorm beheerschen aanschouwelijk te maken. Het is eene doorloopende 
inleiding op elk systeem en daarom kritisch bewerkt zoodat de gronden, met andere woorden 
de methode overal wordt blootgelegd. Het was niet mijn doel soortenkenners maar echte 
wetenschappelijke dierkundigen te vormen. Daarom zal ik ook achter elke hoofdafdeeling de 
hoofdresultaten der morphologie doen volgen in een afzonderlijk hoofdstuk. Dat [235] de [236] 
heb ik thans onderhanden. Het zal de 2de afdeeling van het 2de deel uitmaken. Gij kunt echter 
desnoods de 4 stukken van de 1ste afd. afzonderlijk doen binden; de 2de zal ook nog een 
takelijk boekdeel worden. 
 Gisteren sprak ik in de Akademie over het [237] der Vogels. Het is mij namelijk gelukt 
de [238] van het [239] der Sauriers bij alle ander vertebraten aan te wijzen. Daar eene, in onzen 
tijd trouwens niet zeldzame, coïncidentie, had juist Gegenbauer zich ook daarmede bezig 
gehouden, doch alleen voor zoo ver het de zoogdieren betreft. Nu ik het ook bij alle Vogels – 
welligt alleen met uitzondering van [240] gevonden heb, kan men zeggen dat het epist[241] bij 
alle Vertebraten voorkomt, ofschoon dikwijls niet of slechts ten deele in beenigen toestand. 

                                                 
233 p. 9 
234 Wellicht de zoöloog Jan van der Hoeven (1801-1868) die het Handboek der Dierkunde schreef (1827-1833) 
235 p. 11 
236 ibidem 
237 ibidem 
238 ibidem 
239 ibidem 
240 ibidem 
241 p. 12 
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 [242] schreef mij dezer dagen over een plan om eene uitvoerige Natuurlijke Historie  
van het Dierenrijk uit te geven en deze door specialisten te laten bewerken. Ik heb hem op de 
daaraan verbonden zwarigheden en ook op uw werk over het Dierenrijk gewezen, en denk wel 
dat hij er nu van zal afzien. Ik voor mij heb het op het oogenblik ook te [243] om mij daarmede 
in te laten. Van de Magt van het kleine244 heb ik op mij genomen over een jaar eene nieuwe 
editie te bewerken. Ik zal dit gaarne doen omdat het schrijven van dit boekje inderdaad voor 
mij een keerpunt op mijnen Weg is geweest, of heden het uitgangspunt voor verdere 
ontwikkeling in de rigting van Zoologie en Geologie. 
 
Wensch ook uwe vrouw namens mij gelukkige dagen te Deventer en geloof mij 
 
T.T. 
 
Harting 
 

                                                 
242 p. 12 
243 ibidem 
244 Boek van Pieter Harting, uitgegeven in 1849 
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9.20 Brief van Constantinus Cornelis Huysmans245 (Niet af.) 
SAB A BUR B 3 
 
Breda 14 October 1864 
 
 Amicissime, 
   Nu ik mij neerzet om U te schrijven heb ik veel spijt dat ik daarmede 
reeds zoolang gewacht heb, te meer omdat ik mij geen rekenschap kan geven, waarom ik dit 
van dag tot dag heb uitgesteld. Maar het is nu eenmaal zóó, en “gedane zaken hebben genen 
keer” is iemand [246] spreekwoord, waarachter men zich hier gewoonlijk verschuilt wanneer 
men niets tot zijne ontschuldiging kan aanvoeren. Als volgzaam ben doe ik zoo als mijne 
voorgangers gedaan hebben, en hoop dat Gij er mede tevreden zult zijn. – 
 Zijt Gij al voorgoed geinstalleerd? Is uwe goede vrouw tevreden, zijn uwer poppetjes 
gezond en wel overgekomen? 
 Hier is niets van belang voorgevallen, dan dat wij een vergadering van de 
commisschie van middelbaar onderwijs hebben gehad, waarbij Gij zeer gemist werdt, en ik 
wil U niet in gevaar hebben van al te trotsch te worden, door U te melden hoezeer alle uw 
afzijn betreurden; en ronduit er voor uitkwamen dat Gij niet te [247] zijt, zoowel om Uwe 
veelzijdig kennis, groote bereidwilligheid, gemak in omgang enz. enz. alles te veel en te mooi 
om uwer zedigheid niet in [248] te brengen. Na veel discutie is bepaald dat men Van der 
Manen en Muzil als uwen opvolger aan de hoogwijze Raad zal voorslaan. Verder, vernam ik 
van de Burgem. dat het [249] onder het middelbaar onderwijs was geplaatst, (zonder dat wij 
daarover geraadpleegd zijn) en toen werd van ons eenen brief voorgelezen, van de Minister, 
waarbij de voorstellen, zoowel voor de school van 3[jarige leeren?250], als wat de avondschool 
aangaat, die van onze commissie zijn uitgegeven geheel worden afgekeurd en verworpen. 
 De Minister stelde voor om die avondschool te verbinden met het gunstig bekend 
[251]Instituut te Breda (of iets dergelijks). Men vond dat dit niet kon, maar ik was van een 
ander gevoelen en dat gevoelen is doorgegaan. Lake zal nu een plan in dien geest 
ontwerpen… - 
 Uwe lesse aan de Akademie zijn [ingedeeld aan?252] Botanie en Zoölogie tot op het 
volgend jaar uitgesteld – de lessen in de Botanie zullen dan gegeven worden door ene 
Luitenant, die er op het oogenblik nog niets van wist, maar die mij gezegd heeft, dat hij 
gezorgd heeft om van eenige lessen bevrijd te zijn, om er zich op toe te leggen. 
 In het begin van de volgende cursus, zal hij intusschen knap genoeg zijn, om zijne 
grondige kennis in dat vaak aan anderen over te doen!!! Dat is vooruitgang! – dat is wat 
anders als Gij en zooveele andere hebt moeten doen, om er iets van te weten! maar waarom 
zijt u ook geen luitenant geworden? 
 - 
[Nog brieven van 11 april 1864, 13 januari 1869, 23 juni en 11 juli 1877 en 8 januari 1880] 

                                                 
 
245 Constantinus Cornelis Huysmans (1810-1886)was tekenleraar aan de Koninklijke Militaire Academie te 
Breda. [http://www.thuisinbrabant.nl/geschiedenis/kunst/kunst-van-de-19de-eeuw/ca-1820---ca-1850/west-
brabant/constantinus-cornelis-huysmans geraadpleegd op 19-5-2011] 
246 p. 1 
247 ibidem 
248 p. 2 blz. 1 
249 ibidem 
250 ibidem 
251 ibidem 
252 ibidem 



 94

9.21 Brief van Johannes van Vloten253 
SAB A BUR C 43 
 
Deventer, 20 Nov. ‘66 
 
Amice! 
 
Ik verneem tot mijn verwondering, dat mijn ongedoopte telgjen bij de lessen voor de 
Teekenschool als hervormd, protestant, of iets derg. is aangegeven. Wie hem […] hebben 
aangekalkt, weet ik niet, maar ik zelf ben daar buiten. Denkelijk heeft de een of ander, dat op 
de gis maar op gesteld, en ik zou er inderdaad weinig belang in stellen wanneer ik thans niet 
bemerkt had, dat men daarop hecht. Bij uw azen op medeplichtigen moet gij ook al licht 
belust kunnen zijn er gebruik van te maken; terwijl ik van mijne zijde de Nederlandsche 
maatschappij hoe eer hoe liever van dien zedelijken kerkdwang bevrijd zoude wenschen, aan 
welken die bedriegelijke knechting van u en andere ongeloovigen haar bij voortduring dreigt 
te onderwerpen. 
 
Verblijve overigens, na groete, vriendschappelijk 
 
T.T. 
v. Vloten 
 

                                                 
 
253 Johannes van Vloten (1818-1883) was doctor in de theologie. Hij is bekend om zijn kritische houding 
tegenover de gevestigde kerk. [http://www.dbnl.org/tekst/knuv001hand03_01/knuv001hand03_01_0065.php 
geraadpleegd 19-5-2011] 
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9.22 Concept brief aan Johannes van Vloten 
SAB A BUR A 7 
 
Deventer 16 February 1867 
 
De ondergeteekende heeft tot nog toe nagelaten te antwoorden op het schrijven van den Heer 
van Vloten van 20 Nov. 1866, eens deels omdat hij eenige verwachting had, dat de Heer van 
Vloten van eene, reeds voorgekomen of andere gelegenheid zou gebruik maken om de 
onwaarheden, in dat schrijven terug te nemen, anderdeel om de klove niet grooter te maken, 
dan zij thans reeds was. Daar de gelegenheid door den Heer van Vloten toen zij voorkwam 
niet is aangegrepen en hij integendeel den handeling dat iemand, die anders niet ter kerke 
gaat, zijn kind laat doopen, bij iedere gelegenheid telkens, ook waar het zeer ongepast is, in 
het openbaar veroordeelt, gelooft acht de ondergeteekende het niet langer menschelijk, het 
antwoord niet langer te behoeven uit te stellen. 
 Hij heeft van den Heer van Vloten, die altijd zijn eigen waarheidsliefde roemt, met 
verwondering het genoemde schrijven ontvangen waarin hem geheel verzonnen daden en 
bedoelingen zijn toegedicht, met het kennelijk streven om daardoor weder gelegenheid te 
vinden tot smaden en veroordeelen van meeningen en handelingen, die niet met de inzigten 
van den zich liberaal waanenden, Heer van Vloten strooken. 
Als de Heer van Vloten meent te mogen aannemen dat iemand de kerkelijke leerstellingen 
niet is toegedaan, dan moet deze naar zijne meening even als hij de kerk veroordeelen en 
verguizen, en mag het ook zijne mag hij het goede der kerk niet moet hij iederen invloed die 
kerk dan mag hij niets meer van het goede, dat hij van den invloed der Godsdienst, zooals de 
kerk die leert heeft ontvangen, niet meer zich herinneren, dan later moet hij zijnen kinderen 
den toegang tot de kerk dien zij welligt zullen verlangen bemoeijelijken. Doet hij dit laatste 
niet, dan is hij een ver laat hij zijn kinderen doopen, dan is hij een verachtelijk wezen, een 
huichelaar, een bedrieger, die geen greintje waarheidsliefde bezit. De ondergeteekende is van 
meening zich bewust, dat ieder zich nadenkend mensch zich in den strijd des levens zijne 
eigenen begrippen van godsdienst en zedelijkheid moet vormen gevormd te hebben, dat hij ze 
aan niemand moet opdringen die voor hem zelven, als bij meer dan eenen gelegenheid 
gebleken zijn, maar die hij aan geen ander(en) wil opdringen, die er welligt niet even goed 
van overtuigd is en wien ze dan niet kunnen dienen, wil op dringen; hij laat spreekt er niet 
over, dan waar het noodig en nuttig is en draagt steeds zorg de meeningen overtuiging van 
anderen hen die in onder andere omstandigheden een v zich andere begrippen gevormd heeft 
hebben, niet te kwetsen; hij laat ieder vrij. Hij ontkent dan ook ten stelligste het regt van den 
Heer van Vloten om als inquisiteur geloofsregter op te treden, al verkeert ook de Heer van 
Vloten zelf in het heilige geloof, dat hij daartoe opzettelijk in de wereld is gezonden, en, dit 
doende, zich van al zijn pligten kwijt. De ondergeteekende beklaagt zoodanige stemming, die 
aan zinsverbijstering en razernij grenst, en dit alles kan hem verklaren, dat de Heer van Vloten 
verzinsels of verhalen, waarvan de onwaarheid hem zelven bekend is, niet versmaadt om aan 
zijn Don Quicoterie lucht te geven; dit alleen kan verontschuldigen, dat de Heer van 
waarheidlievende Heer van Vloten vriendschap huichelt voor iemand, wiens gedrag hij 
bedrieglijk noemt, gelijk in den aangehaalden brief geschied is. De brief wordt door den 
ondergeteekende, even als de redevoering van hedenmorgen, als een ziekteproduct 
beschouwd. 
De ondergeteekende eindigt daarom met  den Heer van Vloten beterschap van zijn 
onverdraagzaam fanatisme toe te wenschen en tevens met de waarschuwing [einde concept] 
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9.23 Brief van Antonius van der Linde254 
SAB A BUR B 26 
 
4 februari 1876 
Het lijkt op een Duitse tekst geschreven in het Grieks. 
 
Vermoedelijk gaat het om een grappige uitnodiging. 
 
Op de achterkant staat het volgende geschreven: 
 
Hoeveel in schijn geleerd geschrijf 
Doet vaak de menigte verbazen en verstommen 
Maar heeft voor hem, die ‘t kan [255] 
Gelijk deez rijmlarij toch niet met al om ’t lijf. 

                                                 
254 Antonius van der Linde (1833-1897) was een Nederlandse historicus. Hij heeft o.a. een omvangrijk 
wetenschappelijkonderzoek gedaan naar de geschiedenis van het schaakspel. 
[http://www.dbnl.org/tekst/bran038biog01_01/bran038biog01_01_2512.php geraadpleegd 30 juni 2011] 
255 p. 2 
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9.24 Brief van Antonius van der Linde 
SAB A BUR B 29 
 
[De data van de volgende brieven ontbreken. Ik heb ze op een logische volgorde proberen te 
plaatsen.] 
 
Amice, v Hoften256 bracht mij gist.avond de aangename boodschap, dat gij ook de 
“beginselen” na wilt zien. Dat wist ik ook uit uw brief, maar, eerlik gezegd, ik durfde niet 
meer van Uw vriendelijkheid vergen. Anders, gaarne!!! 

 
Bizonder tijdroovend zal dat boekje niet zijn, en ’t wordt, “al zeg ik het zelf”, een snoepie van 
’n hondje van ’n poesie van ’n boekie. 
Het Leerboek is genetisch-paed., dit historisch, zoodat het niet weer verouderen kan, en dus 
om zoo te zeggen, gestereotyp. kan worden. v. H. wil er daarom 1000 van drukken. Dat is 
misschien voor zijn leven, maar, zoolang het schaakspel zelf niet verandert kan dit, de 
schaakbibel, zoo blijven. 
Welk een triomf, als we nu eens fehlerfrei konden worden; ik meen letterlik, in den tekst, 
zonder nalezing. 
Leerboek, Beginselen en Urkundenbuch moeten de 3 mooiste schaakwerken worden. 
Wees er gerust op, 1o dat v.H. geen prater is, 2o dat ik alleen geloof wat ik zie (na véel 
ondervinding wat praatjes waard zijn), 3o dat ik voor uw privaatgebruik die “lezing” 
meedeelde, komende tot mij niet uit Deventer. Bewijs te meer dat de Abderieten over u 
kletsen. 
Vertrouw op God en houd uw kruit droog, als broeder Cromwell. 
      t.t. 
     v.d. Linde 
 

                                                 
256 G. A. van Hoften was mede uitgever van het boek van Van der Linde Het Schaakspel in Nederland 1875. 
Vermoedelijk hielp hij Van der Linde ook met zijn Beginselen etc. 
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9.25 Brief van Antonius van der Linde 
SAB A BUR B 28 
 
Amice, Het gulden boekske van Vit. had ik mij al aangeschaft. Over ¼ eeuw zal men zich 
verbazen, dat zoo iets te schrijven den auteur in 76 in ongenade bij dit apengeslacht kan 
brengen. De man zal geestkracht noodig hebben tegen de hollansche kritiek. In de Beginselen 
moest ik een paar aardigheden offeren op het altaar der typogr. noodzakelijkheid. Het verband 
zal echt zóo wel goed zijn. 
Vel 1 heeft de drukkerij niet begrepen, maar ik had streng Uw verbeteringen vergeleken, dus 
dat zal wel in orde zijn. Nu van Hoften weer in Utr. is, krijgen we voor ’t vervolg (zooals in 
Duitschland) gezuiverde proeven, slaafser na de kopie. Dat oppermenswerken dat hier de 
auteurs geduldig torschen, behoort de drukker te bezorgen. V.K. heeft het begrepen. Voor een 
schoenmaker zet ik ook het leêr mijnder laarzen niet in den week. 
 Ja, ja, “kleinheid is een vloek!” “Die holländischen mäuler sind dich ächte 
klatschmäuler”, zei Boruttia uit volle borst, toen ik uw brief had voorgelezen. En ’t is zoo, ons 
volk zanikt klassiek. 
Als ik het genoegen zal hebben u voor mijn (waarschijnlik en “schmachtend” gewenscht) 
vertrek noch eens te spreken (maar dan spoedig?), zal ik U een en ander over de waarde van 
“praatjes” vertellen. Er vertoont zich naamlik een lichtstraal aan den horizont. 
De horizont nu is Bismarck. 
Falk, de bloeddorstige priestertiran, heeft mij aan Diocletianus voorgeslagen tot 
oberbibliotheker (intern os) te Wiesbaden, met voorbijgang van de ambtelike hiërarchie. 
Met sehnsucht zie ik er na uit! Want hier eindig ik óf in waanzin, óf in zelfmoord. Ditmaal 
scherts ik niet. Cohn heb ik in den voorlaatsten “Kunstbode” reeds over zijn “unbekannt” 
geoorvijgd. Die zeldzame boeken zijn van – mij. Dat geslacht stamt niet alleen van de beesten 
af, maar ’t zijn noch beesten. 
  Farewell! tt 
   v.d.Linde 
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9.26 Brief van Antonius van der Linde 
SAB A BUR B 30 
 
Amice, Met éen been zoo te zeggen in den wagen! Polerio hierbij, met register archief, en 
daarvoor ben ik zoo onbeschaamd, niet te frankeeren. Excutez. 
Polerio kunt gij behouden, daar het boek aan U besteed is! Wat historische inmiddels 
verouderd is, zal U wel opvallen. Maar anders, ik heb dat boek con animo gemaakt, en 
schuiten vol drek tot dank eingeheims’t. Hüben und drüben257. 
Ik leg er, voor ’t geval van konjekturen etc. eenige diagrammen bij. 
Dank voor Uw felicitacie! Voor Uw opmerking aang. het directorship heb ik volles 
verständniss. 
Gij ziet, dat mijn ambt een geweldige taalmengerij met zich brengt! Dat komt door de 
badgasten. Maar als ik witze maak ontsnapt mij de [258], en maakt den beste witz. 
   Farewell. 
  Uit W. Nader 
 
  t.t. 
  vdL 
 

                                                 
257 Over en weer. 
258 p. 11 
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9.27 Brief van Antonius van der Linde 
SAB A BUR B 31 
 
Amice, 
 
Weber schrijft dat het “patent” door den keizer ondeteekend en dus spoedig officieel te 
wachten is. Op verzoek mijner vrouw ga ik maar vooruit, om een woning te zoeken. Later 
hoop ik echter ons land weer te zien, en zal mij dan het genoegen geven U en de school te D. 
te komen zien. 
Het boek geef ik ter bezorging aan Frederiks. 
 Met uw verlof zullen we nu maar afspreken, dat ik U mijn proef van de Beginselen 
telkens zend, en dan het blad aan uw zorg overlaat. Voor “Etwaige konjekturen” geef ik U 
geheel vrije hand, want in den eersten tijd zal mijn hoofd geweldig omloopen! Oh!! 
De oudste sekretaris, dr, von Mörner had op de Stelle gehoopt! Als hij getrouwd is, drink ik 
geen koffie bij Zhd.! 
Uit W. schrijf ik U zoodra mooglik mijn adres. Nochmaals veel dank voor uw belangelooze 
hulp. met de bede van een vriendschappelik aandenken. 
Raptim 
v.d. Linde 
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9.28 Brief van Antonius van der Linde, 
SAB A BUR B 27 
 
 
Amice, Eerst vandaag in ’t begin van de demonische kwadraten. Geheel einverstanden. Beide 
partijen zijn briljant, zoodat in geval van voldoende ruimte beide opgenomen kunnen worden. 
Partij Philidor vol als noot óok goed. Probleem (Joost hale ze) s.v.p. ook maar vervangen, 
want ik weet niets meer van de bron (denkelijk Chess-nuts) Illustr. Zeitung van 1 Juli bevat 
mij als “Meister”. Uw recensie heeft mij veel vreugde bereid, en uw partij tegen R. is flink 
gespeeld. Hier nog altijd ondraaglik heet; ik scheld nooit weer op aziatische lethargie! Addio. 
tt. v.d.L. 
 
Wiesbaden 19 Juli 76 
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9.29 Brief van Jan Beckering Vinckers259 
SAB A BUR A 15 
 
Kampen den 2den April 1877 
 
Waarde Vriend! 
 
Uw mij hoogst aangename oplettendheid geeft mij eene [260] aanleiding om eens een paar 
woorden te schrijven. ‘K zou U natuurlijk een exemplaar van mijn boeken gezonden hebben, 
[261] ik was, toen zij uitkwam erg van streek ten gevolge van ’t overlijden van ons aller 
lieveling, mijn jongste dochtertje Maria. Dat heeft ons allen erg bedroefd. Zij was de 
aanhaligste van al mijn kinders, en sedert mijn huwlijk met mijn tweede echtegnoot[e?] zoo 
gelukkig, als ze nog nooit was geweest. Haar eigen moeder had ze niet gekend, en was even 
als al de kinders, dol op haar tweede Mama, en Mama hield van haar kant innig veel van haar 
jongste meisje, en maakte zich allerlei illusies van de toekomst van dit kind, waarvan ze een 
recht lieve, flinke meid hoopte te maken. Door haar gehele ziekte heen heeft Frederike 
eigenlijk niet geslapen, en was toen onze lieve lag te zieltoogen zoo uitgeput, dat ze eens van 
zich zelve viel. Daar zat ik ’s nachts tusschen 12 en 1 met mijn vrouw als een lijk in mijn 
armen bij mijn stervend kind. Gelukkig kwam Frederike spoedig tot zich zelve. Als ik ooit 
ondervonden heb wat Ovidius ‘tristissima noctis imago’ beduidt, dan heb ik dat nu. Wat ons 
ook erg trof was, dat Marietje juist op den geboortedag van haar eigen moeder 15 maart den 
laatsten strijd had te strijden. – Schoon we juist niet ziek zijn, kunnen we toch ook niet zeggen 
dat we ons in blakenden welstand verheugen, de een is gallig, de ander heeft [262], vooral 
Catharina, zoo dat er van de Paaschpret niet veel zal komen. – Het stuk in den Deventer 
[Courant] had ik reeds gelezen. De steller schijnt nog niet geheel overtuigd. Hij meent nog 
altijd dat CI dat boek niet had kunnen schrijven. Men moet zich natuurlijk niet alleen aan een 
enkel stuk van mijn betoog hechten, maar alles zamen nemen. Dat er geen historische flaters 
in voor komen, zou ik niet graag beweren. ’t Heele ding is een historische flater. Er waait je 
overal een geest van niet werkelijkheid uit tegen, die mij voort van den beginnen tegen de 
borst heeft gestuit. [263] ’t Verwondert mij dat Vitringa dat niet gevoelt. Wat de realitiet aan 
gaat heeft het veel weg van een tragedie van [264] of een zijnen tijdgenooten van den minste 
soort. Ik denk niet dat ik er mij verder mee zal inlaten. Ik heb mij wel betuigd. Johan Winkler, 
die mij ook een zeer verpligtenden brief heeft geschreven, moest nu maar eens voor de eer 
van Friesland in de bres springen en de eer van het Friesch Genootschap zien te redden. Mijn 
kolossaal knappe vriend Alexander John Ellis zal, zoo hij van vijf, zes boeken en zoo en zoo 
lecturen kan [265], mijn [266]. Groete uw echtenoote en familie van ons allen en geloof mij t.t. 
Beckering Vinckers. 
 
P.S. [267] 

                                                 
 
259 Jan Beckering Vinckers (1821-1891) was hoogleraar Engelse taal en letterkunde. 
[http://www.dbnl.org/tekst/bran038biog01_01/bran038biog01_01_4304.php geraadpleegd op 19-5-2011] 
260 p. 1 
261 ibidem 
262 p. 2 blz. 2 
263 p. 3 Latijn 
264 p. 3 
265 ibidem 
266 p. 3 Een aantal woorden die ik niet zinnig kan ontcijferen. 
267 ibidem 
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9.30 Brief van Samuel Adrianus Naber268 
SAB A BUR B 66 
 
Amsterdam 2 September 1877 
 
Amice! 
 
Hoe jammer, dat gij niet naar Amsterdam kondet komen; wij hadden elkander in zoo langen 
tijd niet gezien en een gezellig praatje zou mij zeer aangenaam zijn geweest. Maar ik blijf 
rekenen op eene andere vacantie. Mogt de gelegenheid zich voordoen, dan zal ik gaarne de 
aandacht op u vestigen, als men mij raadpleegt over het huisvesten van jongelieden; doch dat 
gebeurt zelden of nooit. 
 En nu ter zake. Zeker acht ik mij niet bevoegd om uwen arbeid te beoordeelen, die 
zich beweegt op een gebied, waar ik nooit den voet zet, maar vraagt gij mij eenvoudig naar 
den ontvangen indruk, dan moet ik zeggen, dat gij als vertaler uitnemend geslaagd zijt. Maar 
wilt gij uwe bewerking van het Hildebrandslied aan de Gids aanbieden, dan verbeeld ik mij, 
dat de redactie gesteld zal zijn op een eenigzins uitvoerigen inleiding, om het publiek wat op 
de hoogte te brengen. Dat zal wezenlijk wel noodig wezen voor een zoo weinig beoefend deel 
der literatuur. Aangaande Jordan zal het goed zijn, dat gij hem nauwkeurig op de vingers 
kijkt, of hij soms, in het overigens verdienstelijke fragment aan het leuteren is. Van hem zag 
ik alleen de vertaling der Odyssca. Tien minuten zijn voldoende om te bemerken dat dat een 
erbarmlijk “Machwerk” is. Mij dunkt, dat gij het meeste plezier van uw werk zoudt hebben, 
als gij eenen studie leverdet over het geheele Epos van Jordan. Dat is denkelijk voor de Gids 
het geschiktst. Over de compositie van het poëem zal wel het een en ander vallen te zeggen. 
En Uwe vertalingsproeven zullen wel de aandacht trekken.  
 
[In de kantlijn staat de volgende toevoeging: Vergeef mijne onkunde: wat gij van Odoasca 
vraagt begrijp ik niet. Ik ben met de metriek van het stafrijm niet bekend.] 
 
Moeilijker valt het mij over den Cymbeline te spreken. Uwe vertaling is vloeiend en 
nauwkeurig; dat heb ik door vergelijking met het Engelsch voldoende gemerkt. Maar of gij 
voldoening zult hebben van de voorlezing aan ons tegenwoordig preutsch publiek is eene 
andere vraag. In geen geval moet gij in Amsterdam lezen; dat is de laatste plaats in Nederland 
om verhandelingen te houden. Een dankbaar publiek is alleen te vinden in kleine steden. Maar 
ik erken, dat gij op mijne meening te dezes niet te veel moet afgaan; immers ik mis het orgaan 
om Shakespeere te genieten volkomen. Voor ik Uwe vertaling ter hand nam, heb ik den 
Cymbeline doorgeworsteld en het dacht mij een heldenfeit, dat ik niet in slaap viel. Voor mij 
zijn Portumus269 en Imogeen juist goed genoeg voor de “Vier Kroonen”. Dat ligt aan mij; dat 
weet ik wel. Maar aan wien zal het publiek gelijk geven, aan u of aan mij? Denk daarover 
eens na. Dat alle zoogenaamd komieke scènes de tallooze platheden zouden moeten vervallen, 
spreekt van zelf.* 
 Nog iets. Hebt gij ooit in Leiden bij mij ontmoet Dr. B.G. de Vries van Heyst te 
Alkmaar, eenmaal lid van “Scientüs”, toen het nog in ’s Hage gevestigd was? Gij weet toch, 
dat hij zich met de vertaling der Nibelungen bezig houdt en daarvan in den vroegen winter 

                                                 
 
268 Samuel Adrianus Naber (1828-1913) was hoogleraar aan het Athenaeum Illustre aan de gemeentelijke 
universiteit te Amsterdam. [http://www.dbnl.org/tekst/bran038biog01_01/bran038biog01_01_2877.php 
geraadpleegd op 19-5-2011] 
269 Het zal vermoedelijk Posthumus zijn, er is echter geen h te onderscheiden in het origineel. De r uit mijn 
transcriptie kan wel een s zijn. 
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proeven heeft medegedeeld, die, naar ik meen, door zijn publiek in Delft en Dordrecht goed 
zijn opgenomen? 
 Ons gaat het thans wel; maar wij hadden angstige dagen, toen voor een maand of wat 
mijn oudste bronchitis kreeg. Hij zwerft nu tot zijn volledig herstel aan den Rijn en komt 
overmorgen te huis. 
 Met vele groeten 
   At semper t.t. 
    S.A.N. 
 
*Dertig jaar geleden stond de vertaling eener studie van Charles Lamb over den Cymbeline in 
het Leerkabinet. 
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9.31 Brief aan A. C. Loffelt 270 
LM B00967 
 
Deventer 17 Dec. 1877 
 
Zeer geachte Heer! 
 
Ik was al reeds van plan geweest om U schriftelijk mijn dank te betuigen voor Uw 
welwillendheid mij te komen spreken aan ’t station te ’s Hage, maar heb het uitgesteld tot ik 
U iets meer kon melden en dat kan ik thans. – Dezer dagen kwam mij in handen een pas 
uitgegeven vertaling van de MacBeth [sic] door Pekelharing271; ’t interesseert u misschien een 
drietal getrouwe vertalingen te kunnen vergelijken; ik wenschte namelijk in Juli of Aug. mijne 
wijze van vertaling eens met die van een ander (Moulyn272) te vergelijken en vertaalde, zeer 
vluchtig (in minder dan ½ uur, zonder b.v. te overwegen of kernen en Galloglossen273 
behouden moesten blijven,) een stuk van een tooneel; dit laat ik u eens toekomen. – Ik voeg er 
nog aan toe enkele stukken uit a Winter’s Tale, alleen uit het oogpunt van de zeer 
verschillende kleur gekozen. Dit stuk is gereed: óók op het schrijven na, voor ’t hedendaagsch 
tooneel. – De Cymbeline is geheel gereed; ik heb ’t voor een goed deel van daag voor 8 daag 
te Dev. voorgedragen, ’t maakte veel indruk. Ik wilde U de Dev. C. toezenden, maar kan er 
geen meer krijgen. De verslaggever274 zegt er van: 
“Hoe heeft Dr. B. aan de zware eischen beantwoord, die den vertaler van Sh. moeten gesteld 
worden? Naar onze meening, uitmuntend. Schoon en krachtig Nederlansch was het waarin hij 
des dichters verzen had vertolkt. Wij aarzelen niet zijne metrische vertaling de best geslaagde 
te noemen die wij kennen. Het zangerige van vele passages was uitstekend weergegeven; als 
bewijs noemen wij de lijkzang van Guid275. en Arv276. wanneer Imogeen dood in hunne armen 
ligt, die meesterlijk vertaald is. De voordracht daarvan lokt dan ook een luide toejuiching uit. 
 Naar mijn mening onderscheidt zich de vertaling van Dr. B. hierin bovendien van de 
doorgaans zoo geroemde overzettingen van anderen, dat bij hem de gloed van den Eng. 
maestro bewaard is gebleven, zoodat men dikwijls in den waan gebracht wordt, geen 
vertolking, maar een oorspronkelijk stuk te hooren.” 
 Het oordeel deed mij ook daarom genoegen, omdat mijne stem, die van nature niet 
buigzaam is, door eene verkoudheid het schoone niet kan doen uitkomen; de verslaggever 
kritiseerde dan ook vrij sterk mijn stem. Winter’s tale is ter beoordeling bij de 

                                                 
 
270Anthonie Cornelis Loffelt (1841-1906) was letterkundige en toneelcriticus. Na een baan in het onderwijs 
begon hij een uitvoerige studie in letteren en kunst. Deze studie vond zijn neerslag in verschillende tijdschriften 
en kranten. Hij was ook erg geïnteresseerd in het toneel. Aan het oordeel van Loffelt en aan zijn uitspraken werd 
veel waarde gehecht. [P.C. Molhuysen en P.J. Blok (red.), Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3. A.W. 
Sijthoff, Leiden 1914] 
271 Pekelharing, Klaas Rutger (1824-?) schreef tussen 1874 en 1875 zes opstellen met de titel: Shakespeare en 
zijn historiën [http://www.dbnl.org/tekst/bran038biog01_01/bran038biog01_01_3149.php geraadpleegd 20 juni 
2011] De vertaling van Pekelharing is: Macbeth, drama in vijf bedrijven, door W. Shakespeare Amsterdam, 1877 
[bron qtd. in Smyth 2008 p. 4 of 6 van brief B2] 
272 Moulin, Jurriaan (1798-1856) verwierf zich door zelfstudie een letterkundige plaats en vertaalde Macbeth, 
Othello, De Storm en Romeo en Julia. 
[http://www.dbnl.org/tekst/bran038biog01_01/bran038biog01_01_2834.php geraadpleegd op 20 juni 2011] 
273 De Galloglas (Iers: Gallóglaigh) waren jonge mannen die in Ierland een opleiding volgden om als huursoldaat 
te kunnen vechten tegen het Engelse leger. Ze werden vooral rond 1600 ingezet. 
[http://nl.wikipedia.org/wiki/Galloglas geraadpleegd op 29 juni 2011] 
274 Hier wordt een verslaggever van de Deventer Courant bedoeld. 
275 Guiderius 
276 Arviragus 
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Rotterdammers, Twelfth Night bij ’t tooneel te Amst. ; over Cymb. heb ik nog geen besluit 
genomen. 
 Ik heb Uw laatste stuk in de Spect. gezien toen ik weer eens die bespiegelingen zag, 
dacht ik “ik dank u, heer, dat ik niet ben als een van deze “en door ’t lezen van commentaren 
niet om mijn verstand gebracht ben; wat mij verwonderde, was dat door U Kok’s vertaling 
verdienstelijk werd genoemd: Ik vind het een slechte daad dat Kok door een prozavertaling 
(wij leven niet meer in den tijd van Eschenburg277) Sh. voor ’t Nederl. publiek bederft. En was 
de prozavertaling in haar soort maar goed! Maar erbarmelijker knoeiwerk kan men zich haast 
niet denken; van iemand als Kok zou men vermoeden dat hij Engelsch verstaat en zich in ’t 
Nederl. weet uit te drukken. Ik ken schier alleen zijn “Winter’s tale”, maar zinnen als “bare 
your eyes” draag uw oogen rond; “he sings psalms to a hornpipe” hij zingt psalmen op den 
doedelzak (ik noem de eersten die mij te binnen komen) zijn wat heel erg; ik heb ook nooit 
meer van “een verwelkten stam” gehoord. – Gisteren kreeg ik de laatste aflevering 
(Cymbeline) ter inzage; het gesprek tusschen Guiderius en Cloten is letterlijk onleesbaar; ik 
noem slechts een staaltjen. 
 Zoo valt ook mijn oog op: 
Triumphs for nothing and lamenting toys 
Is jollity for apes and grief for boys278 
Dat is toch duidelijk en eenvoudig. Die juicht om niets of om een speelgoed [beuzling?] 
schreit, 
Toont apenvreugd of kindertreurigheid. 
Kok: zegezangen om niemendal en klaagzangen voor de grap staan gelijk met 
apenfeestviering en kinderverdriet. 
De gerijmde passages van Kok zijn meest allen mislukt: 
bv. 
Haar zij 
De hemel een beschermer! Maar hij vinde slechts tegenspoed en moeite, die ontzinde! 
Als ik zoo iets lees, zeg ik, naar echte poezie “I have a woman’s longing”, wat Kok vertaalt: 
“ik hunker er naar zoo als een meisje naar haar minnaar hunkert”! Ik geloof, dat het wel goed 
zou wezen, als het Nederl. publiek eens vernam, dat wat door Funke279 voor Sh. wordt 
opgedischt, zoo veel op Sh. lijkt als een paard uit een kinderark op een paard van het 
Parthenon. 
 U dank zeggende voor uw betoonde belangstelling blijf ik met de meeste hoogachting 
Uw Dnr. 
L.A.J. Burgersdijk 
 
P.S. 
 
’t Kan zijn, dat ik later weer eens een stuk beproef te vertalen; als ’t  u soms bekend is of ter 
oore komt (ik zit hier op een eiland) dat een onzer zeer bevoegde dichters er een onder handen 
heeft, dan houd ik mij aanbevolen het te vernemen; er is genoeg te doen om dubbel werk te 
vermijden; zoo denk ik ’t eerst aan King Lear, R.& J. of Merch. of V.; welk, zal later van de 
stemming afhangen. 

                                                 
277 Johann Joachim Eschenburg (1743-1820) was een Duits literatuurhistoricus en de eerste die het volledige 
werk van Shakespeare in proza in het Duits vertaalde. 
[http://www.1911encyclopedia.org/Johann_Joachim_Eschenburg geraadpleegd op 6 juni 2011] 
278 Shakespeare, W. p. 627Dit zegt Guiderius tegen Belarius in Cymbeline tweede toneel van het vierde bedrijf. 
279 De uitgever van Pekelharing. 
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9.32 Brief van Anthonie Cornelis Loffelt 
SAB A BUR B 32 
 
Den Haag 12 Januari ‘78 
 
Zeer geachte heer! 
 
Reeds vroeger zou ik uw mij zoo aangename letteren beantwoord hebben, indien ik niet steeds 
gewacht had op de toezending van Pekelharings Macbeth ter recensie. Ik had gedacht, dat de 
Ned. Spectator die vertaling ter beoordeeling zou ontvangen. Blijft zij voor goed weg, dan 
denk ik haar toch in dat tijdschrift of elders te behandelen. De reden waarom de 
beantwoording van uw geëerde letteren op Pekelharing wachtte, was dat ik u gaarne mijn 
oordeel over uw Macbeth fragment in verband met parallel plaats in Moulin en Pekelharing 
zou hebben medegedeeld. Het laatste hoop ik nu over eeningen tijd te doen. Wat het eerste 
betreft moet ik u plechtig de verzekering geven, dat het korte fragment uit uw Macbeth 
vertelling, zoowel aesthetisch als praktisch tooneelmatig, verreweg de voorkeur verdient. Uw 
stuk is vloeiend ongekunsteld, niet gedrongen en toch in strikte overeenstemming met de 
tekst. Indien U den Macbeth geheel in dien trant vertaald hebt en het brokstuk een staal is van 
de hoedanigheid van het gansche treurspel, dan durf ik, zonder nog Pekelharings werk gezien 
te hebben, gerust zeggen, dat uw tekst een plaats op ons repetoire verdient – Zoodra men zich 
bij ons aan de opvoering van Macbeth denkt te wagen. Op de juistheid van uw vertaling zou 
ik alleen dit kunnen opmerken: 
“Een echt rebel, want wat Natuur voor slechts heeft voortgebracht, het wemelt om hem heen;” 
- De toehoorder of lezer zou hier, dunkt mij, gelooven dat Sh. meent: 
“Een echt rebel, want hij is omringd, omstuwd door het grootste schurkenpak, dat de natuur 
geschapen heeft,” met andere woorden “birds of one feather have flocked together.” 
Dat echter bedoelt Sh. niet maar: “Een echt rebel, want wat Natuur misdadigs wrochten kan, 
beheerscht hem gansch en al” 
nl. al wat de menschelijke natuur aan boosheid bezitten kan is in Macdonwald vleesch 
geworden of vereenigd. 
Uw fragment uit Winter’s Tale (III2) is in mijne oog voortreffelijk, even vloeiend als juist 
weêrgegeven. Wat het liedje van Autolycus aangaat, daarin zou ik voor mij, liever een paar 
kleine wijzigingen zien, maar het spreekt van zelf, dat mijn smaak niet de objectief juiste is, 
zoodat ik ze geef voor wat ze waard zijn. Ofschoon “deern” uitstekend Hollandsch is en 
Autolycus een gipsy-uitdrukking gebruikt, die oudtijds niet bijzonder fijn was, zoo meer ik, 
dat voor ons tooneel beter zou klinken “Hoezee, lief kind”, of  “hoezee, mijn lief”. Misschien 
zou het eerste woordje “als” door “nu” vervangen kunnen worden, dat enigen levendigheid 
zou geven. Voor “gauwdieftand” zo ik liever “dorstig hart” kiezen, dat minder vreemd klinkt, 
en in verband met verliefde harten, die dorstig zijn, volgens ons andere spreekwoord, niet 
oneigenaardig mag heeten. Ziehier de opmerkingen, die ik bij het lezen en vergelijken uwer 
fragmenten maakte. Ik deel ze u mede, opdat u zien zoudt, dat mijn ingenomenheid, meer dan 
blinde bewondering is. Hoe gaarne ik met u zou wenschen, dat de door u vertaalde stukken op 
ons repetoire kwamen…. indien de benoodigde dramatische krachten bij onze tooneeltroep 
voorhanden waren, zoo geloof ik, helaas! dat u daaromtrent geen illusiën moet maken. Ik ben 
overtuigd dat elke gebrekkige opvoering en elke gebrekkige vertaling meer afbreuk, dan goed 
doet aan de meerdere verspreiding van Shakespeares werken hier te lande. Ofschoon de 
welgemeende poging van Koks proza-vertaling als arbeid geen al te strenge openbare 
afkeuring verdient, zoo ben ik er toch even min mede ingenomen. Ik sprak destijd, meen ik, 
van “de zooveel verdienstelijker vertaling in dichtmaat van Hamlet, waaruit wel is waar 
voortvloeit, dat ik ook de prozavertaling verdienstelijk noem; maar men kan evengoed er uit 
opmaken, dat een proza-vertaling niet zoo erg verdienstelijk is. Destijds heeft de Gids mij 
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eeninge afleveringen gezonden, maar ik zag er tegen op ze te beoordelen. Er wordt hier te 
lande zoo weinig aan Sh. gedaan, en om dat weinige dan sterk te moeten gispen is niet 
aangenaam. Vergis ik mij niet, dan schreef destijds C. Stoffel leeraar aan de Handelsschool 
een beoordeling vol juiste opmerkingen over Koks proza-vertalingen in de Vaderlandsche 
letteroefeningen. Mocht U t’avond of morgen enkele dichterlijke vertalingen uitgeven gelijk 
aan de uitstekende fragmenten mij medegedeeld, en mocht het op mijn weg liggen ze te 
beoordeelen, dan zou ik mij echter geroepen achten het publiek ten sterkste aan de raden 
Shakespeare aan uw hand en niet aan die van Kok te leeren kennen. 
Uit een praktisch oogpunt zou ik U in bedenking geven voor het tooneel “de koopman van 
Venetië” te bewerken, altijd indien de bestaande vertalingen van dat stuk slechter gelukt zijn. 
Met die vertalingen ben ik niet bekend, zoodat ik er niet over kan oordeelen. Er bestaat er een 
van T. N. v.d. Stok, Zutphen 1859. Of  “Shylock, of de Koopman v V”, 1854 een vertaling 
van het drama of iets anders is, kan ik tot mijn spijt niet zeggen. Veel bijzonders zal het 
vermoedelijk niet zijn. Indien U den “satyrieke” Haspels eens schreef over die zaak; ik meen, 
dat hij niet ongenegen zou zijn, dat stuk voor een benefiet te kiezen. Noem echter mijn naam 
niet, want, zooals u wellicht in ’t Vaderland gezien hebt, zijn er woorden tusschen ons 
geweest, en die tooneelheeren zijn nog al lichtgeraakt. Mochten uw vertaalden blijspelen niet 
opgevoerd worden, zou het dan niet jammer zijn ze in portefeuille te houden! Mij dunkt, dat 
mag niet. In geval van uitgaaf wil ik gaarne vooraf het publiek de blijde mare verkondigen in 
den Ned. Spectator of elders, en enkele proefjes of staaltjes mededeelen; waartoe ik dan 
echter gaarne vooraf à tête reposée het M S280 of de drukproef zag ten einde eenige pareltjes 
aan een snoer te kunnen rijgen. Zulk een aankondiging vooraf is wellicht nog doeltreffender, 
dan later een kritiek. Het spijt mij zeer uw plannen niet vooruit te hebben vernomen, daar ik, 
onze toneelkrachten kennende, u dan had kunnen in bedenking geven, uw talenten aan 
stukken te besteden die meer kans hebben op ons repetoire te komen. Gaarne deel ik u in 
vertrouwen mede, dat ook ik sedert eeningen tijd met het plan omga een stuk van Sh. naar het 
Rotterd: Tooneel te bewerken, en daar over zelfs besprekingen met Legras en Haspels gehad 
heb. Ook de voorwaarden waren, in geval van uitvoering, zoowat half gemaakt. Mijn 
dichtader vloeit echter niet zoo gemakkelijk als de uwe, daarom was ik afgesproken het stuk 
in proza te bewerken, dat met den aard van het gekozen blijspel vrij wel strookte, en niet 
minder met den lust van de tooneelisten. Hierbij doe ik echter gaarne afstand van alle pre en 
vraag u of u uw krachten wilt wijden aan “The Taming of the Shrew”, dit nl. was het stuk dat 
ik met het oog op Mevr. de Vries en Derk Haspels voor ons Nederl Tooneel wilde bewerken. 
Ik zie het stuk liever in dichtmaat dan in proza op ons tooneel verschijnen. Willen wij een 
compagnieschap aangaan en “een lastig wijf” tezamen “temmen”? Ik den Englischen tekst 
met het oog op de Rotterdamsche krachten bühnengerecht maken en aan U de behulpzame 
hand bieden bij ’t vertalen, veranderingen voorslaan waar noodig enz. enz. U den tekst, die 
behouden blijft vertalen? U 2/3 van de opbrengst, ik 1/3? 
Denk eens rijpelijk over deze zaak, die mij onder ’t schrijven invalt. Meen echter niet, dat 
deze mededeeling U tot iets bindt. Mocht U geheel alleen de zaak willen ondernemen, gaarne 
doe ik afstand van al mijn rechten, omdat ik, ter wille van Shakespeare, het werk volgaarne 
aan een dichterlijker pen overlaat dan de mijne. 
Voor heden genoeg over Shakespeare en zijn invoering op ons tooneel. 
Aanvaard mijn beste groeten en geloof mij met de meeste hoogachting te zijn Uw dn A.C. 
Loffelt 

                                                 
280 Manuscript  
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9.33 Brief van Anthonie Cornelis Loffelt 
SAB A BUR B 33 
 
29 januari 1878 
 
Den Haag Voorhout 47 
 
Geachte Heer! 
 
Ben bezig aan recensie vertaling Pekelharing, die mij niet meevalt. Moulijns281 spant m.i. 
door kracht, kernen en dichterlijke taal verreweg de kroon; ook door juistheid van vele fraaie 
beelden en dramatisch[en] dialoog. Wat is uw oordeel? Ontvingt gij onlangs mijn breedvoerig 
schrijven. Zijn mijn kleine aanmerking juist en zou u er op gesteld zijn het mij voorgelegde 
staaltje met completering van een niet geeindigden regel daarin – in die recensie als proeve 
van wat wij kunnen verwachten, indien alles naar die verhouding is, opgenomen te zien? Zend 
mij dan s v p dat stukje uit Macbeth nog eens. Hiernevens zend ik u een nr v het Vaderland: 
het kon zijn, dat ge alleen in den N Rotterdammer het [282] excerpt van Haverkorn gelezen 
hadt. 
 
Met achting T.T. A.C.L. 

                                                 
281 Moulin 
282 p. 11 
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9.34 Brief aan A. C. Loffelt 
LM B 00967 
 
Deventer 31 Jan. 1878 
 
Zeer geachte Heer, 
 
Dat mij uw uitvoerige brief van 12 Jan. uiterst welkom was, behoef ik U wel niet te zeggen, ik 
dank er u zeer voor. ’t Was mij echter niet mogelijk dien vroeger te beantwoorden. Ik moest 
24 Jan. te Gron. spreken op ’t Natuurk. Genootschap en kreeg toen juist een brief om mij te 
verzoeken, wegens ontstentenis van een anderen spreker, niet den halven maar den geheelen 
avond in te nemen. Ik heb toen in den vooravond een natuurhist. onderwerp behandeld, als 
bijdrage na de pauze voorgedragen een episch stuk uit Jordan283, in stafrijm, het gevecht van 
Hadubrant met zijn vader Hildebrant (misschien interesseert u zulk een proeve van stafrijm; ik 
heb die met een vertaling van ’t oude stuk, bij den Cymbeline gelegd, maar verzoek het terug; 
ik zal ’t eens aan de Gids of de Banier zenden) alsmede enkele tooneelen uit Twelfth Night, 
die bijzonder voldeden, bv. II. 4. Daar ik door deze bijdrage een goede reclame had, had ik 
tegen Zaterdag 26 eene Sh. lezing (Cymbeline) aangekondigd, maar hoe uitstekend mijn 
Donderdag lezing ook voldaan had, hebben allerlei omstandigheden saamgeloopen om mijn 
audit. van Zat. klein te maken (een dozijn); ik heb die lezing echter gehouden en de 
toehoorders bij uitstek in alle opzichten voldaan; zooals ook de Prov. Gron. C. getuigt; ik had 
de lezing 14 dagen van te voren moeten  aankondigen en mijn vrienden de trom doen roeren, 
dan was ’t beter gegaan, maar daar had ik geen lust en tijd voor gehad. Een en ander zou mij 
reeds bezigheid gegeven hebben, maar bovendien ontving ik uit Duitschland Dingelstedt’s 
Winter Märchen284 uit een Theater bibliotheek (als H.S. gedrukt) en moest dus doorwerken 
om ze te gebruiken voor een tooneelbewerking van dit stuk, die nu bijna gereed is. – Ik had 
uw brief na Gron. meegenomen ter beantwoording maar vond geen vrijen tijd, ik had u nu 
stellig deze week geschreven ook zonder deze nieuwe aanleiding. 
 Van MacBeth [sic] heb ik niet anders vertaald dan dit kleine stukje, ’t is een zeer 
vluchtig werk geweest, alleen om mijn verificatie met die van Moulyn te vergelijken (in Juli 
of Aug. lang voor Pekelh. uitkwam); ik heb er niet of nauwelijks een half uur aan besteed, 
vandaar dan ook die verkeerde opvatting van the multipl. villainies, het “swarm upon him”, 
als weemlend ongedierte had mij in de war gebracht. Ik ben er vrij zeker van, dat zulke 
misvattingen in mijn eigenlijke vertalingen niet voorkomen. Een vertaling van MacBeth trok 
mij wel aan, maar dat stuk was nu reeds vertaald met veel zorg, al voldoet de vertaling mij 
niet geheel, daarom nam ik liever een ander stuk. Pekelh. vertaling ken ik eigenlijk niet285; ik 
ontving haar ter beziens en bij ’t doorbladeren scheen zij mij niet uit te munten in poëtische 
dictie; zij trok mij niet aan alleen het stukje, dat ik had liggen, heb ik met zijn vertaling 
vergeleken en vond toen, dat mijn vertaling ’t won; ik herinner mij dat er gesproken wordt 
van het “vertoonen”! van een tweede Golgotha; ik zal haar toch eens lezen, maar van lezen 
komt zoo weinig als men zelf wat wil doen. – Eerst sinds ik, voor nu ander half jaar, mij van 
het Directeurschap der H B Sch. ontslagen heb en dus niet meer den geheelen dag in ’t touw 
ben, niet meer door administratie en vergaderingen al mijn tijd verlies, kan ik weer wat doen; 
ik heb in de 12 jaar dat ik Directeur was zoo weinig kunnen uitvoeren, dat ik mij wel kan 
begrijpen, dat mijn opvolgeer, Dr. Dirks, al na 1½ jaar liever leeraar werd te Den Haag, na 
welke betrekking hij gesolliciteerd heeft; ik ben tevreden nu eenvoudig Hoogleeraar hier te 
                                                 
283 Het Hildebrandslied (zie brief Naber 2 sept.) 
284 Winters tale toneelstuk van W. Shakespeare 
285 Smyth stelt in haar noten dat de suggestie was gewekt dat Burgersdijk het werk van Pekelharing had gelezen 
en nu blijkt hij er amper naar gekeken te hebben [Smyth 2008  p. 8 of 11 B3]. Naar mijn mening heeft 
Burgersdijk enkel geschreven dat hij de vertaling van Pekelharing heeft gevonden en deze aan Loffelt stuurt. 
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zijn. – Om op MB286 terug te komen, ‘k herinner mij ook dat Pek. er volstrekt niet tegen op 
ziet “dat ‘t” te schrijven enz en vond de lofspraak van den N. Rotterd. zeer overdreven; men 
moet van de vriendjes zijn; ik herinner mij, dat in der tijd Emants’ Gevangen vogel zoo vinnig 
mooglijk werd afgebroken, terwijl de Kiesvereeniging te Shell [?]. hem ten hemel toe 
verheven werd; zonder iets op de aardigheid van ’t stuk af te dingen, wel wat heel hoog; als 
dit het beste was der ingezonden stukken, dan staat de dram. kunst hier niet hoog. 
 Wat de fragmenten uit Winter’s Tale aangaat, dank ik u ook voor de opmerkingen en 
zou mij wel kunnen vereeningen met de verandering (in ’t liedje van Autolycus) van als in nu, 
van deern in lief kind; maar ik heb gauwdiefhand of gauwe hand geschreven, niet tand; het 
linnen wekt zijn hand tot stelen op om bier te kunnen drinken. – Sedert het begin van Dec. ligt 
mijn tekst vertaling van Winter’s Tale bij ’t Rott. gezelschap; 9 Dec. schreven zij me, dat het 
stuk hen boeide en dat zij mij binnen weinige dagen zouden schrijven of zij een 
tooneelbewerking verlangden; ‘k heb niets gehoord, ook niet op een partic. brief aan J M 
Haspels 1 of 2 Jan. ; deze had mij eens gezegd, dat zij den koopman v. V. wel verlangden; ik 
ben door de omstandigheden tot de bewerking van Winter’s t. gekomen; ik zal hen die 
toezenden na 12 Febr., dan lees ik ze hier eerst in ’t publiek voor; zij moet bevallen; ik 
verbeeldde mij dat het Rott. gezelschap ze wel bezetten kan: Hermione De Vries, Paul. 
Beersmans Leontes J Haspels, Polyxenes LeGras, F Carizel enz. – Als gij die vooraf lust hebt 
in te zien, dan zal ik ze u zeer gaarne zenden en er een couvert bij doen; zij behoeven niet te 
zien dat zij het door u ontvangen; zij weten wel dat ik familie in den Haag heb. – Mijn 
Twelfth Night ligt bij Rössing (slapend?), geheel voor ’t tooneel bewerkt, met kommentaar 
over de opvatting der rollen door de acteurs, die geen geleerden zijn. 
 Hierbij een enkel woord over den pennestrijd; ik had het stuk Vaderl. niet gelezen; 
thans met genoegen en geef u volmaakt gelijk; ik heb Rossi met veel genoegen gezien, maar ’t 
stuk was vreemd bewerkt (en het Ital. een cacografie); ik zie hier te weinig en heb te weinig 
gezien om zelf niet, bij ‘t vaak meesterlijk spel, de kritiek te doen zwijgen en in plaats van te 
vragen of de opvatting juist is, niet liever het spel te genieten. Ik geloof dat uw oordeel juist is 
en zeker is u antikritiek juist; ’t gaat ook niet aan dat acteurs, hoe verdienstelijk ook, die holl. 
en wat. fr., nauwelijks duitsch en geen eng. kennen en die weinig studeren; beoordeelen of Sh. 
juist vertolkt wordt. Ik zend u in dank de Cour. terug. 
 Om u te doen beoordeelen, of de staaltjes, die ik zend, kunnen doen besluiten tot een 
heel stuk zond ik er den Cymbel. tekst; mocht u ’t een of ander in ’t oog vallen of een niet 
onderstreepte variant beter denken dan de tekst, dan houd ik mij aanbevolen, - voor aanteek. 
bv met blauwe inkt of gekleurd potlood op de blanke zijden. De tooneelbewerking, die ik er 
van gereed heb, is zeer gelukkig; gewone omvang (3 uren) zonder dat iets wezenlijks is 
opgeofferd; in ieder bedrijf slechts 1 tooneelverandering, in ’t laatste bedrijf zelfs geene; alle 
chronologische onjuistheden weg genomen; de Duitschen hebben uitmuntend het pad 
geeffend, ik had nog maar wat na te schoffelen. 
 Even voor de kerstvacantie moest ik een wetensch. boek staken wijl men mij 
voorkwam; ik ben daardoor toen reeds in de Kersten aan den Koopm. v.V begonnen en heb 
het eerste bedrijf, iets van het tweede en III.2 af; ik heb na 8 Jan. het stuk moeten laten rusten 
maar hoop het in een 14 dagen weder op te vatten; ik heb er goeden moed op, ik zend u een 
klein staaltje, ook van vd Stok’s vertaling; ’t spreekt van zelf dat ik die nooit in zie; ik had ze 
vroeger eens aan enkelen van mijn gezin voorgelezen en wist dat ze leelijk was, en heb ze nu 
opgezocht om u een staaltje te geven. – ’t Was mij dus zeer welkom van U te vernemen, dat 
gij de bewerking kunt aanraden; ik vreesde dat soms het Rott. gezelsch. er moeite voor gedaan 
had om iemand uit te noodigen, daar zou u al licht eerst bekend van zijn. 
  Na den K.v.V. was ik van plan K Lear en daarna R. & J. te ondernemen; ik had wel 
eens over de Tam. Shr. gedacht, omdat dit stuk zooveel bijval vindt en licht te bezetten is, 
maar K.L. en R. & J. trokken mij meer aan; nu gij mij over T.S schrijft en zelfs een zoo 

                                                 
286 Macbeth 
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aangenamen voorslag doet, wil ik gaarne toch eens beproeven, hoe ’t mij lukt, als namelijk de 
M. of V. af is; ’t seizoen in nu toch voorbij eer ’t stuk klaar is. Dan wil ik echter eerst het stuk 
onveranderd, onverkort vertalen, dan weet ik er alles van wat ik er van weten kan, en ben 
beter toegerust voor de tooneelbewerking; die wijze van werken is mij nu 3 maal goed 
bevallen en ik volg die ook bij M. of V. – Gaat den opvoering niet door, dan is er van den 
arbeid een zorgvuldige vertaling over. Ik heb op reis na Gron. ’t stuk nog eens doorgezien; de 
tooneelbewerking zal niet veel bezwaren opleveren; heel veel zullen weglatingen niet zijn; het 
slot der tooneelen en bedrijven moet meest wat veranderd worden, grofheden weggenomen 
om een fijner spel mogelijk te maken, de Italiaansche en Latijnsche citaten verwijderd enz. De 
eerste acte moet wel uit 2 toon. bestaan, de 2de uit 1, de 3de uit 2, de 4de uit 3, de 5de uit 2. Zulk 
een bewerking zou zich zoo trouw mogelijk aan ’t origineel houden, geen omwerking en 
verminking als die van [Demhardstein?] wezen. Maar dit is alles vooruitloopen; ik zal wel 
niet dan over een paar maanden aan de bewerking kunnen denken, en in dien tusschentijd 
kunt gij wellicht uit de tooneelbew. Wint’s tale zien of niet de beste wijze van bewerking deze 
zou zijn, dat ik eerst den geheele tekst vertaal en u die toezend met een geheel plan der 
tooneelbewerking om daarna aan ’t overschrijven en toevoeging der Bühnenweisungen en den 
aanteekeningen, die den acteurs kunnen doen zien, hoe volgens de Shaksp. geleerden en 
dramaturgen de acteurs die geen bronnenstudie hebben, hunne rollen hebben op te vatten. 
 De vertaling van Cymbel. laat ik gaarne 2 of 3 weken bij u, de tooneelbewerking er 
van heeft Prof. Hecker, die met de vertaling en bewerking zeer ingenomen was. – Als ge mijn 
vertaling leest, valt er dunkt mij niet meer aan te twijfelen of de geestverschijning is geen 
ingeschoven stuk; zoo kan alleen Sh. dichten. 
 Geloof mij met de meeste hoogachting 
     t.t. 
     Burgersdijk 
 
P.S. Ik bemerk dat ik eigenlijk verzuimd heb U te zeggen, dat van het toegezondene gebruik 
mag gemaakt worden; dit zeg ik dan nu. – Ik voeg hier een nieuw afschrift van het Macbeth 
fragment bij; ik heb mijn potlood klad weer opgezocht en er ook de kanonnen (de Artilleristen 
hebben het  meervoud kanons) weer bijgevoegd; die waren er de vorige keer uitgebleven; de 
regel was wel niet af, maar evenmin als bij Sh., ten zij men “So they” bij den volgende regel 
wil voegen en dezen 6 voetig maken. 
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9.35 Brief van Anthonie Cornelis Loffelt 
A BUR B 34 
 
11 februari 1878 
 
Geachte Heer! 
 
Zeer bedankt voor uw attentie! Gaarne zou ik er gebruik van maken, maar “things of the earth 
earthy” verhinderen ons, helaas! zoo dikwijls in alle opzichten aan de begeerten des geestes te 
voldoen. Had ik de lamp van Aladdin, zeker zou ik komen! Of kon ik als Ariel (of [Pu…?287]) 
op een vleermuis mij naar D288 spoeden! Dat dualisme is een ware plaag! 
Uwe stukken ontvangen, doch nog niet gelezen; hoop u een weinig geduld hebt. Ben zoo in 
Macbeth verdiept, waarvan ik een uitvoerige kritiek schrijf. Hoemeer ik zie P’s 
tekortkomingen, hoe meer eerbied ik voor den braven Moulin begin te koesteren, den 
eenvoudigen, deurwaarder groeten T.T. A.C.L. 

                                                 
287 p. 13 
288 Deventer, de woonplaats van Burgersdijk. 
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9.36 Brief van Anthonie Cornelis Loffelt 
A BUR B 35 
 
Den Haag 19 April 78 
 
Amice! 
 
Wèl zijt ge ten volle gerechtigd tot Uw eenigszins satyrieke gevolgtrekking “que la critique 
est difficile” d.i. van zeer langzamen aard, - ten minsten in het onderhavige geval. Toch zou ik 
niet gaarne willen, dat de kritiek door mijn toedoen in kwaden reuk kwam. Gij zult echter 
toestemmen, dat het geen lichte taak is een gewetensvolle arbeid als de uwe nauwkeurig met 
den tekst te vergelijken en aanteekeningen naar aanleiding van dat onderzoek te maken. Eén 
bedrijf heb ik – betrekkelijk oppervlakkig nagegaan en op de witten kant in potlood kleine 
opmerkingen gemaakt, later kenbaar gemaakt door middel van een blauw streepje of kruisje. 
Het geheel zeer nauwgezet te vergelijken is een arbeid, die zeer veel tijd kost en die in den 
regel alleen verricht wordt, wanneer bij een uitgave zeker werken deel wordt opgedragen aan 
iemand, die speciaal het oog over de tekstgetrouwheid als anderszins laat gaan. Men zie de 
uitgaven van Duitsche vertalingen. Dit neemt niet weg, dat ik uw werk regel voor regel zou 
willen nagaan, indien ik zelf op ’t oogenblik niets om handen had gehad. Ik ben echter 
verdiept in kritiek Wallis, Krüseman (mijn leven[?]), Huygens’ Journaal en eenige litteratuur 
over Shakespeare. Houd mij dus ten goeden, indien ik niet zoo veel gedaan heb, als ik gaarne 
had willen doen. Daarbij komt, dat de stijl in de changement289 van Cymbeline mij nooit zóó 
sterk hebben aangetrokken dat ik het stuk, zooals sommige anderen, bijna van buiten ken. De 
stijl, van de blank versen, de [290] van het stuk vind ik zeer ongelijk. De verzen loopen sterk 
ineen, de pit, Shakespeare eigen, schittert niet zelden door haar afwezigheid, in ’t kort 
verscheidenen kenteekenen meer hebben mij reeds sedert jaren den indruk gegeven, dat de C. 
een geretoucheerde jeugdige arbeid van Sh. was; wellicht de geretoucheerde arbeid van een 
ander. Het was voor mij nimmer een van die stukken waar men telkens met vernieuwd genot 
naar grijpen kan. Het inderdaad tooneelmatige der intrige is niet dat wat ons in Shakespeare 
het meest boeit. Wat het gelukken van uw arbeid betreft, vooral die gedeelten waar de C. zelf 
meer gespierd is, daarover kan ik hetzelfde oordeel vellen als over uw andere werk. Ik zal ’t 
een verblijdend verschijnsel noemen wanneer C. het licht ziet. Zou het echter niet beter zijn 
met een ander de serie te openen; met Winter’s Tale of Lear b.v? of met den Merchant? 
Van het eerste hangt dikwijls zooveel af. Verlaat u echter niet geheel op mijn oordeel 
betreffende C. – ik heb lang genoeg in letterkundige questies gewroet, om niet aan 
onfeilbaarheid in materie als deze te hechten. Laat uw M S N291 eens aan ontwikkelde lezers 
(niet letterkundigen) lezen, die echter niet alleen intrigue hoofdzaak vinden, en begin met dat 
wat hen ’t meest bij de lektuur boeiden. ik heb altijd veel aan dergelijk oordeel gehecht, - ten 
minste als die lezers geheel “unbiassed292” zijn. Intusschen heb ik U alles behalve vergeten. 
Rössing293 informeerde uit naam Nederl. Tooneel naar meest geschikte Sh. vertaling. Schreef 
hem: voor treurspel Moulin’s Macbeth, voor blijspel uw Winter’s Tale, terwijl ik ook verder 
uw werk ten sterksten aanbeval. ‘k Wist wel dat W T in Rotterdam was, maar…. concurrentie 
kan geen kwaad; ’t kan in ander geval bevorderlijk zijn aangrijping van W T te Rotterdam. 
Hebt u reeds iets dienaangaande gehoord? Antwoord van Rössing heb ik niet, zal nog dezen 
avond een briefkaart schrijven, om te weten wat de raad der wijzen besloten heeft en U dat 

                                                 
289 Scene wisseling. 
290 p. 16 blz.2 
291 Midsummer Night’s Dream 
292 unbiased objectief, onpartijdig (In het origineel staat het met dubbel s) 
293 Rössing was de secretaris van de Vereeniging van het Nederlandsch Tooneel. 
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mededeelen. Vd Bergh, waarover u mij schreef294 ken ik; evenzoo ten Kates Panpoëticon295. 
Het hart dunkt mij nog steeds Moulin naar gespierdheid en korrektheid, en uw werk naar 
zoetvloeiendheid en bijna gelijke korrektheid. 
Roorda en Eysinga’s Hamlet en Koks Hamlet hebben ook zeer veel goeds. Pekelharing is het 
slechtst van de dichterlijke vertalingen. Mijn uitvoerigen kritiek is reeds lang bij De Gids, 
waarin ik ook de blijde mare van uw vertolking aankondig en de opmerkelijke rol, die de 
prov. Overijssel op ’t gebied der Sh. kritiek speelt. Morgen begin ik mijn stukje voor 
Spectator. Zou het niet beter zijn, dat U eerst daarna zelf fragmenten uit R en J toezendt? Mij 
dunkt, dat zal nog meer effect hebben. Wat uw opmerkingen over sommige rijmen aangaat, 
die zijn volkomen juist. Uit de oude dichters wordt dan ook veelal bewezen hoe voorheen de 
uitspraak van sommige woorden was. Ook bij die studie echter gaat het spreekwoord op dat 
één zwaluw geen zomer brengt. Men ziet er echter uit dat de dichter heeft willen rijmen en 
dan dient de vertaler van een halfgerechtigd rijm een gezond rijm te maken. “Adieu wordt 
thans nog in ’t Engelsch lied uitgesproken dat het op “true” rijmt. 
Uw vertaling “Wat! plaatsvervangers, die ons zelven vóór zijn” komt mij niet duidelijk en 
treffend genoeg voor, men moet te veel nadenken eer men den zin vat. Daarentegen vind ik de 
andere “dan heeft zijn pen voor ’t laatst een . gezet” kostelijk. Ik ben echter niet zo orthodox 
op ’t punt van Shakespeare, om er heiligschennis in te zien van enkele te gewaagde 
uitdrukkingen weg te laten. Dergelijke viezigheidjes of liever joligheden kunnen aanleiding 
zijn, dat bekrompen lieden een boek onthouden aan hen, die door de lezing (ook van den 
kiesche tekst) op weg der onbekrompenheid zouden geraken. Het vrije en ontwikkelende in 
Shakespeare bestaat immers voor 999/1000 in dat wat zelfs een 14 jarig meisje lezen mag. 
Waarom zou men Hamlets “to lie between maids’ legs” b.v. niet vertalen met “aan den schoot 
van een maagd te rusten” in plaats van “tusschen de beenen van een meisje te liggen.”? 
Met genoegen las ik uw stukje uit Romeo; de tweede regel bevalt mij ’t minst; ook ben ik niet 
zoo tegen “fine” (boete) in plaats van “sin”. De drukfout kan zeer gemakkelijk ontstaan, daar 
de “s” andtijds lang geschreven werd (f). Een overschrijver of de zetter wilde slim zijn en 
dacht “sine” wordt zonder “e” geschreven; niet bedenkende dat de fout in de s (die f moest 
zijn) zo luidde. Voor mij geeft “fine” ook zin, terwijl “sin” dat niet doet. Het 
tegenovergestelde van “gentle fine” vindt men in Romeo & J III, s (slot): I’ll ameree you with 
so strong a fine.” Denk nog eens over die inderdaad “happy conjecture.” Wat betreft de 
“Taming”, ben ik het geheel met u eens; ’t behoort volstrekt niet tot mijn lievelingsstukken. 
Enkele gedeelten zijn zwak; veel moet weggelaten worden, maar ’t bevat een eenvoudig, 
prachtig uitgewerkt motief voor onze tooneelkrachten. Is het niet zaak in deze concessies te 
doen, ter wille van de voorzichtigheid die noodig is, om Sh. op ons tooneel te krijgen. Van 
den Merchant en de Taming stel ik mij voorshands het meeste voor. Hamlet hoop ik nooit op 
ons tooneel te zien, tenzij we een geniaal dichterlijk acteur rijk worden. Dezer dagen zal ik 
naar Rotterd schrijven om over Taming iets beslissends te vernemen. Wat dunkt u zou 6 
percent van de bruto ontvangst, 4 voor u en 2 voor mij; of zooals U zou willen beschikken? 
terwijl na verloop van drie jaren wij tevens het recht hebben de opvoering ook aan een andere 
troep te gunnen, al vervalt daarmede niet de verplichting van de Rotterdammers. Het spreekt 
van zelf, dat deze afspraak, zoo ze er lust in hebben, slechts voorloopig blijft, nl. als ze met 
den te leveren tekst tevreden zijn. Voor dien tijd kunnen zij zich onmogelijke binden. Dàn 
moeten wij echter notariëel te werk gaan. 
Ik bedenk daar dat het in uw belang is: toch liever met drukken te beginnen van Lear en 
Cymbeline, dan met Merchant. Het laatste stuk kunnen ze opvoeren, de eerste niet. Wat 
betreft “het toch bij u moeten komen om er een tooneelbewerking van te maken”, daar zou ik 
niet te veel op vertrouwen; zij zijn in staat met het oog op goedkoop het stuk door een Pypers 

                                                 
294 Waarschijnlijk zijn er brieven verloren gegaan, want in geen van de voorgaande brieven wordt er over van 
den Bergh geschreven. 
295 Jan Jacob Lodewijk Ten Kate (1819-1889) Nederlandse dichter. Panpoëticon: Bloemlezing Uit De Werken 
Der Voornaamste Europesche Dichters In Nederduitse Vaerzen Overgebracht (1860) 
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of Lamot te laten verminken, wanneer het eenmaal door u in druk is gegeven. Het recht is 
men na uitgaaf kwijt. 
Zal in Spectatorstukje opvoering Merchant en Winters tale trachten te bevorderen, d.i. het 
wenschelijke er van voor te stellen. 
Wel beschouwd is het toch beter met schrijven over Taming aan Rotterdammers nog wat te 
wachten, totdat bodem wat bereid is. Toonen zij ambitie voor de twee andere stukken (M en 
WT296) en zien ze daar veel in, dan kunt u eerst en daarna de gezamenlijke arbeid aan beurt 
komen. Dat kan de tijd echter leeren. Daar u toch eerst in vacantie er aan denkt te beginnen is 
er zoo’n groote haast niet bij. 
Zoodra een paar zaken die ik onderhouden heb af zijn, zal ik aan mijn schema voor 
tooneelbewerking Taming gaan denken. De “Induction” zal waarschijnlijk geheel vervallen. 
Vergeef het slordige van ’t laatste gedeelte mijns briefs, maar ’t is reeds 12 uur p.m en ik wil 
volgens belofte in pakje van Cymbeline gedaan hem nog heden verzenden. 
(Cymbeline verzond ik per Rijnspoor, vrijdag 4 ure) 
 
Na groeten 
T.T. 
A.C. Loffelt 
 

                                                 
296 M wordt hier gebruikt voor de afkorting van The Merchant of Venice en WT van Winterstale. 



 117

9.37 Brief van Anthonie Cornelis Loffelt 
SAB A BUR B 36 
 
30 April 78 
 
Amice! 
 
Heb zoo even mijn stuk over Tinne, Pekelharing en U aan drukkerij Spectator bezorgd. Heb 
tooneelgezelschappen sterk geprikkeld om uw werk te vermeesteren. Zoo ge nog niet over 
uitgave Cymbeline beslist hebt, wacht dan Spect. af – wellicht van invloed op voorwaarden. 
Als proeve van uw werk heb ik meegedeeld Bassanio’s keuze bij den kistjes en het vinden 
van het portret297. Wilt u mij ook afstaan gesprek Lorenzo en Jessica “how sweet” etc. en over 
muziek? 
En een paar stukjes uit anderen, die op zich zelf fraai zijn? Zaterdag of over 8 dagen zal ‘t 
eerste stuk van mij in S298 staan. 
 
Groeten! 
 
T.T. 
A.C.L. 
 

                                                 
297 In de Koopman van Venetië 3e bedrijf 2e toneel 
298 De Spectator 
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9.38 Brief aan A. C. Loffelt 
LM B 00967 
 
Deventer 1 Mei 1878 
 
Amice, 
 
Gij doet mij groot genoegen met uwe voorloopige aankondigingen en het geven van proefjes. 
Ik zend u hierbij ’t gevraagde en ’t een en ander er bij, maar zie bij ’t nazien van de briefkaart, 
dat gij proefjes uit andere stukken gevraagd hebt en ik heb u nog een paar gegeven uit M. o. 
V.299, maar toch ook R. a J.300 II 3, dat ook daarom wel goed is, omdat Schlegel301 dit stuk (in 
alexandr.) het eerste als proeve zijner Shakesp. vertalingen gegeven heeft;302 van W.T. hebt 
gij iets en de Da C en ik meen nog meer; van Cymb303. vindt gij het lied ter uitvaart van 
Imog304. in ’t laaste Sh. Jahrbuch305 (ik had het aan Vincke306 als proefje gezonden om zijn 
Sh. bewerkingen te krijgen die niet in den handel zijn) uit W.T.307 iets in de gezonden Dev. 
C308.; uit Twelfth Night zou een heel tooneel te ontleenen zijn, namelijk ’t overheerlijk 4de 
T309 der II Acte, maar ’t is te lang voor een aanhaling; hoe mooi ’t stuk ook is (ik stel ’t wel 
gelijk met As you like it), er zijn niet zoo enkele passages, zoo Sentences uit te halen, geloof 
ik; voor opvoering is ’t een der aller beste; de ondervinding in Duitschl.310 (b.v. Berlijn) heeft 
het geleerd, - uiterst vermakelijk voor iedereen en met veel proza; ’t berust bij ’t Ned. 
Tooneel. Kluchtig dat deze HH. bij een ander gaan vragen, welke Sh311. stukken voor ons 
tooneel geschikt zijn. – Ik denk dat ik den Cymb. zelf uitgeef, ’t moet raar loopen, als ik er de 
kosten niet uithaal; en ik behoud het stuk dan in eigendom voor later. – Donderdag 9 Mei 
komen de Rott. hier en zullen nog wel over W.T. of K. v. V. spreken; ’t ware me dus welkom 
als de Spect. v. aanst. Zat. ’t stuk bevatte; zoudt gij anders niet een proef in duplo kunnen 
vragen opdat ik er een heb bij hun hier zijn? 
In ’t lied bij de keus v. Bass.312 heb ik den tweede regel nog veranderd: 
  zij  
Dringt [de Men] ’t hoofd hart of ’t hoofd ons in?  
  of (hart of hoofd ons in?) 
 
Mocht gij nog ’t een of ander stuk wenschen uit Cy., W.T., Tw. N., K.v.V. of R. & J.313, 
gaarne zend ik ’t u. Na groete 

                                                 
299 Merchant of Venice 
300 Romeo and Juliet 
301 August Wilhelm Schlegel (1768-1845) was een Duits schrijver en literatuurcriticus die o.a. de complete 
werken van Shakespeare in het Duits vertaalde (in alexandrijnen). Schlegel begon de vertaling in 1797, deze 
werd in 1833 voltooid onder Ludwig Tieck (1773-1853) een Duits schrijver en grondlegger van de Romantiek. 
302 Hier plaatst Burgersdijk zichzelf in de traditie van Schlegel. 
303 Cymbeline 
304 Imogeen 
305 Het Shakespeare Jahrbuch werd in Berlijn uitgegeven van 1865 tot 1935 en later herdrukt. Het werd gemaakt 
voor het Duitse Shakespeare Gezelschap. 
306 Gisbert Freiherr von Vincke (1813-1892) was een Duits Shakespeare onderzoeker, die de president was van 
het Shakespeare gezelschap. 
307 Winter’s Tale 
308 Deventer Courant 
309 toneel 
310 Burgersdijk doelt hier zeer waarschijnlijk op de Meinigers die een grote doorbraak maakten met hun manier 
van toneelspel en de stukken van Shakespeare. 
311 Shakespeare 
312 Bassanio uit de Koopman van Venetië. 
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    t.t. 
     Burgersdijk 
 
P.S. – Noem mij in ’t stuk geen Directeur HBS. ik heb er mij vrij van gemaakt en zou zeker 
niet aan Sh. gedaan hebben als ik ’t gebleven was. 
 

                                                                                                                                                         
313 De afkortingen staan respectievelijk voor toneelstukken Cymbeline, Winter’s Tale, Twelfth Night, Koopman 
van Venetië en Romeo en Julia. 
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9.39 Brief van Anthonie Cornelis Loffelt 
A BUR B 37 
 
7 mei 1878 
 
Amice! 
 
Hiernevens stuk, daar Spec. zooveel andere copij heeft, die billijkerwijze voorgaat. Zeg aan 
Rotterdam zoo het te pas komt niet dat ik U dit zend, maar dat U bekend was met mijn plan en 
gij de uitgever om toezending van gezet stuk verzocht. Is beter zij niet denken, dat ik op hen 
influenteeren wil. Schrijf mij s.v.p. spoedig of er ook iets in is dat u billijkerwijze anders 
moogt wenschen verschil van inzichten op enkele punten zal tusschen verschillende personen 
wel altijd bestaan. Maar “du choc des opinions jaillit”314 etc. Sprak zondag Gras315, die zeer 
ingenomen scheen met gezondene werken, maar Winter’s Tale niet mogelijk vindt voor zijn 
gezelschap. Heb hem zeer Merchant aanbevolen. Hij denkt volgend seizoen er toe over te 
gaan. Dat [316] 
T.T. A.C.L. 

                                                 
314 Du choc des opinions jaillit la vérité; uit een kakafonie van meningen, ontspruit de waarheid. 
315 Legras 
316 p. 27 
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9.40 Brief van Anthonie Cornelis Loffelt 
A BUR B 38 
 
 
Den Haag 6 juni 1878 
 
Amice! 
 
U zult bemerkt hebben, dat door andere copij en door stukken die spoed vereischten, wilden 
ze de verdienste van het oogenblik niet verliezen, mijn artikel over Sh. vertalingen wat 
getraineerd heeft. Zaterdag zijn uw fragmenten aan de beurt. Voor de kleine wijzigingen had 
ik bepaalde redenen maar ook de uwe zijn te billijken. Het spreekt van zelf, dat ze in de 
aangehaalde stukken hersteld zijn. Het “die dart’len” enz. levert in mijn oog nog steeds 
moeilijkheid op, wanneer de passage gezegd wordt. Bij den druk kan men wel goed doen met 
“zooals slangen kronklend” tusschen streepjes te plaatsen, maar voor het tooneel levert de 
volzin zwarigheid op, omdat het schijnbaar aan werkelijke slangen de hoedanigheid toedicht 
van te dartelen bij het suizen van den wind.317 
De wijzigingen, die ik gaarne in mijn stukje wenschte, heb ik zooveel mogelijk aangebracht. 
Wat betreft een vertaling van “The earth”318 daarin ben ik het met u eens; die vertaling vind ik 
dichterlijk en in overeenstemming met de beste verklaring die mij van een Engelschen tekst 
bekend is. Dat gescharrel met “fille de terre” vind ik gezocht en tegelijkertijd onbeteekenend. 
Onwaarschijnlijk is het niet, dat we hier met een corruptie te doen hebben; zeer licht kan bij 
overschrijven of drukken van dusdanige foutieve herhaling van “earth” in plaats van wat 
anders ontstaan. Zou het tweede “earth” oorspronkelijk “life” gemeend zijn? 
Indien ik conjecturend[319] was zou ik zeer ingenomen zijn met deze “happy conjecture”, 
want, voor zoover ik weet, is zij nieuw. Indien men echter de denkbeelden the earth en my 
earth vergelijkt, dan is het tweede niet zoover verwijderd van de beteekenis in my life 
opgesloten. 
Hebt ge reeds gezien, dat ik ook in de Gids en enkel woord gesproken heb over het goede dat 
ons door u beloofd wordt? 
Mijn aanmerkingen op P.320 had ik gemakkelijk kunnen verviervoudigen, maar dat zou den 
lezers verveeld hebben. Ik heb getracht een kritiek te leveren, die het wetenschappelijke niet 
écarteerde en toch boeide en vermaak gaf. In hoever mij die niet gemakkelijke opgaaf gelukt 
is en ook voor niet Shakespearen het stuk leesbaar is, durf ik niet te beslissen, daar ik nog niet 
veler oordeel er over heb kunnen vernemen. 
In 1869 of 70 schreef ik in de Wetenschappelijke Bladen321 een kritiek over Stoffel’s Romeo 
en Juliët. Ik weet mij niet te herinneren, of ik daar de questie van “earth” behandeld heb. In 
allen geval had ik eenigen aanmerkingen op de ed. en aanvullingen, die wellicht bij de 
vertaling van dienst kunnen zijn. Ik bezit echter het stuk niet en zag het niet sedert den tijd 
waarin ik het schreef. ’t Is best mogelijk, dat ik met mijn werk niet meer tevreden zou zijn. 
Hebt ge toegang tot Wetensch. Bladen zie dan “pour la curiosité” het stukje eens in. 
 In de Gids wijs ik op de verdiensten van Overijssel betreffend Shakespeare. Mij dunkt 
den Kampenaars, die eerstdaags congres vieren, zal dat wel interesseren.322 Zou het niet 

                                                 
317 Derde bedrijf, tweede toneel regel 92-93 van De Koopman van Venetië. 
318 Tweede bedrijf, derde toneel regel 16-17 van Romeo en Julia. 
319 p. 29 blz. 1 
320 Pekelharing 
321 Het blad Wetenschappelijke Bladen: eene bloemlezing van dergelijke werken uit het buitenland voor 
Nederland bewerkt, werd sinds 1856 door Kruseman gepubliceerd. 
322 Het jaarlijks Nederlandsch Taal-Letterkundig Congres, werd dit jaar in Kampen gehouden. (Schooneveld 
1990, p. 268 Bron qtd. in Smyth 2008 p. 3 L7) 
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aardig zijn, om de Deventer Courant op die regels te wijzen, als geschikt ter opening? Mocht 
een Overijsselsch blad dit doen, wilt gij dan zoo vriendelijke zijn, mij een nummer van dat 
blad te zenden? Ik houd van zulke curiosa. 
Onlangs op een vergadering der Jurie van tooneelstukkenwedstrijd (Afd. Rotterdam)  
ontmoette ik Legras, die oog scheen te hebben voor uw werk. Koopman Venetië zie ik 
bepaald spoedig tegemoet. Zoudt ge niet aan Stumpff en Veltman en aan Legras en Haspels 
een ex. Spect. zenden? Dat maakt hen wellicht warm. T.T. A.C. Loffelt 
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9.41 Brief van Anthonie Cornelis Loffelt 
SAB A BUR B 39 
 
23 juni 1878 
 
Hebt ge onlangs mijn brief ontvangen, waarin questie “earth” etc? Schrijf mij eens of stuk 
Spect met wijzigingen naar uw zin was en wat ge van Gids stuk denkt. P.323 was zeer 
ontstemd en beschuldigt mij van verbittering jegens hem. 
 
T.T. L. 

                                                 
323 Pekelharing 
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9.42 Brief aan A. C. Loffelt 
LM B 00967 
 
Deventer 23 Juni 1878 
 
Amice! 
 
Met genoegen heb ik uw stukken in de Gids en Ned. Spect. gelezen; voor zoo ver ik oordeelen 
kan zijt gij wel geslaagd in de expositie van P. tekortkomingen enz enz. in het Gidsartikel, 
maar ik kan moeilijk beoordeelen of ’t algemeen boeiend en begrijpelijk is; daarvoor wekt 
reeds het onderwerp te zeer mijn belangstelling, dan dat ik geboeid behoef te worden., en ik 
weet er genoeg van om geen moeilijkheden te hebben. – Van de Spectator stukken van 1 en 8 
Juni had ik reeds vroeger 2 exempl. besteld, na uw schrijven 4, maar niets ontvangen, de Heer 
Beitsma324 hier heeft nog eens geschreven, maar niets vernomen; misschien was het best, als 
gij zoo goed zoudt willen zijn er langs te wandelen en voor mij er van ieder 4 te willen 
koopen (het bedrag zendt ik u dan in postzegels), anders schrijf ik Woensd. of Dond. zelf aan 
’t bureau. – Gisteren zond ik den Koopman v V. aan LeGras c.s. met een schets der 
tooneelbewerking; over een maand wacht ik hun bericht; zij komen dan met de kermis in 
Zwolle. – Inmiddels heeft van Zuylen Wint. T. nog eens op verzoek; vroeger konden zij 
vooralsnog niet besluiten ’t stuk op te voeren, maar nu is van Z ten sterkste gefrappeerd door 
de opvoering, die hij in Berlijn van de Meiningers325 gezien heeft en wil met zijn compagnon 
ernstig over een opvoering spreken. Veel stel ik mij er nog niet van voor; de opvoering van 
den Koopm. is daar en tegen zeer waarschijnlijk. 
Ik zend u de afgedrukte bladen van de Cymbeline; bij ’t corrigeren en vergelijken met den 
tekst trof het mij telkens, dat het stuk inderdaad allerboeiendst is; ik moet nu nog een 
geschikten uitgever hebben, die ’t in den handel brengt, ik zal daar Sijthoff eens over 
raadplegen; dien ken ik goed; ik zorg dat alles klaar is voor ’t congres, daar zal ik iets uit R. & 
J. voordragen. Ik ben tot in ’t vierde bedrijf; Mercutio is gelukkig dood; he would have killed 
me. Merkwaardig is mij telkens de vergelijking met Moulin, soms zijn 10, 12 regels achtereen 
woordelijk of schier woordelijk dezelfde, dan weer verschil, omdat Moulin nog meer na [sic] 
woordelijkheid streeft als ik en soms ten nadeele der poëtische dictie en tegen ’t taalgebruik. 
Een aardig staaltje is R. a J. II 6.   

Ah Juliet, if the measure of thy joy 
 Be heaped like mine, and that thy skill be more 
 To blazen it, then sweeten with thy breath 
 This neighbour air, and let rich music’s tongue etc. 
 [Unfold the imagin’d happiness that both 
 Receive in either by this dear encounter.]326 
Die monosyll. hebben kracht, skill door bekwaamheid te vertalen gaat niet, men noemt ieder 
werkman bekwaam; Moulin heeft  
 Ach Julia, is de mate van uw vreugd 
 Vol als de mijne, en uw bekwaamheid grooter, 

                                                 
324 P. Beitsma was de drukker in Deventer die Burgersdijks Cymbeline (uitgegeven door Beijers) en later ook de 
volledige vertaling drukte. (zie Schoneveld 1988 p. 5) 
325 De Meiningers is een theatergroep uit Thüringen. In 1874 gaven zij hun eerste gastvoorstelling in Berlijn en 
braken daarmee door. Zij hadden het oude plan-acteren systeem (evenwijdig aan het voetlicht spelen) laten 
varen. Ze werden geroemd om hun zorgvuldige aanpak van costumering, tekst en decor en het vermijden van 
bombast. Zij leverden een bijdrage aan de emancipatie van het theater. Ze begonnen aan een tournee in Europa 
en zijn ook in Nederland geweest. [http://www.theaterschriftlucifer.nl/beeld/luci10zonneveld.pdf geraadpleegd 2 
juni 2011] 
326 Shakespeare, W. 2006 Tweede bedrijf, vijfde toneel p. 149 
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 Haar lof te zingen, zoo bezwangere uw stem 
 De lucht die ons omringt; uw maatgeluid 
 Verkonde ’t ziels genoegen, dat ons beiden, 
 In dit gewenscht onmoeten, wedervaart. 
Mijn vertaling is: 
 O Julia, is de mate van uw heil 
 Vol als de mijne, en hebt gij meer dan ik 
 De macht van ’t woord, beziel dan met uw adem 
 Deez lucht om ons; uw zilvren stem verkon’ 
 In rijke melodie de zaligheid, 
 Die bij dit samenzijn ons hart doortintelt. 
De lucht is wel eens met kwade dampen bezwangerd een meisje te verzoeken de lucht te 
bezwangeren gaat niet. Ik prefereer dus mijn vertaling, en gij? 
Maar lees svpl. mijn verzen hardop, 
 Die te loom te traag van zin 
 Adem heeft noch stem 
 Roer mijn koude zangen niet 
 Zij zijn dood voor hem. 
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9.43 Brief van Anthonie Cornelis Loffelt 
SAB A BUR B 52 
 
vervolg327 
 
’t is net iets voor een Duitsch kamergeleerde. Onlangs zag ik een romanschrijver een 
leeuwerik in een boom doen nestelen! Voor mij is Sh ’s kennis van de natuur een zeer 
aantrekkelijke zijde van zijn talent. ‘k Heb wel eens ’t plan gehad een stuk te schrijven alleen 
daarover, om tegelijkertijd de van zoovele andere dichters en schrijvers eens belachtelijk te 
maken. Ze zijn dikwijls als die Amsterdammers die elken vogel een “vinkie” noemen, en een 
aardappelveld ziende uitroepen, wat staat het koorn mooi! 
Wat is die scene van de 2 broeders met de zieke of schijnbaar doode Imogeen toch heerlijk 
letterlijk geweefd uit rozengeur en maneschijn!328 
Let eens op een Noord Brabandtsche dorpschets die Zaterdag in Spectator komt en schrijft 
zoo bij gelegenheid uw oordeel er eens over. ’t Is van een nog jeugdig auteur, die op mijn 
aandringen de pen heeft opgevat. Ik ken hem zeer goed; hij noemt mij zijn “letterkundigen 
vader.” 
 Een van de mij gezonden stukjes uit Rekershout etc zal spoedig in Spect. een plaats 
vinden. 
Mocht ge bij een van uw uitgaven denken, dat een woord vooraf van mij eenig goed aan uw 
ondernemen of aan het debiet zou kunnen doen, dan ben ik gaarne daartoe bereid. 
 Dank voor uw inlichtingen betreffende Roorda. Ik gaf zijn titels op in Gids, omdat er 
zooveel Roorda’s zijn. Het is over de geschiedenis van “the rise and progress of Sh” hier te 
lande, dat ik in die dingetjes belang stel. Timme’s Coriolanus las ik tegelijk ongeveer met 
P’s329 Macbeth en daar steekt hij gunstig bij af. Alleen het voortreffelijk aan te moedigen gaat 
niet; het vrij goede mag ook wel gewaardeerd worden. In geval gij met Sh doorgaat, zou ik u 
echter alles behalve ontraden ook den Coriolanus weêr op te vatten. Gij zult het vrij wat beter 
er af brengen. 
Het fragment uit Romeo vind ook ik beter dan dat van Moulins. Die “bezwangering” was 
misplaatst. En nu waarde heer! wensch ik u verder voorspoed met uw werk en beveel mij aan 
voor de rest van Cymb. etc. 
 
T.T. 
 
A.C. Loffelt 

                                                 
327 Een deel van deze brief is verloren gegaan en de datum is onbekend. Smyth heeft de brief op deze plaats in de 
briefwisseling geplaatst aan de hand van artikelen die Loffelt heeft geschreven en waar hij aan refereert. 
328 Vierde bedrijf tweede toneel van Cymbeline. 
329 Pekelharing’s. N.B. Smyth heeft in haar transcriptie een R staan, ze geeft niet aan wie die R zal zijn, wellicht 
Roorda. 
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9.44 Brief van Anthonie Cornelis Loffelt 
SAB A BUR B 40 
 
 
Den Haag 15 Juli 1878 
 
Amice! 
 
Door toevalligen omstandigheden heb ik eerst gisteren de laatste vellen met aandacht  
gelezen; alleen echter dàn den Engelsen tekst opslaande, wanneer de hollandsche iets had, dat 
mij niet beviel. Dat is maar een paar keer gebeurd. 
 
Bl. 113 regel 5 en 10 werd door vertaling330 van “but for” (wat betreft) eenvoudig met “maar” 
de zin enigszins krachteloos. Vooral het tweede “maar mijn gebiedster”331 zal elk lezer 
dadelijk vreemd voorkomen. Niemand zal dat wat Pisanio te zeggen heeft, op die wijze 
uitdrukken. Ook “vernomen” (regel 7) wil mij niet bevallen. Engelsche tekst heeft beter 
“enforce”. Bl. 119 slotrijm tooneel I heeft erg geleden; de pointe nl. verloren geraakt. 
Bl. 127 regel 6 “Nog steeds” een leelijke stoplap, die zelfs den zeer middelmatig 
ontwikkelden lezer moet hinderen. 
Bl 129 regel 7 en 9 eindigende en rijmende met “waar” en “maar” zou een [spot?] kritiseeren 
door middel van ’t woordje “naar”. Bl 129 laatste regel, het uitbreiden der vlerken is niet een 
teeken dat de vogel in zijn nopjes was “to prune” is ook inderdaad iets anders. Het statig 
uitbreiden van de wieken en het klauwen332 van een snavel zijn twee heterogene zaken. 
131 regel 6 van onder. Is het een tegenstrijdigheid wanneer de beurs lichter wordt, naar mate 
zij meer zwaarte verloren heeft”?333 
134 zou “da’en” niet beter zijn dan “daän”? 
Ongelijkmatig gebruik van afkappingsteekens zou bij een tweede druk hersteld kunnen 
worden. Men vindt afwisselend: off’ren, lief’lijken, weig’ren, deez’, leend’man, beet’ren, 
keetnen. 
Bl. 146 regel 11 achter misleidde staat een verstorende comma. 
Ziedaar de vlekjes, die mij opgevallen zijn. 
Op bl 43 regel 1 en 2 vind ik de ontzieling van Clotens, Klotenaardigheid niet goed gelukt. 
Liever had  ‘k die kwestie geschrapt, dan van de ruwheid in Clotens mond een zoetsappigen 
viesheid te maken, die immers bedoeld wordt met het “kunstig fijne stemmetje.” Wat Cl. 
zeggen wil, zal niemand uit de vertaling snappen en doen zij het, dan zullen zij verwonderd 
zijn over C’ precieusheid. Voor mij zijn slechts twee opvattingen van vertaling gangbaar. 
1 de grofheden geven zooals ze in Sh. staan. 
2 Ze schrappen 
Het castreeren van het stuk kan ik om praktische redenen billijken. Het versuikeren van de 
grofheden “is mij een grouwel”. De ruwheden worden dan smeerigheden. Vertaalt men ze zoo 
vaag, dat er letterlijk verstoppertje mede gespeeld wordt – ook dat is nutteloos en dwaas. Òf 
letterlijk geven, of schrappen. Een middelweg is hier niet mogelijk. 
 
Hebt ge wel aan Beijers gedacht, om C. te exploiteeren. Dat zou de right man zijn. Gij levert 
hem b.v. ex. tegen 0.50 en bekostigt b.v. te zamen de advertenties in dagbladen. Hij zelf 
adverteert verder kosteloos op de omslagen van Catalogen en uitgaven. 

                                                 
330 Het gaat hier om de Cymbeline van Shakespeare. 
331 Derde bedrijf, vierde toneel van Cymbeline. 
332 Smyth heeft hier klemmen gelezen. Zowel het klauwen als het klemmen kan ik niet plaatsen. 
333 Vijfde bedrijf, vierde toneel “purse to light” 
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Een antiquaar als B. is, dunkt mij, een aangewezen persoon. Wil ik hem er eens over 
schrijven? 
Zoo even briefkaart wil ontv. gelijk met 12 N. 
 
Romeo & J. zou ik U vooreerst niet aanraden aan een gezelschap op te dragen. Beproefden ze 
het, dan zouden ze zulk een dwaas figuur maken, dat Sh, en de goede zaak er door zou lijden. 
Niet te veel op eens van de proza-menschen vergen. Misschien zullen de andere stukken hen 
wat ontbolsteren en wanneer dan Jufr. Hoedt of de jongste Poolman vorderingen hebben 
gemaakt en we een geschikten minnaar op de planken krijgen, eerst dan zal een poging te 
verdedigen zijn. Of we ooit zoo ver komen met ons personeel staat te bezien. 
 
Wat betreft uw vraag over vertaling Midsummer N.D., zou ik bepaaldelijk advizeeren voor 
Midzomernacht-droom; 1 wijl het de oude hollandsche kalendarische naam is; 2 omdat Sh. 
bepaaldelijk op dien nacht zoo rijk aan elfen en feeën bijgeloof zinspeelt en er zijn stuk naar 
genoemd heeft. In 12 Night zegt b.v. Olivia van Malvolio’s verbijstering: “a very Midsummer 
madness.” De inhoud van ’t stuk bevat o.a. de ingrijping van de geesteswereld in de 
menschenwereld, iets dat speciaal kenmerkend was van M.S.Night. 
Er bestaat tevens mogelijkheid dat Sh. het schreef, om het als mask op zulk een feestavond te 
doen vertoonen. Zulk gebruik bestond om op dies avond dus danigen zaken te spelen. Wèl 
heb ik soms getwijfeld, of we in dit geval “night” met “nacht” of  “avond” moesten vertalen. 
Zinspeelt de naam op de gelegenheid der opvoering dan zou men “avond” moeten vertalen. 
De “dream” er bij beslist, dat we alleen “nacht” mogen vertalen. 
Wel wordt er in ’t stuk, zoo ik mij niet vergis, gezinspeeld op de meimaand en valt de periode 
der handeling in Mei, maar dat verandert niets aan de zaak. Wij zeggen weleens van iets dat 
bij lichten dag en in ’t prozaïsche Holland gebeurt: “’t is als een arabische nachtvertelling.” 
Sh. karakteriseert den geest van zijn stuk door dat stuk te noemen “A M N D.” Dat er questie 
kan zijn van “een waarschijnlijk onjuisten titel” geloof ik geen oogenblik. Alleen wanneer 
bewezen werd dat niet Sh. den naam aan zijn stuk gaf, zou men daar over kunnen praten. 
Maar de spreekwoordelijke kracht van M S N D is zoo saamgeweven met den aard van ’t stuk 
en het volksgeloof, dat men niet behoeft te twijfelen. Kok’s St Jansavond vind ik ook minder 
eigenaardig, al is St Jan en midzomer ook dezelfden heiligendag. T.T. C. Loffelt 
P.S. Krijg ik een ex. van C. wanneer hij af is? 
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9.45 Brief van Anthonie Cornelis Loffelt 
SAB A BUR B 41 
 
Den Haag 26 Juli 1878 
 
Amice! 
 
Bij ondervinding weet ik hoe aangenaam het is iets over het werk te hooren, dat men 
geschreven heeft. Daarom neem ik even de pen ter hand, om u mede te deelen, hoe het 
oordeel van bevoegde fijnproevers is over uw fragment in den Spectator. Men vindt, dat het 
geheel lekker en vloeiend leest en uw vertalingen naar die verhouding zeer veel ingang zullen 
hebben en Shakespeares invloed hier te lande ten goede zullen komen. De aanmerkingen, die 
ik hoorde of zelf maakte zijn deze: Ik veranderde “uw geest is dan geboeid”, in “de geest”, 
aangezien – meen ik – het eigenaardig gebruik van “your” in dezen zin bij ons niet zoo 
duidelijk merkbaar is, en “uw” bij ons specialer klinkt dan “your” in ’t Engelsch. Heb ik 
gezondigd, vergeef mij dan. Gewichtiger wijzigingen heb ik niet durven maken. Wat mijn 
kritische geest [vaardig?] maakte is dit: 
schijfjes schitt’rend goud; klinkt niet zo hoog, en ’t woord schijfjes is wat prozaïsch voor 
“patines334”, en wat te materieel en groot van afmeting. Wat denkt u van: 
Stiften glanzend goud of vonken, of stippen; blinkend kan misschien ook dienst doen. Ik 
knoop hier een algemeene opmerking aan vast, die mij van de buitenwacht ter oore kwam. 
Men meent dat er te veel afkortingen in uw tekst voorkomen, en raadt – ten einde die welke 
onmogelijk vermeden kunnen worden  minder in ’t oog te doen vallen – steeds de 
afkappingsteekens weg te laten; iets, dat ik onze poëzie gewettigd schijnt. De wenschelijkheid 
van daarin consequent te zijn, schreef ik u, meen ik, reeds met een enkel woord. 
 De regel “Nooit maakt de lieflijksten muziek mij lustig” vind ik gedwongen in den 
eenvoudigen, vloeienden toon van ’t geheel, die daar in zoo uitstekend behouden is. Wat 
dunkt u van “muziek, hoe lieflijk ook, stemt mij niet vroolijk”, of iets in dien trant, - bedenkt 
dat ik geen dichter ben zooals gij, maar slechts een idee aangeef waar ge misschien iets van 
maken kunt. 
Is in “Nothing is good, I see, without respect” de philosofische gedachte niet wat verwaterd in 
“op zijn tijd”? 
In fragment Romeo en Julia regel 9; zou dit niet beter zijn: “Zoo de aarden (al?) aan het 
aanzijn gaf.” 
Voor “door ’t misbruik”, “door misbruik” “door waardig hand’len”is dit wel waar? zou 
“deftig handlen” niet beter zijn. Zou Sh. zelfs met “action”niet iets anders bedoelen dan het 
uitvoeren van goede daden? Is “deftig aanschijn”ook te gebruiken? “Action” is zeer dikwijls 
bij Sh. de uitwendige beweging van handelen. In Hamlet heeft men b.v. in de les aan de 
tooneelspelers “suit the action to the word”; in Romeo en J., dunkt mij, wil L Zeggen dat “a 
dignified action” een kwaden mensch deugdzaam doet schijnen. “Waardig hand’len” is bij 
ons te positief goed. 
“In ’t teer omhulsel”, klinkt ’t zacht omhulsel niet beter? 
Zouden de twee voorlaatste regels ook beter zijn aldus: Twee machten zijn in klank en in 
gemoed strijdvaardig steeds, één boos, de ander goed; En waar de slechte de overmacht 
verwerft. Wel is het waar, dat Shakesp. den blunder begaat van één goed, en één kwaad 
beginsel sprekende ’t woord “worser” te bezigen (een dubbelen taalk335 blunder), maar is ’t 
noodzakelijk hem zelfs in taalk: tekortkomingen te volgen? 

                                                 
334 Indien correct gelezen, komt patine van paten, wat het Engelse woord is voor de schaal waar de hosties op 
gelegd worden. 
335 wellicht taalkundigen 
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regel 5 van onder “daadlijk”; is “plotsling” of  “aanstonds” niet beter. 
 Met genoegen vernam ik dat Beijers op gunstige voorwaarden Cymbeline wil 
exploiteren, en met verlangen zie ik een exemplaar met kop en staart te gemoet. Met het 
drukken van andere stukken wacht ge zeker tot ge ongeveer weet welk debiet uw boek zal 
ondervinden. Laat het zich aanzien dat de zaken goed gaan, dan zou ik u aanraden met 
dezelfde letter en papier de volgende vertalingen te doen drukken, opdat, wanneer ge er een 
vier- of vijftal bijeen hebt, die stukken als net gebonden boeken in de handel gebracht kunnen 
worden. Ik hoop, dat ge spoedig een tweede druk van C. moet doen vervaardigen en een 1000 
tal van ’t volgende kunt opleggen. Romeo en Juliet zou, dunkt mij, niet kwaad zijn, daar dit 
vooreerst wel niet op ’t repetoire zal komen. Aan een goeden Lear hebben we ook behoefte; 
en vooral aan Hendrik IV en V, met een “recht en slecht” sprekenden Falstaff. 
Vosmaer336 beleeft tot heden niet zooveel genoegen aan zijn Homerus als u aan Sh. Dezelfde 
verwaten en domme Rotterdammer, die zoo hoog met Pekelharings M.337 loopt, beweert dat 
V’s taal, geen Hollands is! N.B. hetzelfde verwijt dat men aan den Duitschen Vos gedaan 
heeft, of doet, nl. zij die niet gevoelen dat een goede vertaling meer moet zijn dan een 
overgieten in de tijdelijke wateren en welks taal van de periode waarin men leeft. Wat zou die 
Rotterdammer wel zelfbehagelijk grinniken wanneer hij uw uitmuntend equivalent van 
Jessica’s “out-night” (over-nachten) las.  
Is u ingenomen met V’s Homerus? De rector van den G. te Utrecht moet den arbeid, naar ik 
hoor, zeer apprecieeren. Mocht ge met den nieuwe Homerus ophebben, zou het dan 
onbescheiden van mij zijn U in bedenking te geven bij gelegenheid iets daarover in den 
Deventer Courant te zeggen? Hij mag echter niet weten, dat ik u op het denkbeeld heb 
gebracht. V is zeer fijngevoelig en zou ’t misschien niet goed vinden, dat ik U over zijn werk 
geschreven had. Aan den andere kant vind ik het hard voor hem, wanneer zijn arbeid door de 
ongewaschen houding van krantendominee’s onrechtvaardiglijk gedeclineerd wordt. Mij 
dunkt, dat V. alleen reeds om zijn meesterlijke popularizeering en invoering van den 
hexameter grooter waardeering verdient. Waarom zouden wij voortdurend blijven knielen 
voor het alexandrijn, wanneer Vos, Göthe, Longfellow338 e.a. zoo duidelijk bewezen hebben, 
dat de hexameter niet in strijd is met het karakter van onzen taalstam? Mocht het in uw geest 
zijn iets over Homerus te zeggen, dan houd ik mij aanbevolen voor een nr den krant; trouwens 
die zou hij nog beter direct kunnen ontvangen, daar het dikwijls gebeurt, dat een schrijver een 
nr gestuurd wordt waarin hij behandeld wordt, - en dan behoef ik geen “white lie” te 
bedenken, wat aangaat de wijze waarop juist ik aan die krant kwam. 
 De bedenkingen betreffend Mids. N. Dream waardeer ik en heb ik steeds gewaardeerd 
wat aangaat het tijdstip waarop de intrigue speelt; maar daar hebben we dunkt mij, niet alleen 
rekening mede te houden. Zelfs een kerstavondvertelling, een kerstavondintrigue, kan zoo dol 
zijn dat men haar vergelijkt bij en deshalve noemt “a midsummernights dream”. 
Waarom zou de titel niet kunnen aanduiden den aard van het stuk, den stuff waarvan het 
geweven is? Van Malvolio’s “seeming frenzy” zegt Olivia in Twelfth Night: “it is a very 
Midsummer madness.” Heywood gebruikt in zijn “Epigrammes upon Proverbes” (1567) “as 
mad as a March hare; where madness compares, are not Midsummer hares as mad as March 
hares?”  
En dichterlijk onzinnig is het stuk en zijn de droomen die er in gedroomd worden en de 
“fancies” die sommige der personen beleven. Daarbij heeft Sh. zijn stuk aldus genaamd en 
zou men verwarring aanbrengen met hem te willen corrigeeren in ’t geven van een titel. 
Gaarne zou ik nog wat babbelen, maar ’t blad is vol en ik wil den brief verzenden. T.T. 
A.C.L. 

                                                 
336 Carel Vosmaer (1826-1888) Nederlands auteur en 25 jaar redacteur van de Nederlandse Spectator. 
337 Macbeth 
338 Henry Wadsworth Longfellow (1807-1882) Amerikaans dichter. 
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9.46 Brief aan A. C. Loffelt  
LM B00967 
 
Deventer 17 Augustus 1878 
 
Amice, 
 
De binder heeft mij lang teleurgesteld en mij eerst gisteren de ingebonden exemplaren 
gestuurd; ik zend er u bij dezen een, daarbij ook vel 10 en voorwerk met omslag; gij zult zien 
dat ik van uw aanwijzingen al gebruik gemaakt heb, zoo veel mij doenlijk was; ik hoop dat 
het uw goedkeuring moge wegdragen; ik heb nu ook veranderd het “prunes his immortal 
wings”339 ik wist bij vertaling wel dat ik niet juist vertaalde maar vond toen niets beters, totdat 
ik na ontvangst van uw brief, er meer opmerkzaam op gemaakt, onder de muziek op de buiten 
sociëteit soezende340, plotseling de nu aangegeven uitdrukking vond: Kok heeft dezelfde 
uitdrukking, zag ik. – Ik zend nu ook nog een exemplaar v.d. Ned. Spectator; ik voeg dit bij 
het pakje; gij zult wel de goedheid willen hebben, het adres te verleenen; gij hebt daardoor 
gelegenheid, al na tijd en lust het u toelaten en dringen, het zelf te bespreken of aan anderen 
over te laten; misschien maakt ook Flanor341 gewag van. – Eerst heden zijn de ingenaaide 
exemplaren gereed; ik had er eenige weinig van laten gereed maken; vandaar dat de Dev. C. 
van gisteren er reeds een recensie van leverde, die ik hierbij voeg; zij was mij welkom, omdat 
ik gaarne in een of twee nieuwsbladen er iets over zag vóór het Kamper congres, waar ik 
spreken zal en waar de Cymb. (die anders eerste in Sept. rondgezonden wordt) verkrijgbaar 
wezen zal, in de hoop dat de Belgen er eenige exempl. van mee nemen; ik voeg het ex. Dev. 
C. hierbij; de aanmerkingen hebben niet veel te beteekenen en enkele zijn onjuist; alleen 
kwam ’t mij voor, dat ik misschien voor dirty gods342 beter zijn variant drekgod gekozen had. 
Ik voeg er ook, volgens vroegere belofte, mijn tooneelbewerking Cymbeline bij; als de 
nakende Imogeen nog hindert, zou ik haar b.v. kunnen herdenken; de liefdes handboei etc. en 
dit door Jachimo laten opvangen; maar ’t moet maar vooreerst niet gespeeld worden; 
terugzending heeft geen haast; gij hebt al 38 stukken te lezen voor LeGr. v Z H.343 – Deze heb 
ik gesproken; zij zijn nu besloten in de eerste plaats het Winteravondsprookje op te voeren; v 
Zuylen heeft het Meiningers te Berlijn gezien, was uiterst gefrappeerd en heeft zijn 
compagnon overgehaald, om te beginnen met dit stuk, om daarna de Koopman v.V. te geven 
(of Shylock, zooals men dat stuk noemde!); tegen de kermissen kunnen zij dan geven Tam. 
Shr. Met dat laatste stuk ben ik sinds een 14 dagen bezig, schoon met interrupties; ’t kan wel 
gauw klaar zijn; ’t overschrijven zal, omdat dit minder boeiend is, wel ’t langst ophouden; met 
de tooneelbewerking is het best te wachten tot dit Hollandsche tekstvertaling gelegenheid 
geeft te beoordeelen, wat op ons Tooneel goed effect zal doen. – ’t Is wel goed dat Zuylen 
eens een stuk gezien heeft, maar ik zal nu moeten zorgen, dat zij de fouten van de Meiningers 
vermijden; ik vermoed namelijk dat Paul Lindaw in zijn kritiek (Gegenwart v 1 Juni 1878 no 
22) groot gelijk heeft. – Mijn werken aan de T. Shr. (de titel is nog niet zoo gemakkelijk te 
vertalen) heeft mij nog van Homeros afgehouden: ik had grooten lust er iets over te schrijven, 
en zoo mogelijk had ik dan de Rotterd. recensent zoo dood gemaakt als Bakhuizen in der tijd 
den pastoor vd Horst. Ik hoop het echter nog te doen en vraag aan Tijl (Zwolsche Ct.) of hij 
mij 3 of 4 feuilleton plaatsen voor een beschouwing af wil staan; zoodra T. Shr. gereed is, op 

                                                 
339 Vijfde bedrijf, vierde toneel, regel 118 van Cymbeline. 
340 Smyth leest “verzende”. 
341 Flanor is een pseudonym voor Vosmaer. 
342 Terug te vinden in de tekst van Arviragus derde bedrijf, zesde toneel “Who worship dirty gods” [Shakespeare, 
W. 2006 p. 625] en in de uiteindelijke vertaling “Die zul een drekgod dienen.” [Burgersdijk L.A.J. deel II n.d. p. 
684] 
343 Legras, Van Zuylen en Haspels 
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’t overschrijven na, begin ik er dan aan, als ’t lukken wil; ik zal, als Tijl toestemt, dan Sijthoff 
om een exempl. schrijven. ’t Is ook goed dat ik er niet vroeger aan begonnen ben; want eerst 
heden morgen kreeg ik inzage in de Bauer344 van ’77. Als ik er aan schrijf, zal ’t  wel ex 
animo zijn en dus waarschijnlijk goed; mijn proza kunt gij uit de voorrede beoordeelen. 
In R. en J. III 2 ben ik over de vertaling van den eersten regel nog onzeker: 
 
Jaag voort, jaag voort, gij vlammen spattend span 
 ,,  ,, gespan dat vlammen spat 
 ,, gij vlammen huppelend gespan 
 ,, jaag voort, met vuur gehoefd gespan, 
Ren in galop, met vuur gehoefd gespan (Moulin) 
Wat zou van dit alles wel het beste zijn? 
Mijn tijd is om, ik moet u vaarwel zeggen. 
Geloof mij steeds 
 
t.t. 
 
Burgersdijk 

                                                 
344 Wellicht Banier. 
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9.47 Brief van Anthonie Cornelis Loffelt 
A BUR B 53 
 
Datum onbekend 
 
Amice! 
 
Dank u voor de toezending van een en ander. Cymbeline (tooneelbewerking) hoop ik later te 
lezen, zit reeds bedolven onder de tooneelstukken. Heb aan Vosmaer een ex. voor Spect. 
gegeven; maar hij had liever dat ik iets over C. gaf, daar hij in die zaken beweert niet zoo 
thuis te zijn. Toch zal ik er nog eens op aan dringen hij iets over den vorm in vlugmaren zegt. 
Hoop dat de zaak uitstekend op zal nemen. Alleen zou ik U aanraden niet te overhaastig te 
werk te gaan. Wanneer ons iets erg gemakkelijk valt, dan zijn we geneigd minder 
concientieus te worden. Met uw stelling “dat men aan een vertaling niet zien mag, dat het een 
vertaling is” zal ik het nooit eens worden. Daaruit zou immers volgen, dat men het 
buitenlandsche en buiten eeuwsche aroma had doen vervliegen. Wat betreft uw voorgenomen 
werk over Homerus, waarom schrijft ge niet aan Thieme om uw stuk in een paar feuilletons in 
’t Vaderland (het betaalt 7,50 à 10 per feuilleton) te plaatsen. ‘k Geloof hij het graag zou 
opnemen. De Zwolsche courant wordt over ’t algemeen zoo weinig gelezen. 
 
In haast 
 
T u V 
A C Loffelt 
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9.48 Brief van Carel Vosmaer  
SAB A BUR C 46 
 
‘s Gravenhage 8 oct. 78 
 
Weledele zeer geachte heer, 
 
Hè, u bent een prettige medewerker, die dadelijk geeft wat men verlangt en het juist zoo geeft 
als een redacteur dit verlangt, dat komt zelden voor, hartelijk dank. Ik zal dit terstond naar de 
drukkerij zenden, [345] proef zenden en doen opnemen zodra het kan. 
Ja, uw Cymbeline is heel mooi – en ik zeg [346] Ik houd er van het te zeggen als ik iets mooi 
vindt, en krijg hoe langer hoe meer afkeer van de vitkritiek. Bewonderen, genieten, dankbaar 
zijn kennen critici en publiek niet meer. Of liever men wende het hun af – laat ons hen er 
weer aan gewennen. Er valt altijd eerste een heele schuld van dank af te doen jegens een 
Kunstwerk, voordat met aan kritiek mag beginnen. 
Gaarne ontvang ik dus uwe stukken uit Romeo, zend ze mij of Loffelt woen[sdag] laat. Dat is 
heerlijk ooft aan het eind van den wekelijkschen Spectator[disch?347]. 
 Geef uw stuk over Epos en Homeros toch niet in een provinciaal blad waar het 
begraven wordt. Geef dit aan het Vaderland – dan ziet een grooter en beter publiek het. Ik zal 
het met groote belangstelling te gemoet zien. –  
Het adres is 
L. Alma Tadema A. R. A. 
Townshend house 
North gate 
Requits park 
London 
 
Met vriendschappelijken groet 
 
C. Vosmaer 

                                                 
345 p. 1 
346 Latijnse tekst p. 1 
347 p. 2 blz. 2 
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9.49 Brief van Jan Beckering Vinckers (Niet af.) 
SAB A BUR A 17 
 
Kampen den 12 October 1878 
 
Amice! Neem mij niet kwalijk dat ik U niet eerder heb geantwoord. Den 24 dezen gaan we 
den grooten stap maar stappen, en dien ten gevolge zijn mijne drukten zonder eind. ‘k Heb 
naar de [348] gekeken maar ze nog niet kunnen vinden. Catherina heeft in de [349] mijn boeken 
eens een beurt gegeven en dientengevolge zijn sommige dingen niet op de goeden plaats. 
Zoodra ik ze vind, zend ik ze. 
Hier is er een. 
De onzijdige zelfst. naamwoorden die sterk- zwak gaan. 
Er lag in seinem Sterbehemde auf seinem Sterbebette; sein Auge sah nicht mehr, sein Ohr 
hörte nicht mehr, sein Herz klopfte nicht mehr, [350] und Weh empfand er nicht mehr sein 
Ende war da. 
Herz alleen is in de gewone beteekenis geheel zwak met genitief Herzens. 
 
[Er zijn nog brieven van 1 augustus 1878 (Frans) en 14 juli en 11 augustus 1891] 

                                                 
348 p. 6 
349 ibidem 
350 ibidem 
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9.50  Brief aan A. C. Loffelt 
LM B00967 
 
Deventer 14 Nov 1878 
 
Amice, 
 
Toen ik u den laatste maal schreef351, heb ik u gemeld, dat ik met de T.S.352 gereed was, het 
overschrijven van mijn klad in potlood, al ziet er dit vrij fatsoenlijk uit en al zou het door 
ieder grif te lezen zijn, was mij echter zoo vervelend, dat ik er noode toe kwam en telkens iets 
nieuws aanvatte, namelijk de Midsummernightsdream, en daarvan ieder stukje dat gereed 
was, dadelijk overschreef (als beminnaar der ontwikkelingsgeschiedenis in de nat. Hist. heb ik 
steeds meer genot in het wordende dan in het gewordene); toen dat stuk gereed was, heb ik 
het overschrijven van T.S. maar doorgezet, deze week ten einde gebracht; over een paar dagen 
komt het van den binder; wanneer wilt gij het nu hebben, om uw plan te maken voor de 
Tooneelbewerking. Wat ik er zelf over gedacht heb, zal ik er bijvoegen. Met de minst 
mogelijke veranderingen kan ’t eerste bedrijf zonder schermverandering gespeeld worden, het 
tweede ook, het derde mede; het vierde met 2 veranderingen met open gordijn; het vijfde met 
1 verandering. – Het is van belang, dat zulk een stuk vlug en flink gespeeld wordt en ik stel 
een verandering met open gordijn ver boven de gewone manier, waarbij de aandacht zeer 
afgeleid wordt. Bij ’t overschrijven van ’t klad vond ik schier niets te veranderen; het 
uitstellen van ’t overschrijven is dus tot mijn genoegen overtollig. – Alleen de vertaling van 
den titel is nog niet klaar. Den Midzomernachtsdroom heb ik met veel zorg bewerkt; ik meen 
er volkomen in geslaagd te zijn, dit fijne wijntje over te gieten zonder dat de geur vervloog; 
van belang is het hierbij ook te zorgen voor een zeer zuinig gebruik van hendecasyllaben, - in 
’t Holl. minder gemakkelijk dan in ’t Engelsch, wegens onze infenitieven en 
meervoudsvormen; ik heb er opgelet maar was verrast, dat ik op 1900 verzen (’t zelfde aantal 
als ’t origin.) maar 57 had, juist 3%; ’t origineel 6%. 
Misschien noemt gij het kunstemakerij met de taal, maar ’t doet veel op den indruk af.  
Rössing heeft naar ’t schijnt eenvoudig gelogen, toen hij mij in Juli berichtte, dat Twelfth 
Night op ’t repert. was gebracht. Van Legras, van Z. en H. hoor ik niets; zij heben sinds 
eenige maanden M.V. en W.T. – Is ’t waar dat Albregt, v. Ollefen, Veltman en Moor een 
nieuw gezelschap bijeen hebben, grootendeel ’t personeel van ’t Ned. Tooneel. 
De Cymbeline is in de dagbladen en Gids gunstig ontvangen; of ’t publiek het koopt, weet ik 
nog niet; hiervan zal afhangen of ik meer geef; ik denk over R a J en MSNDr, die nog niet wel 
gauw op de planken zullen komen; van de wet op ’t letterk. eigendom hoor ik nog niets. 
Ik ga nu eenige maanden weder nagenoeg uitstluitend Nat. Historie werken; nadat ik in 7 
[…]jaars 7 Sh. stukken vertaald heb; alleen zal ik zien nu iets over Vosmaers Ilias te 
schrijven. Laat mij spoedig weer iets van u hooren en geloof mij  
t.t. Burgersdijk 

                                                 
351 Deze brief ontbreekt aan deze correspondentie. 
352 Taming of the Shrew. 
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9.51 Brief van Eugene Mehler353 
SAB A BUR B 59 
 
Zwolle 1 Jan. 1879 
 
Amice! 
 
Allereerst omnia fausta354! 
Ik beschouw het als een gunstig omen, dat de eerste brief die ik in dit jaar schrijf, een der 
heerlijksten scheppingen, die ooit in dezen dichters hoofd en hart zijn gekweekt en geboren, 
tot [verderwegen] heeft. Ik houd uwe reconstruktie, van den [ 355] voor dichterlijk niet slechts 
mogelijk, maar ook juist en overtuigend. In de [puraten?], waarin Gij van Schömann afwijkt, 
sta ik aan uwe zijde. In’t algemeen komt uwe restitutie overeen met die van Preller, Gr. 
Mythologie I pag. 77. In elk geval moet Gij die eens lezen, vooral wat hij over de vereering 

van Prometheus te Athene zegt. Een ding heeft mij verwonderd, dat gij, wier de verzen zoo 
gemakkelijk uit de pen vloeien, in uwe schets van den [356 ] niet de nog bestaande, vrij 
aanzienlijke fragmenten van die tragedie hebt opgenomen. De vorm dien Gij aan uw stuk hebt 
gegeven, is waardig en eigenaardig, het slot is wel wat [357]. In de bijzonderheden heb ik niets 
aan te merken. Gij hebt het currente calamo358 geschreven en zult, waar dat noodig is, zelf wel 
retoucheeren. 
 De plaats Agam, 151 vlz. is zeer moeilijk; uwe vertaling van 154 is wat mat; ik zend u 
ter vergelijking de uitgaaf van Kerk, die u zeker niet bekend is. Wellicht vindt gij bij hem 
uitkomst. – 157 en 167 moeten zeker [heaametrisch] geweten worden. 
 Na vr. groeten en steeds tot uw dienst bereid is t.t. E. Mehlen 
De Shakespeare Sonnetten heb ik nog niet ontvangen; Cymbeline heeft mij bij herhaalde 
lezing nieuw genot geschonken. 

                                                 
353 Eugene Mehler (1826-1896) 
354 Alle geluk 
355 Hier staat een Grieks woord luomenos. Dit zou te maken kunnen hebben met Prometheus Luomenos.  
356 Hier staat weer een verwijzing naar het Griekse luomenos. 
357 p. 2 blz. 2 
358 Met lopende pen 



 138

9.52 Brief van Carel Vosmaer 
SAB A BUR C 47 
 
26 Mt 79 
 
Zeer geachte en waarde heer, 
 
Uw brief was mij in vele opzichten zeer aangenaam; dank voor uwe sympathie in Naber – 
Homeros kwestie. Ja, het is net zoo als gij zegt, geen flauw benul van poëzie – en die gaat dan 
dagelijksch om met Aischilos, Homeros en Sofokles! It is a pity! Het is zoo wat als ik in den 
[359] zei: Adelt den bok de tragedie” [Waarbij den naam toe gaf? of maakt het den [360] tot een 
wijsgeer ter bij een Sokrater droogh?361] 
 Uw hulp zal mij hartelijk welkom zijn. Ook dr. van der Es schreef mij (uit Utrecht) 
zijn afkeer van Naber’s geuit. Dat doet een mensch weer eens goed. 
Uw sonnet Shak. is heel mooi – Ook uw epigram is dunkt mij zeer goed ik zie althans geen 
fouten – alleen is o [u oor/ door mildere toorts?362] enz 
de zin niet recht duidelijk (voor iedereen) – ik zocht maar vond niets beters. 
en ’t boschje van Eros, wat vrij vertaald, maar, het kan des noods geen kwaad, de hoofdzaak 
is dat uw epigr. vloeit en dichterlijk is – Daarvan hebben de Naberianen [363] geen flauw 
begrip. 
Hierbij eene [364] van uw vriend; ik voegde er een gedichtje bij waarvan ik veel houd- en 
vertaalde dit zoo goed ik kon in [het ?365], zijne vertalingen zondingen 1e tegen [366] dat is 
gekozen met opzet en tot zekere doeleinden – het is niet onveranderlijk maar moet toch 
worden gevolgd zoveel het kan. 
2e zijn zijne zinnen te lang en [367] ik ook dat hij, zoo als men dat in het Duitsch zoo goed kunt 
meer woorden saam kompateerde. Ik gaf wat verbeteringen aan wil hem die maar zenden.  
1e met dank voor zijne moeite 
2e wilde beden368 om verschoning waar ik fouten beging. 
Hoe drommel komt Shakespeare aan dat Grieksche epigram? Zal hij ons dan eeuwig 
verbazen! Ik hoop altijd uw Cymbeline aan te prijzen – als ik maar eerst wat tijd heb. 
Met toegenegen groet, 
 
Uw dnr. 
C. Vosmaer 

                                                 
359 p. 3 
360 ibidem 
361 Dit deel kan ik niet helder ontcijferen. 
362 p. 4 blz. 1 
363 ibidem 
364 ibidem 
365 ibidem 
366 p. 4 blz. 2 
367 ibidem 
368 vragen 
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9.53 Brief van Anthonie Cornelis Loffelt 
A BUR B 51 
 
Datum onbekend 
 
Amice! 
 
Een paar woorden in groote haast. Dank voor sonnetjes. Bravo! Een heerlijk plan. Denk er 
over om vast een studietje over het onderwerp te maken voor de Gids ter plaatsing na uitgave 
voor het publiek bestemd. Zooeven krijg ik brief van Rössing waarin vraagt of Juf d Groot 
goed voor Julia zou zijn, en welken vertaling van Romeo de beste is. Heb hem van Lennep 
sterk ontraden, de uwe aangeraden. Hebt ge reeds tooneelbewerking af? Voor ’t geval er geen 
goede Duitschen mocht bestaan, behelp U dan met Van Lenneps plan en arrangement. v L. 
had veel tooneelkennis en Peters ook. Ik schreef aan R369 dat ge tooneelbewerking af hadt. 
Wees er ook op dat gij geen gewoon vertaalwerk levert en dus tantiême370 moest hebben. 
Eisch 4 % der bruto ontvangst, dat is niet te veel, dit is voordeeliger dan f 25 per voorstelling; 
want de voorstellingen met Mej. de Groot brengen veel op, maar zullen niet voordturend 
herhaald worden. Dit tot uw naricht371. Heb geschreven, dat ik alleen inlichten of wenken 
betreffende de voorstelling geven wilde, wanneer … uw vertaling genomen werd en niet die 
van v L. 
Hoop dat het iets geeft. Wacht schrijven uit A372 af; en toon niet, dat ik U schreef. 
 
T.T. 
A.C.L. 
 
P.S. ga in geen geval voort met een druk van R & J.  

                                                 
369 Rössing 
370 een deel van de winst 
371 informatie 
372 Amsterdam, hiermee bedoelt Loffelt een reactie van Het Nederlandsch Tooneel. 
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9.54 Brief van Anthonie Cornelis Loffelt 
SAB A BUR B 42 
 
27 April 1879 
 
Amice! 
 
Hiernevens de vervolgen op het eerste stuk. Het lijstje van Arnold staat in een tijdschriftje 
“Bibliogr. Adversaria”, door Nijhoff uitgegeven; afzonderlijke nrs zijn niet te krijgen, maar 
zoodra ik Arnold spreek, zal ik om een overdrukje vragen. Hij is thans aan het catalogiseeren 
in Leiden. Stel U niet voor, dat het iets is in den trant mijner feuilletons: ’t zijn niets dan titels 
mijn laatste stuk (indien ’t met u uit is) zal over de vertaling handelen. Verlang naar den 
sonnetten. Ben bezig aan Taming. 
 
Gegroet! T.T. L. 
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9.55 Brief van Anthonie Cornelis Loffelt 
SAB A BUR B 44 
 
Den Haag 29 Juni 1879 
 
Amice! 
 
Neem mij niet kwalijk [dat] ik uw schrijven niet eerder beantwoordde; allerlei stoornissen 
hielden mij er van terug. Dank voor de toezending uwer sonnet-proeven. Voor zoover ik ze 
heb nagegaan, zijn ze goed geslaagd: de duisterheid, gewrongenheid etc, die sommige 
kenmerken zijn er een gevolg van het gekunstelde genre, dan van slecht lukken. Toch stel ik 
mij niet voor, dat ge er veel genoegen aan zult beleven; ’t is caviar for the general, en zij die 
er rijp voor zijn zullen ze liefst in ’t Engels lezen. Ik voor mij zie meer heil in een vertaling 
van Lear en vooral van Henry IV, en V o.a. omdat massa lieden van Falstaff gehoord hebben, 
maar niets van hem weten. Waarom niet een voordeelig373 accoord zien te treffen met een 
degelijk uitgever (die flink de zaak weet te “pushen”) tot de vertaling der complete werken? 
Wil ik eens voor U uitkijken? Dank voor uw herinnering betreffende een stuk voor Sh. 
Jahrbuch. Reeds voor jaren, toen ik eens een paar bijdragen voor het Jahrbuch in het Engels 
gegeven had, verzocht mijn vriend Elze, toen redacteur, mij een opstel van het onderwerp. Ik 
beloofde het hem in den loop der tijden te zullen geven, maar eerst zekerheid te willen 
hebben, dat ik het onderwerp volledig kon behandelen. Steeds ging ik door met verzamelen; 
nu en dan een proefje gevende in de Spectator etc. Naar aanleiding daarvan schreef het 
Utrechtse genootschap een prijsvraag uit, in de hoop [dat] ik die zou beantwoorden; daar ik 
niet in mijn nog onvoldoende werk wilden geven en anderen niet tegelijkertijd het Engels en 
Nederlands tooneel beoefend hadden werd de vraag na 4 à 6 jaar herhaald te zijn, ingetrokken. 
Wat aangaat die stukken in ’t Vaderland, die zijn goed voor de lezers van het blad en mijn 
landgenooten in ’t algemeen, maar in een wetenschappelijk tijdschrift en nog wel een speciaal 
tijdschrift, zou ik ze niet gaarne inzenden. Ik stel mijzelf hooge eischen waar het deze questie 
geldt. Daarbij zijn de feuilletons in ’t Vaderland niets meer dan een oppervlakkig resumé en 
geven zij zoo goed als niets van Shakespeare en zijn tijdgenoot bij ons in de 17 den eeuw. 
Juist die zou den Duitscher het meest interesseeren. Een en ander dit punt betreffende gaf ik in 
Gids, Tijdspiegel in Spectator en deelde ik Jonckbloet374 mee, die er in het eerste hoofdstuk 
(vol. II) van zijn tweede stuk melding van maakt. Ik vond tal van belangmakende 
bijzonderheden; minstens 10 vertalingen uit het Engels vóór 1650, naar Shakespeare en zijne 
tijdgenooten. “By and by” moet er een flink tak van groeien; maar… dat kan nog lang duren. 
De gelegenheid tot werken is niet naar mijn zin; ik ben wat klein behuisd en weet mijn boeken 
niet te vinden wanneer ik ze noodig heb. 
Rössing, hoor ik is tegenwoordig in het buitenland. Juf de Groot naar Parijs, om N.B. bij 
Cabel te studeeren; straks wordt ze nog opera-zangeres! Ik zie haar nog niet als Julia, helaas! 
Jammer, dat het kind niet bij Seebach les neemt, dat zou haar beter te stade komen. Die opera 
klink-klank en bontheid is zoo geheel iets anders, dan het acteeren in tooneelspelen. 
  Dezer dagen ga ik uit den stad en wel woensdag naar Dordt voor een 20 dagen. 
Bedenkt ge mij met een ex uwer sonnetten, zend het dan s.v.p. daarheen; mijn adres is te 
postkantoor bekend. Aldaar ga ik aan de “Taming” zitten en hoop u die met Cymbeline in 
Augs. terug te zenden. 
 
Adieu! Steeds achte[…?] en vriendschappelijk A. C. Loffelt. 

                                                 
373 Smyth leest hier mondeling. 
374 Vermoedelijk Willem Jozef Andreas Jonckbloet (1817-1885) die zich bezig hield met Middeleeuwse poëzie. 
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9.56 Brief van Eugene Mehler 
SAB A BUR B 60 
 
Zwolle 5 Juli 1879 
 
Amice! 
 
Hartelijk dank voor het blijk van vertrouwen, mij door de toezending uwer [375] vertaling 
geschonken. Helaas heb ik door drukte, tegen het einde van den [cursus? 376] al meer en meer 
toenemende bezigheden en de bestudering daarvan niet zooveele tijd kunnen besteden als ik 
zou gewenscht hebben. Ik heb het werk natuurlijk eerst eens achter elkaar doorgelezen, en de 
indruk, die ik daarvan ontving, was een zeer aangename! Zonder dat gij te kort doet aan de  
magniloquentie van Aeschylos, is alles duidelijk verstaanbaar. Terwijl Herwerdens Aeschylos 
vertolkingen voor den leek absoluut niet en ook voor den deskundige nauwelijks zonder 
vergelijking met het oorspronkelijke verstaanbaar zijn, zijn uwe verzen duidelijk en 
welluidend tevens.  
Dat is niet slechts waar van de Jamben, maar evenzeer van de melische gedeeltes. De Parodos 
met de fraaie [377] daartusschen, is een zeer getrouw gedicht. In de bijzonderheden zou ik over 
een en ander met u kunnen twisten; gij zult hier en daar een blauw streepje opmerken. Mijne 
vakantie begint op het einde van den week. Zeer gaarne wil ik, als gij mij uw werk in de loop 
daarvan nog eens wilt toevertrouwen, een deel van mijn otium378 aan een nauwkeurigen 
vergelijking van uwe vertaling met den tekst besteden. Wanneer gij eene, wel niet 
geïnspireerde en dichterlijke, maar zeer nauwkeurigen vertaling wilt raadplegen, dan beveel ik 
u die van Schömann aan. Ik bezit het boek zelf, en als gij wilt, zend ik het u. 
 Uwe dochter heeft, getrouw aan vaders wensch, mij het pakje zelve gebracht; wij 
hebben met veel genoegen kennis met haar gemaakt, en hopen haar recht spoedig eens bij ons 
te zien, om die kennismaking voort te zetten. 
Ontvang mijn nieuwste groete en geloof mij steeds t.t. E. Mehler 

                                                 
375 Vermoedelijk Aischylos 
376 p. 4 
377 p. 5 blz. 1 
378 vrije tijd 
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9.57 Brief van Eugene Mehler 
SAB A BUR B 61 
 
Zwolle 3 Aug. 1879 
 
Amice! 
 
Toen ik van mijn uitstapje terugkwam, vertelde mij mijne vrouw dat gij bij ons geweest waart 
en dat gij het mij toevertrouwde handschrift van haar hadt terug ontvangen. Gij waart zeide zij 
mij, overtuigd dat ik uw werk nauwkeurig had bestudeerd, maar miste een mededeling over 
den algemeenen indruk dien het op mij had gemaakt. Dien meende ik u reeds na een eerste 
doorloopen van uw gedicht te hebben geschetst. Ik vond en vind nog dat gij op zeer gelukkige 
wijze nauwkeurige, schier woordelijke vertolking met groote schoonheid van vorm en 
vrijheid van uitdrukking hebt vereenigd, dat gij zonder de deftige magniloquentia van 
Aeschylus te kort te doen, een echt Nederlandsche, voor ieder beschaafd [379] lees- en 
verstaanbare vertaling hebt gegeven, en dat door die vertaling bijna geen enkele der 
schoonheden van het oorspronkelijke is verloren gegaan. Dat is mijn oprechte meening, die ik 
des noods tegen iedereen wil verdedigen. Natuurlijk kan een tragedie van Aeschylos niet 
overgezet worden in de [fecrilectuurtaal?380] van Keller of Ising; de ietwat ouderwetsche tint 
van uwe vertaling behoort tot het innerlijk wegen der Aeschyleïschen tragedie. – Ik hoop van 
u te vernemen of mijn opmerkingen u van eenig nut konden wezen. 
 Uwe dochter, die gisteren met ons naar [Pfläging381] – wat een sprong van uw 
Aeschylos op een Tingeltangel – is geweest, heeft mij verzocht, u haar groeten over te 
brengen. Wees met de uwen vriendschappelijk gegroet van mijn vrouw en van T.T. E. 
Mehler. 

                                                 
379 p. 7 blz. 1 
380 ibidem 
381 ibidem 
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9.58 Brief van Carel Vosmaer (Niet af.) 
SAB A BUR C 48 
 
’s Gravenhage 4 Aug. 79 
 
Amice, dank voor de lezing; ik vind het uitstekend; ik zend hierbij enkele kleine 
opmerkingen, die ik met vrijmoedigheid [382] neerschreef. Ik ben blij dat u 1o de grieksche 
namen en spelling handhaaft, - laat Naber u daarvan toch niet afbrengen, bid ik u. 2o dat u 
meest geen hiaat aanvaart; zij bestaat ook niet. Wie denkt aan hiaat midden in een woord? 
Waarom dan twijfelen 2 woorden? Ik vond een goeden bontgenoot in Littré, die het 
overtuigend aantoont. Op enkele plaatsen heb ik dat voor de consequentie veranderd. Na en 
naar – gebruikt gij beiden, willekeurig. Ik gebruik naar voor richting en na voor de navolging, 
nabootsing een prent na Rafaël (niet naar hem toe) Voor richting dunkt mij beter naar. 
Uw toont en geur is echt Aischieleiesch – zoowel het [derbe?383] als de grandeloquentia die 
hij vaak heeft; het riekt Grieksch. Ook de menschen  
 
[Er zijn nog brieven van 13 en 30 augustus 1880] 

                                                 
382 p. 6 
383 p. 7 blz. 1 
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9.59 Brief van Anthonie Cornelis Loffelt 
SAB A BUR B 54 
 
Datum onbekend 
 
Amice! 
 
Door verschillende kleine zwerftochten troffen Uw aangenaam geschenk384 en verschillende 
briefkaarten mij niet op tijd aan. Vooral spijt ’t mij, dat ik den Cymbeline daardoor niet op 
verlangd tijdstip terugzond.385 Hoop niet in ongelegenheid zijt geraakt. Uitmuntend vind ik 
den tooneelbewerking, even als den gedrukte vertaling, maar ik twijfel of onze 
tooneeltoestand er rijp voor is. Het spreekt van zelf, dat ik gegadigden wanneer ze mij vragen 
den opvoering niet zal ontraden; zij moeten zelf hun krachten dan maar kennen. Wonderwel 
zijn de sonnetten geslaagd! Van harte hoop ik, dat ons publiek er rijp voor zal blijken en niet 
caviar for the general zal zijn. Ook Vosmaer is verstomd over uw virtuositeit ook in zake 
grieksche tragedie vertaling, en hij kan dat beter dan iemand beoordeelen. 
Ik ga donderdag voor een paar weken naar de Harz, waar ik den sonnetten verder hoop te 
genieten. Intusschen voorspoed met dichterlijken arbeid en verder aangename vacantiedagen. 
 
Achting en vriendschappelijk 
t.t. 
A. C. Loffelt 
 

                                                 
384 De Sonnetten. 
385 Uit de briefwisseling die in het Theater Instituut Nederland ligt blijkt dat Burgersdijk een kaart heeft gestuurd 
met het verzoek om een deel van Cymbeline snel terug te sturen. 
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9.60 Brief van S.S. Warren386 
SAB A BUR C 53 
 
Dordrecht 21 Sept. 1879 
 
 WelEdele Zeer Geleerde Heer, de reden waarom ik U pas nu mijnen dank betuig voor 
de toezending van het programma van Uw gymnasium ontstond uit den aard juist van dat 
programma, dat mij boeide en niet met rust liet voordat ik het uitgelezen en met het origineel 
had vergeleken. Ontvang, ook namens mijne collega’s, mijnen dank voor Uw geschenk. 
Overigens maak ik tot de mijne de woorden van sonnet 134: “O gisp mij niet, indien ik zwijg” 
Het zou vermetel zijn zoo ik door woorden wilde opluisteren wat zoo helder straalt. Alleen 
verzoek ik U bij gelegenheid den Heer Burgersdijk mijnen grooten dank te betuigen voor het 
genot dat hij mijn heeft doen smaken. 
 Hoogachtend heb ik de eer te zijn Uw dv. dr. 
  S.S. Warren 

                                                 
386 Ik heb geen nadere gegevens over Warren gevonden. 
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9.61 Brief van Anthonie Cornelis Loffelt 
SAB A BUR B 45 
 
Den Haag 21/10 ‘79 
s nachts 1 uur 
 
 
Amice! 
 
Van harte geluk met de spoedige verwezenlijking van uwe en….. ook mijn wenschen. Strijdt 
maar door hameren; helpt toch wel! Wel gaarne zou ik een repetitie, zelfs meer hebben 
bijgewoond,387 maar ik was op de vergadering NTV te Utrecht, waar ik een dagje ben blijven 
hangen; in overleg met U zou ik er geen zwarigheid in hebben gezien, ofschoon ik liever de 
uitnodiging zou hebben ontvangen van de Vereeniging.  Nu en dan ben ik in de zaak gekend, 
maar ….. toen alles reeds te ver gevorderd was en de rollen verdeeld. Mocht ik in ’t vervolg 
meer tijd voor zulk een moeilijken zaak beschikbaar hebben, dan zal ik vooraf gaarne de 
vertaling à tête reposée lezen in verband met “mondgerechtheid” en enkelen regels die correct 
doch niet verstaanbaar voor ’t publiek mochten zijn. Ik heb Schimmel geschreven over de 
onmogelijken rolverdeeling ten opzichte van de Boer, die ……Mercutio moet spelen. S. vond 
die rol zeker komiek! en nog wel bas-comique! Arme Shakespeare wat wordt ge door 
Nederlands grootste letterkundigen nog slecht begrepen! De Boer had mij in ’t geheim 
gelaten; hij kwam met zijn rol bij mij ook omdat hij niet alles begreep. Ik heb mij verstout een 
paar kleine wijzigingen aan te brengen, die hem de zaak klaarder maakten. Van den “tiend-
haan” is weer een varkentje geworden, dat inverband met de “vette”plaatsen, waarvan de baas 
droomt het begrip bevordert; ik hoop [dat] ge er genoegen mee zult nemen. Ook de punnerij 
van Mercutio ten opzichte den vleesch-pastij heb ik wat meer geaccentueerd. Rössing 
beweert, dat Schimmel er erg mede ingenomen was; ’t kan mij meer schelen wanneer ook gij 
‘t zult vinden. Nu hoor ik dat ook Bouwmeester over plaatsen klaagt die hij niet begrijpt. 
Waarom schrijft R. of B. dan niet aan U, zou men zeggen. ’t Is het wonderlijkste zootje 
menschen, dat ik ken die Vereenigingheeren! Hebt ge in de tooneelbewerking wel de noodige 
aandacht geschonken aan het feit, dat een vertaling; die gespeeld moet worden enkele andere 
eischen stelt, dan die alleen gelezen moet worden? Over de dichterlijken gedeelten maak ik 
mij geen oogenblik ongerust, maar de “mondgerechtheid” van de minder kernachtige 
gedeelten kan misschien falen. 
De B.388 heeft mij zijn rol opgezegd; hij sprak als een cynischen zestiger en maakte van 
Mercutio’s luchtige gezegden, wijsheid á la Polonius!! Heb hem toen verklaard wat er nou de 
rol was; hij zou haar nu zoo opvatten; - maar de man is niet gewoon aan een jongeling’s toon. 
Waarom speelt Tourniaire of Morin den Mecutio niet. Vertelde het geval zaterdag aan 
Piersen, die er erg veel schik in had: de Boer een jong, humoristisch gentleman. Met de 
andere, b.v. Romeo, en de nurse kan ik mij vereenigen. Wat Julia zal zijn? Ik houd mijn hart 
vast! Tonia Poolman zou de eerste bedrijven zeker beter spelen. Zij → van ’t bloed dat de 
meeste Sh. vrouwentijden kenmerkt. 
Met machtig veel genoegen verdiepte ik mij in Uw sonnetten. In Würzburg, Thale, Berlijn 
heb ik er in gelezen. In de feuilletons zullen ze een beurt krijgen.  
De menschen moeten ze lezen en koopen. Ik zal ’t lezende publiek eens op den stang rijden. 

                                                 
387 Uit de briefwisseling die bij het Theater Instituut Nederland ligt, blijkt dat Loffelt een aantal kaarten heeft 
gestuurd naar Burgersdijk met daar op de aankondiging van een aantal repetities waar Loffelt bij uitgenodigd 
was. Loffelt nodigt op zijn beurt Burgersdijk uit. 
388 De Boer. 
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Bij Beyers zag ik een proefbandje van den drukker dat er keurig uitzag. Vosmaer vindt ze erg 
mooi. 
Hoop woensdag avond tegenwoordig te zijn. Is er soms woensdagochtend nog een repetitie? 
Waar logeert ge in Amsterdam? 
 
Vol hoop op succes blijf ik  
V T T 
A. C. Loffelt 
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9.62 Brief van Anthonie Cornelis Loffelt 
SAB A BUR B 46 
 
7 nov. 1879 
 
Amice! 
 
Zend u heden 2de stuk. Met verslag der Première389 in Vaderland van Vrijdag, volgend op 
onze ontmoeting kruist ge zeker. ’t Was niet de moeite waard te zenden. Zie s v p  eerst een 
ingezonden stukje in Vaderland van eergister (Woensdag), daarin komt een die voor die 
historisch is. Jammer dat R en J nog niet in druk is. In de schouwburgen zou het druk 
verspreid kunnen worden. Is ’t niet mogelijk het snel de wereld in te schoppen? De novellen 
van  de Porto en Bandello nog eens nasnuffelend zie ik dat fakkel in stuk onmogelijk op 
fakkeldans betrekking kan hebben, al wordt ook de fakkeldans als afscheidsdans na een bal 
daarin vermeld. * 
Wist je dat Romeo pelgrim betekent? Geen een de mij bekende [390] zegt er iets van. 
 
[391] Lft. 
 
* uit context stuk blijkt ook dat [392] het tegenovergesteld [393] en de fakkels die later voor de 
dans gebruikt werden, zullen wel niet dezelfde geweest zijn 

                                                 
389 Smyth leest hier Recensies 
390 p. 59 
391 ibidem 
392 ibidem 
393 ibidem 
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9.63 Brief van Anthonie Cornelis Loffelt 
SAB A BUR B 50 
 
Datum onbekend met krantenartikel. 
 
Amice! 
 
Ontvang zoo even briefkaart. Dank U nog voor H S Romeo en Julia; heb zooals ge bij ’t lezen 
van ’t overdrukje Gids dat ik U zenden zal, bemerken zult, niet telkens gebruik van de 
vertaling gemaakt, maar heb Engelsch laten staan, omdat de vertaling niet zo kracht een of 
andere regel, waar het juist om te doen was, weergaf. Zie b.v. vertaling van “rank poison” en 
“doting”, die niet genoeg in samenklank met het oorspronkelijk is. Spoedig hoop ik de 
geheele vertaling à tête reposée te lezen en, zoo ge ’t goed vindt, met potlood mijn kleine 
aanmerkingen aan de kant te zetten. Wanneer ge dan later het stuk laat drukken kunt ge, na 
overweging en billijking, kleine wijzigingen aanbrengen. 
Ontving onlangs een uitvoerigen brief van Mej. de Groot. Zij scheen geheel doordrongen van 
het gebrekkigen, dat haar spel aankleeft en vroeg een uitvoerigen terechtwijzende kritiek 
betreffende sommige gedeelten. Ik heb mij moeten bepalen bij het slaapdrank tooneel, dat ik 
bijna zin voor zin naging en er de actie bij beschreef. Let morgen in Arnhem eens op, of het 
nu kalmer en Julia waardiger is; zoo als zij het eerst deed miste de daad het vrouwelijk 
heldhaftigen. De geheele opvatting was ook [394], want die verschrikkelijkheden ziet zij niet in 
haar kamer, maar in de verbeelding elders. 
Niets is dolzinniger, dan het te doen voorkomen, als leed Julia aan hallucinaties. De stijl van 
die gedeelte bewijst dat Sh. iets anders bedoelde. 
Daar mijn brief toch reeds 20 zijdjes telde, heb ik het gehele stuk niet op die wijze kunnen 
nagaan. Mocht ge in A.395 de Groot of B. spreken, laat dan maar niet merken, dat ik U deze 
zaak verteld heb. Ik houd mij echter aanbevolen voor een woordje schrift over het spel in A. 
Verbeeld u eens dat Nierstrasz, een der bestuursleden, er tegen op zag R en J een derde maal 
hier te geven! Hij dacht op die wijze mijn onafhankelijke kritiek te straffen! in ’t vervolg zou 
ik dan niet zoo openhartig mijn meening zeggen, wanneer ik met een stuk op had. 
Ge zijt het zeker met mij eens, dat Shakespeare op die wijze geen grond zou veroveren. Het 
publiek moet de overtuiging krijgen, dat, wanneer sommigen dingen in R en J het niet 
bevallen dit aan de spelers geweten moet worden, of aan onhandigen rolverdeeling. Wat zou 
den Morin als Lorenzo, Tourniaire als Mercutio niet meer relief of poezie aan sommige 
tooneelen gegven hebben! 
Ising en den Boer hebben een deel der R. en J. schitterend verwoord. De derde voorstelling 
der R. en J. en haar volgelingen zijn door mij bewerkt. Nierstrasz wilde het niet meer geven. 
Hiernevens het lijstje. Alles is goed gewikt en gewogen. Zeg R.396 dat ik bereid ben alle rollen 
met hem te bespreken. Mocht de rolverdeeling anders beslist kunnen worden, dan zal ik 
gaarne de motieven voor mijn schikking geven. Vooral op het punt van Bassanio, Lorenzo, 
Shylock, Lancelot, Jessica en Portia kan ik ferré à glace397, en zou dunkt mij, een andere 
schikking slechts kwaad kunnen doen. 
Steeds gaarne 
Vr 
A.C. Loffelt 
Concept Rolverdeeling 

                                                 
394 p. 76 
395 Arnhem 
396 Rössing 
397 Franse uitdrukking voor goed beslagen ten ijs komen 
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Koopman van Venetië 
 
Koopman van Venetië Schoonhoven 
Prins van Morocco  Schoonhoven 
(Beiden komen niet gelijktijdig op het tooneel. Prins v M nl. alleen in tweede, de hertog in het 
vierde bedrijf) 
Prins van Arragon  …………… 
Antonio, de koopman van V. Spoor 
Bassanio   Morin 
Solanio   De Jongh 
Salario    Ising? 
Gratiano   De Vos 
Lorenzo   Tourniaire 
Shylock   Bouwmeester 
Tubal    Fr. Bouwmeester 
Lancelot Gobbo  Schulze 
de oude Gobbo  de Boer 
Salerino, een bode 
Leonardo bedienden van Bassanio 
Balthazar 

Stephano  } dienaars van Portia ? 
 
Jessica    Mej. de Groot 
Portia    Tonia Poolman 
Nerissa   Sablairolles  (Keerom S V P) 
 
De rol van Jessica, waaraan eenig uitwendig spel geen schade kan doen is zeer geschikt voor 
Mej. de Groot, die alles mist om met succes Portia te kunnen spelen. 
Als dochter van Shylock mag zij ook het Oosterse type hebben. Tourniaire (haar minnaar 
Lorenzo) en zij zullen ook voor het ook een aardig en geschikt duo opleveren, iets dat voor de 
heerlijke parkscène V noodwendig is. 
Portia zal (ook met het oog op de travesti) met den noodige studie en voorlichting door Tonia 
Poolman goed vertolkt kunnen worden. Indien Mevr. de Vries meer dichterlijk in stem en 
verschijning was, zou zij de aangewezen persoon zijn; thans zou zij den toon van het geheelen 
dichtwerk kunnen benadeelen. 
Sablairolles zal een alleraardigste Nerissa zijn. 
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9.64 Krantenartikel bij brief van Anthonie Cornelis Loffelt 
 
Het belangwekkende proefstuk, dat de Vereeniging het “Nederlandsch Tooneel” van haar 
krachten en wenschen gegeven heeft en dat ik Amsterdam zulk een schitterend succes heeft 
behaald, zal men hier eindelijk Dinsdag weer kunnen waardeeren. De honderden, die tot 
heden niet slaagden om plaats te krijgen, kunnen nu de Romeo en Julia gaan zien en behalve 
zichzelf een genotvollen avond, de Vereeniging een bewijs van sympathie geven van haar 
streven naar het ideale. 
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9.65 Brief aan A. C. Loffelt 
LM B 00967 
 
 
Deventer 14 Dec. ‘79 
 
Amice, 
 
Ik blijf na ’t souper in de huiskamer; op mijn eigen kamer kom ik niet tot brievenschrijven, 
maar ga andere dingen doen. (“Ontsteel de zangen der dichtren aan mijn oog” De Genestet). 
Ik heb 20 dagen besteed aan ’t overschrijven mijner vertaling van As you like it (Elk wat wils, 
how do you like that) en heb dus zeer kritisch overgeschreven; proza van Sh. overschrijven 
houdt altijd lang op; dat wordt als het ware ten tweeden male vertaald. 
Thans ben ik bezig aan het overschrijven van mijn Prometheus voor de pers; ik wil graag aan 
Hamlet beginnen in de Kerstvacantie. Vooraf moet ik nog ± 100 opstellen van jongens over 
Bloedsomloop, insecten enz nalezen! 
Dank voor uw Gidsartikel; ik vond het met verbazing reeds in ’t Dec. nummer, maar heb het 
accuraat lezen uitgesteld tot ik het thuis kon doen. Ik kan er mij geheel mee vereenigen. Als 
bewijs dat ik ’t accuraat las, dit: pag. 3 reg. 4 vb staat noodig lees voldoende. Dan klopt de 
redeneering. Pag. 4 reg 5 hadt gij mijn vertaling geloof ik, (als gij ze toen al hadt toen dit in 
proef was) wel kunne meedeelen; ’t is vooral tijdsgebrek, dat mijn deed schrappen. –Wat is de 
proloog door v L. toch eigenlijk slecht vertaald! – pag 11 plague of – lees: on. – Wat zijn die 
Duitsche filozofen toch voor lieden! Uw citaat van Heyne is zeer aardig te pas gebracht. – pag 
17 r. 6 zijde lees: zij. reg 8 st. hart lees haat. Na ’t citaat: En toch lees: En zoo. – Zoo’n 
natuurkundige als gij blz. 18 fingeert, ken ik niet. Waarom pag. 21 mijn vertaling niet; ’t is 
toch voor Ned. lezers meer begrijpelijk. ibid. Petrarcha. – Over De Beer’s Italiaansch stuk blz 
22 was ik ook al verbaasd geweest; een veelschrijver brengt licht veel voort! 
Uw aanbod om mijn vertaling te doorloopen met het potlood in de hand neem ik zeer gaarne 
aan; was ’t nog niet beter dat gij de opmerking, op een afzonderlijk velletje schreeft? Bedenkt 
dat ik binnen 8 dagen van mijn klad tot de tooneelbewerking gekomen ben; uit varianten 
gekozen heb met het oog op het tooneel, meest zonder ’t Engelsch te raadplegen en dat met 
name het proza, had ik zelf kritisch overgeschreven, nog menige verandering zou ondergaan 
hebben. Gij zult dus nog wel wat vinden. ’t Is mij te meer welkom, omdat ik zelf niet licht tot 
een doorloopende kritische revisie zou komen. Ik ben naturalist en das Werdende heeft voor 
mij meer aantrekkelijks dan het Gewordene. 
Ik heb met veel genoegen de voorstelling te Arnhem bijgewoond; zij maakte inderdaad indruk 
op mij, die te Amsterdam nog niet, hoezeer ik het spel apprecieerde. Nu wel degelijk. – Julia 
is veel verbeterd. In de trouwscène vond ik haar operaachtig; te veel uitwendig spel. De 
slaapdrankscène nagenoeg geheel goed. – Jos. de Groot belooft toch veel; ik moet erkennen 
dat ik haar bewonderde; een poëtische verschijning, prachtig gebarenspel; ik geloof, dat niet 
velen het haar zullen nadoen. Ik was met de geheele voorstelling zeer ingenomen. 
Met genoegen verneem ik dat men U geraadpleegd heeft over rolverdeeling M. o. V; ik had 
aan Rössing geproponeerd in de Kerstvacantie een lezing te houden, vóór de rolverdeeling, u 
er bij te vragen, en daarna met u de rolverdeeling te bespreken; ik noemde hem eenige rollen 
op naar uw lijstjes, zonder te doen blijken dat ik iets van u er van gehoord heb. – Antwoord 
heb ik nog niet, maar men schijnt er meer haast achter te zetten. – Jos. de Groot zal Jessica 
wel niet willen, alleen Portia. Haar spel is thans nog te veel uitwendig, maar of zij, onder 
leiding van Mevr. Kleine (als die zich toont) niet Portia zou kunnen zijn, weet ik nog niet; zij 
kan inderdaad een groot talent worden en dan zou zulk een rol haar kunnen opvoeden. Na de 
laatste voorstelling heb ik een veel gunstiger denkbeeld van haar dan vroeger. – Tonia 
Poolman ken ik eigenlijk nog niet. 
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De sonnetten zijn uit; de binder zou half Nov. klaar zijn; Beijers heeft hem gebriefkaart, 
geschreven, getelegrafeerd en even voor St Nic de helft gekregen; hij heeft toen eerst in 
overleg met mij den handel bediend; ik heb mijn exempl. nog niet; misschien heeft Beijers er 
nu, maar wacht op mijn opgaaf van ’t getal; ik hoop deze week tijd te vinden, maar 
gedragslijsten leerl.; Donderdag spreekbeurt op Physica (ik weet nog niet waarover), 
bewerking Taming Shrew (wat zegt gij van: “De beteugelde kijfster”; Shrew is natuurlijk 
schreeuwster?); overschrijven van Prometheus, lessen! ik hoop er deze week tot te komen. 
 
Geloof mij steeds 
 
t.t. 
 
Burgersdijk 
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9.66 Brief aan A. C. Loffelt 
LM B 00967 
 
Deventer 15 Febr. 1880 
 
Amice, 
 
Gij zult wel zeggen, “waarom heb ik nog geen exemplaar der Sonnetten?” maar ’t is waarlijk 
mijn schuld niet, de binder stuurt niets, dan een kakografie aan Beijers, waarin hij vermakelijk 
over zijn knechts klaagt: “die menschen zijn niets als machienes, en waren ze dat nog maar, 
dan werkten ze te minste nog geregelt”; maar er komt niets opdagen. Ik heb nu weer aan 
Beijers een dringenden brief geschreven. – Kent gij den Heer vd Broek uit Middelharnis? die 
in de Rott. C. over mijn Sonnetten den staf heeft gebroken, ik heb mij zeer over ’s mans 
nijdigheid (“wij zullen dat beroemdheidjen eens afbreken, want dat succes van R. en J. doet 
de glorie van den Rott. troep tanen”, lees ik tusschen de regels.) vroolijk gemaakt, want er is 
maar eene opmerking bij, die ik ten halve deelen of liever voegen kan. – In andere Couranten 
of tijdschriften heb ik er nog niets over gezien. 
Gij hebt mij eens geschreven: “geen raarder volk dan die vereeniging Heeren.”Gij hebt wel 
gelijk. Ik schrijf aan den Raad van Beheer, dat de afgesproken condities zus en zoo zijn, maar 
dat ik om alle latere vergissingen te voorkomen van den Raad nu gaarne een schrijven 
ontving, waarin die conditiën schriftelijk vermeld zijn; in plaats van antwoord te geven, draagt 
de Raad aan Stumpff de behandeling op, die wel als geslepen administateur kan gelden, maar 
geen idee heeft om een fatzoenlijken brief te schrijven, zoodat dan ook de Heer Wertheim, 
hoorende wat Stumpff mij geschreven heeft, zich haast mij te berichten, dat noch hij noch de 
R. v. B. geacht wil worden medegewerkt te hebben tot dit schrijven. De Heer Schimmel 
schrijft mij ook (en ik heb nu toegegeven, dat de geldzaak in orde was) maar het eigenlijk 
antwoord op mijn brief van 2 Dec. blijft toch uit. Rössing is sedert Dec. verstomd. Eerst zou 
Koopm. v. V. einde Jan. gaan; later berichtte hij mij per briefk. “nog niet”; sedert hoorde ik 
niets meer, schoon ik al een paar keer schreef. – Schimmel schrijft mij: Koopman v. V. in 
Maart of April. Met den Hamlet ben ik bezig, daarmede wil de Vereeniging zooals Schimmel 
mij schrijft, het volgend tooneeljaar openen. Ik heb hem het tooneelhandschrift vóór uit. Juni 
toegezegd en kom best klaar. Ik zal trachten van Chroneqk de Bühnen bearbeitung der 
Meiniger machtig te worden (ter leen te krijgen), die  van Devrient bezit ik. Er zal 
onverbiddelijk zoo wat de helft moeten gekapt worden. 
Ik ben sinds 23 Jan. bezig en heb Act I af (overgeschreven en al), de lezing daarvan duurt 
bijna 1 uur! Ik ben, meen ik, goed geslaagd. – Hierbij de vertaling van To be or not to be; wilt 
gij die eens zooveel mogelijk bevitten, want die moet goed zijn, zoodra die wordt 
uitgesproken, steken al de critici de ooren op (pardon voor de uitdrukking die mij ontsnapte 
zoek er niets hatelijks in, ’t is de bedoeling niet) en ik wensch dat de indruk gunstig is. Met 
Bilderdijk, Tollens en Ten Kate heb ik vergeleken; ik ben niet zeker of de 2de regel metrisch 
in orde is. – Heb ik u geschreven, dat Elk wat wils (As you like it) af is? – In den 
Kerstvacantie heb ik mijn Prometeus vertaling, met reconstructie uit de fragmenten van den 
Ontboeiden Prom. persklaar gemaakt en half Jan. aan De Gids gestuurd, maar nog niets 
gehoord. Vale t.t.  
Burgersdijk 
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398Dan iets anders: 
Het Nederl. tooneel wil na Tartuffe nog den Koopman v V. geven.  Ik ben gisteren opzettelijk 
S of Z te Zwolle gaan zien en vernam daar dat dit vast staat; ik heb nu Mej. v Biene eens zien 
spelen, A. Jablarollen en Jacq de Boer in zijn emplooi. Jos. de Groot speelt niet mee; Jessica 
is haar natuurlijk te min. Men wil v Biene voor Portia; ik kan er mij wel mee vereeningen; dat 
zij niet zoo schoon is, als Portia genoemd wordt, zal haar spel, denk ik, wel doen vergeten. 
Tonia Poolman ken ik niet in haar spel, maar dat zal toch wel zwakker zijn en haar zeker door 
Mevr. Kleine moeten geleerd worden. Ik zal morgen nog eens aan Rössing schrijven, want 
toen ik hem laatst sprak, was mijn vorige brief natuurlijk onder een stapel papieren en ook aan 
A. C. Wertheim, voor het geval, dat Rössing den brief nog weer zou vergeten. Ik zal gebruik 
makende van uw vroeger schrijven (zonder van U melding te maken; vraagt men U soms, dan 
klopt het eenvoudig) 
Doge Schoonhoven   Portia Van Biene 
Pr. v Mar Schoonhoven  Nerissa A Sablairolle 
Aragon ?    Jessica Tonia Poolman 
Koopman Spoor   Of is Bouretto goed voor Nerissa? 
Bassanio Morin 
Gratiano De Vos   Het ga u wel! Van harte 
Solan & Salar de Jongh, Ising  gegroet 
Lorenzo Tourniaine    t.t. 
Shylock Bouwmeester    Burgersdijk 
Tubal Fr. Bouwm. of v Dommels 
Lancelot G Schultze   P.S. Met Hamlet ben ik in ’t laatste bedrijf 
De Dado G De Boer   hiernevens een proefjen 

                                                 
398 Dit is een los vel. Smyth plaatst het aan de brief van 14 november 1878. Ik plaats het hier omdat hij in deze 
brief aangeeft met Hamlet bezig te zijn. Hoewel uit het eerste deel van zijn brief niet blijkt dat hij al aan het 
einde van het stuk is. Verder geeft Bugersdijk in zijn schrijven van 23 April aan dat hij aan Hamlet gewerkt heeft 
van 23 januari tot 21 april. 



 157

Hamlets alleenspraak (hoort bij brief aan Loffelt 15 feb. 1880) 
 
Burgersdijk 
 
Te zijn of niet te zijn, ziedaar de vraag; 
Is’t eedler voor den geest, de slingersteenen 
Of het den geest meer waardig is de pijlen 
 pijlen 
En slingersteenen van het nijdig lot te dulden, 
Of’t hoofd te bieden aan een zee van plagen, 
En door verzet ze t’enden? – Sterven, - slapen, - 
      is ‘t einde 
Niets verder; - en, gesteld, een slaap beëindigt 
Van ‘t 
Het hartweven der duizend angsten, die 
Des vleesches erfdeel zijn, ’t waar’ een voleinding, 
Met vroom gebed te wenschen. Sterven, - slapen, -  
Te slapen! – licht ook droomen; - ja, dìt stremt; 
Want wat wij in dien doodslaap kunnen droomen,  
Als wij van d’aardsche warr’ling zijn bevrijd, 
Dwingt ons tot aarz’len. Dìe beschouwing doet 
D’ellende tot zoo hoog een leeftijd komen; 
Want wie verdroeg den spot en smaad/hoon der wereld, 
Des onderdrukkers onrecht, ’s hoogmoeds hoon/smaad, 
’t Wee van verschopte liefde, wetsverkrachting, 
Den trots van het gezag, en ’t smalen, dat 
Verdienste van niets waardigheid moet dulden, 
Als hij zich zelven ruste schenken kon 
Met éénen priemstoot? – Wie verdroeg die lasten/zou die lasten dragen, 
En steund’ en zwoegd’ in ’t harde juk des levens, 
Zoo niet de schrik voor iets, iets na den dood, -  
Dat onontdekte land, uit welk gebied 
Geen reiziger ooit keert, - den wil verlamde, 
En eer ons ’t huidig juk verduren deed, 
Dan vluchten tot een kwaad ons onbekend? 
Zoo maakt het peinzen lafaards van ons allen, 
En wordt de frissche bloed van ’t kloek besluit 
Verzieklijkt door ’t onechte bleek van ’t mijmeren; 
En ’t streven van den hooggezwollen moed, 
Door deez’omzichtigheid van stroom verandrend, 
Verbeurt den naam van handling. – Stil nu, gij! 
De schoon’ Ophelia! – Omsluit, o Nimf, 
In uw gebed ook mijne zonden! 
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9.67 Brief aan A. C. Loffelt  
LM B 00967 
 
Deventer 28 Maart 1880 
 
Amice, 
 
Toen ik U schreef, heb ik vergeten U te danken, dat Gij ter wille van mijne beschermelingen, 
de Oostenrijksche dames, een stukjen in de Cour. hebt gezet; zij werden kort daarop door 
Stumpff voor 4 concerten te Amst. geëngageerd en hadden geen dagen meer vrij. Het concert 
was zeer, zeer aanbevelenswaardig; de criticus van het Hand. heeft dit ook erkend, al was de 
Parkzaal te groot voor de innigheid van zulke muziek, die niet uitgeschreeuwd mag worden. 
Het geregeld nazien van den Hamlet met Turness is zeer vervelend; vooral om dat ik tot nog 
toe (1ste Acte) geen aanleiding heb gevonden iets te veranderen. Tot variatie heb ik een licht 
stuk er tusschen onder handen genomen.  
Het doet mij genoegen, dat de Tartuffe ook naar Uw oordeel goed geslaagd is. – Wat heeft 
Juffr. Jos de Groot de waarheid moeten hooren van de N.R.C.; zij zal met uwe kritiek nog 
gaan dwepen. 
Van de N.R.C. gesproken, die criticus der Sonnetten heeft mij toen wel geamuseerd, omdat hij 
zoo nijdig was en ik hem op slechts 1 punt (het woord roest, door mij geschreven omdat ik 
dacht aan een schat die door mot noch roest verdorven wordt) half gelijk kan geven; al ’t 
andere houd ik voor onjuist en ik meen mij zelven te kunnen criticeeren, wat men van zelf 
doet bij ’t maken en kiezen van varianten. 
Ik hoop Woensdag en Donderdag De Meininger te gaan hooren en zien in den Julius Caesar; 
’t Is wel wat duur, maar de Sh. stukken moet ik van hen zien, vooral daar ik Winter’s tale en 
Twelfth Night voor het tooneel gereed heb. Het doet mij genoegen, dat zij den K. van Ven. 
niet geven. 
 
Vale 
 
t.t. 
 
Burgersdijk 
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9.68 Brief aan A. C. Loffelt  
LM B 00967 
 
Deventer H. Shakespearedag 1880 [23 april 1880] 
 
Amice, 
 
Die bandjes der Sonnetten hebben lange lijdensgeschiedenis gehad; de eersten kwamen in 
kleinen getale klaar even voor Sinterklaas; deze zijn toen maar in den handel gebracht.; en 
daarop zijn er in de tweede helft van Maart weer wat gekomen, weer weiningen; daarop heb 
ik beslag gelegd; zij zijn vrij goed maar ’t binnenwerk kan beter zijn, en daarop had ik 
gewacht om U een exemplaar te sturen; maar dat kan nog wel weer lang duren; daarom heb ik 
U thans een exemplaar doen toekomen, dat er nog al fatsoenlijk uitziet; ik heb er pas 
vervaardigd portret in gelegd, hopende op een tegen bezoek. 
Het doet mij genoegen, dat de Koopman is uitgesteld; ik wachtte het wel, want de tijd was al 
te kort; alles was gekopieerd in Januari; waarom het stuk toen niet genomen inplaats van 
vrouwenstudenten, de wereld vergaat enz. Het doet mij genoegen, dat Tartuffe geslaagd is. 
Mijn tekst vertaling van den Hamlet is gereed (23 Jan. – 21 April); ik heb het stuk aan mijn 
vrouw en oudste kinderen voorgelezen en ik geloof dat het geheel goed is; het is geheel in ’t 
net geschreven, wat, vooral voor de prozagedeelten altijd van veel belang is, want deze 
worden nog wel gewijzigd bij ’t overschrijven, de verzen uiterst zelden. Ik ga het stuk nu nog 
met Furness kritisch door, en begin dan aan de Tooneelbewerking; ik hoop dat ik de helft 
ongeveer zal kunnen kappen, want het voorlezen van ’t stuk, zonder noemen van personen, 
duurt omstreekst 5 uren! 
Ik denk (in de tooneelbewerking) het begin van Acte IV bij III te voegen; ik houd de 
tegenwoordige afscheiding voor fout. – Zoo mogelijk wil ik begin Juni gereed zijn. De Raad 
van Beheer wil er het volgende Toneeljaar mee openen. Misschien is ’t nu veranderd en zal 
De Koopman het moeten doen. – Ik ben zeer benieuwd naar de Meiningers en hoop er de Sh. 
stukken van te zien. 
Mijn vertaling van de Prometheus met reconstructie (in uitgewerkte schets) van den 
ontbonden Prometheus komt in den Gids, ik denk Juni. 
 Hoe staat het met uwe lezing van mijn manucript R. a J.? 
Wees van harte gegroet van 
 
t.t. 
 
Burgersdijk 
 
P.S. Dank voor Uw bericht, verkoop Cymbeline, ik heb nog geen afrekening kunnen krijgen 
over ’78; ’t zal dus wel wat duren eer ’t mij blijkt. 
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9.69 Brief aan A. C. Loffelt  
LM B 00967 
 
 
Deventer 11 Juni 1880 
 
Amice, 
 
Over zeer weinige dagen zend ik mijn Hamlet weg (misschien Zondag) hebt gij ook al over 
rol verdeeling gedacht, al ware ’t over eenige hoofdpersonen alleen; ’t is beter dat ik het 
ontwerp in ’t boek zet dan later in een brief. 
 
Na groete 
 
t.t. 
 
Burgersdijk 
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9.70 Brief van Anthonie Cornelis Loffelt 
SAB A BUR B 43  
 
 
17 juni 1879/80399 
 
Amice! 
 
Kaartbrief heeft een reis van 10 dagen moeten maken. 
Vergeef, dat ik niet eerder rolverdeeling mededeelde. Mijns inziens zou best zijn: 
Claudius Morin 
Hamlet  L. Bouwmeester 
Polonius F. Bouwmeester 
Horatio de Jongh 
Leartes  Tourniaire 
Reynaldo Ising 
Osrio  Schulze 
Clows  de Boer en van Dommelen 
Fortinbras v. Schoonhoven 
Gertrude Mevr. Kleine 
Ophelia Torria Poolman 
Ik geloof, dat het praktische is Rössing, of liever den Vereeniging ½ kennen te geven, dat ge 
met mij over rolverdeeling gesproken hebt, en dit mijn idee over een en ander is. Tenzij ge 
verkrijgen kunt, dat zij deze rolverdeeling als hun bepaalde wil aannemen. R. schijnt geen 
vertrouwen te hebben op uw waardering en kennis der artisten van het gezelschap. Dit, sub 
rosa, gaf hij mij onlangs te kennen. Daarentegen zijn ze voor mij een beetje bang, omdat ik 
hun eigen rolverdeeling zoo dikwijls afkeur (Mercutio b.v.) en daar steeds gezonde redenen 
voor aangeef. Daarom zullen die voorname, eigenwijze heeren in allen geval ernstig hun 
rolverdeeling in overweging nemen, wanneer zij weten, dat ge met mij over de zaak 
geconfereerd hebt. 
U begrijpt, dat ik dit niet uit aanmatiging zeg, maar te mogen aannemen. Zij denken: de heer 
Burgersdijk is niet genoeg met de krachten van ons gezelschap bekend en daarom zullen we 
ons eigen gang gaan. Daarop begaan zij zelf door persoonlijken voorkeuren om intrede der 
artiesten allerlei flaters. Rössing is zwak en bovendien niet genoeg in Shakespeare 
doorgedrongen. 
 
T.T. 
 

A. Loffelt 
 
Spoedig meer 

                                                 
399 Datum is vermoedelijk verkeerd geplaatst door SAB en gecorrigeerd door Smyth naar 1880. 
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9.71 Brief van Anthonie Cornelis Loffelt 
SAB A BUR B 47 
 
Den Haag 28 Aug. 1880 
 
Amice! 
 
Sedert eenige weken uit, stedigheid in Den Haag terug, haast ik me U vergeving te vragen 
voor mijn verwildering en uitstel in ’t beantwoorden van uw brief. Wat gaarne zal ik de 
première van den Shylock400 bijwonen, vooral wanneer ik in uw buurt kan zitten en niet in 
contact behoef te komen met de Joden van het Handelsblad. Dank voor Uw overdrukje dat ik 
ook in Gids reeds genoten had. Vosmaer is er erg mede ingenomen. Veel genot geven mij bij 
elke lezing de sonnetten, maar ik mag niet verzwijgen, dat een strenger vasthouden aan den 
tekst volgens veler oordeel de vloeiende vertaling voor immer tot standaard werk zou gemaakt 
hebben. Thans zal de nakomeling eer behoefte gaan gevoelen aan een andere, nog getrouwer 
vertolking. Zou het niet toepasselijk en uit een letterk. historisch oogpunt merkwaardig zijn, 
wanneer bij tijd en wijle Moulins Macbeth ter opvoering gekozen werd? Desnoods hier en 
daar met het oog op de bühnengerechtheit, door u gewijzigd? Dien stamvader der Sh. 
vertolkers na zijn dood recht te doen wedervaren, zou niet alleen een wereldlijke maar ook a 
practical justice zijn; te meer daar de vertaling zoo gewetensvol en correct is, dat een nog 
betere haast aan het onmogelijke grenst. Ik wil niet ontkennen dat sommige regels beter 
vertolkt kunnen worden, maar aan de anderen kant kunnen de goede gedeelten moeilijk 
evenaard worden, zoodat bij opmaking der balans het saldo eener nieuwe vertolking altijd 
twijfelachtig zal zijn. Zal een Richard III mettertijd ook niet aan de orde kunnen komen? Na 
een Taming b.v.? “De vrouwentemmer” vind ik als titel wat klankloos, kan “Hoe men een 
heks temt.” ook dienen. Heks in figuurlijken zin heeft niet de uitsluitend tangige of kattige 
betekenis van feeks. Ook Kate had echt vrouwelijken eigenschappen. In geval van overkomst 
te Amsterdam hoop ik u zoodra mogelijk te ontmoeten. Woensdag of Donderdag vertrek ik 
voor eenige dagen naar Zandvoort, als gast bij erg bevriende familie. 
Is het niet te veel moeite, zou het dan niet praktisch zijn een briefkaart Haag en een naar 
Zandvoort, Groot Badhuis adres des heer S. M. Hugo van Rijn te zenden? In hoop dat 
Bouwmeester er Van [Bieren?] Morin en Tonia of Anne zich dapper zullen houden. Diep 
kracht en vooral fijn. Wanneer dit stuk goed gaat -  het kan beter gaan dan Romeo & Julia – 
hebt ge ons tooneel voor goed voor Shakespeare veroverd. Resten groet! 
 
T.T.  
A.C. Loffelt 

                                                 
400 Hoofdpersoon uit The Merchant of Venice. 
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9.72 Brief van H v B 
SAB A BUR A 14 
 
waarom voor bond/band het leelijke schuldbrief met al die medeklinkers er in? Waarom niet 
het eenvoudige wissel dat in den handel algemeen gebruikelijk, algemeen gangbaar is, en dat 
tevens pikanter, veelzeggender, korter klinkt. Een tegenwoordige Shylock zou dat eerste 
woord zeker niet gebruiken. 
 
T.T. H. v. B. 
 
Maandagavond, 30 Aug. 1880 
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9.73 Brief aan A. C. Loffelt 
LM B 00967 
 
 
Deventer 14 Oct. 1880 
 
Amice, 
 
Ik heb met het beantwoorden uwer aangename letteren gewacht tot dat ik het aangekondigde 
feuilleton in het Vaderland van heden gelezen had. Ik heb met het meeste genoegen uw 
beschouwingen gevolgd en kan U zeggen, dat ik het er geheel mee eens ben, en U tevens mijn 
compliment maken over den vorm, waarin gij ze gekleed hebt. – De voorbereiding mankeert 
nog maar al te veel; de artisten leeren zulk een stuk (!) alleen door de repetities kennen, en bij 
de algemeene repetitie, in costuum, werden de stemmen voor het eerst geoefend! Wij 
begonnen om 7 uur, over half 2 begon het laatste bedrijf, natuurlijk werd het opgezegd, niet 
gerepeteerd, meer was van de acteurs niet meer te vergen. Ik vond dus dat het den volgenden 
dag boven verwachting goed ging. 
Ik hoop van Uwe opmerkingen over het eerste bedrijf van R. en J. partij te trekken; deze week 
had ik het nog te volhandig; over het geheele stuk moet ik nog de kritiek oefenen, die ik 
steeds bij het overschrijven toepas en nu misschien nog strenger dan anders, daar er zoolange 
tijd ligt tusschen het schrijven en de revizie. 
Ik kreeg reeds voor uw brief een vraag van Rössing naar Taming. Hij vroeg of ik die al had?! 
Ik had, met het bericht hiervan, reeds 3 Dec. 79 bij den Raad van Beheer aangedrongen op 
een opvoering van het stuk, juist om Sh. eens van een andere kant, door iedereen te 
apprecieeren, te leeren kennen. Geen antwoord ontvangen, schoon in die brief zaken stonden, 
die beantwoord hadden moeten worden. – Ik de kermisweek (Juni) heb ik Veltman het stuk 
getoond; die had er veel zin in; hij heeft het nog; ik heb op beslissing aangedrongen; zendt hij 
het terug, dan geef ik het Rössing, zooals ik hem reeds geschreven heb. 
Ik ben meer dan halfweg met Much ado about nothing. De tooneelbewerking zal zeker, als ik 
die maak, lukken: 4 bedrijven. I één Tooneel: II een ander tooneel; III 2 tafereelen tooneelen; 
IV 1 tooneel (hetzelfde als III b) Voor een Sh. stuk al bijzonder eenvoudig. Bij welk 
gezelschap vinden wij een goeden Benedict en Beatrice? Het is ook een gloeiend amusant 
stuk en zou wel pakken, geloof ik. 
Ik wensch U veel genot op vrijdag avond, ik wilde er wel eens bij zijn, ook om b.v. met 
Vosmaer persoonlijk kennis te maken; edoch – Als gij met Mr. ter Haar in kennis kunt komen 
(examinator in Boekhouden M.V.) laat het dan niet; hij kan oordeelen. Na groete 
 
t.t. 
 
Burgersdijk 
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9.74 Brief van Anthonie Cornelis Loffelt 
SAB A BUR B 48 
 
Den Haag 16 Nov 1880 
 
Amice! 
 
Dank voor briefkaart. We willen het beste hopen van Othello. Mijn opmerking gold het woord 
spirits, dat, dunkt mij iets ander is, dan de Nederlander opmaakt uit “de geest is dan geboeid.” 
Wanneer geest, en aandacht de intelligentie geboeid is, zal men juist niet droefgeestig zijn. 
Sh. bedoelt met die s, de levensgeesten, de animal spirits. Als natuurkundige zult u mij beter 
begrijpen, dan ik mij kan uitdrukken. Alleen mijn gevoel zegt me dat Uwe vertaling niet 
duidelijk is. 
 
T.T. 
A.C.L. 
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9.75  Brief van Johan Herman Rössing 
SAB A BUR C 11 
Amsterdam 2 Januari 1881 
 
WelEdGeb. Heer, 
 
Van harte geluk gewenscht met het Nieuwe-jaar. Met belangstelling vernam ik, dat U mij 
weder een vertaling van Shakespeare zult toezenden. 
De druk van Hamlet is begonnen. 
De eerste proef het ik nagezien, waarvan U morgen de route zult krijgen. Om den korten tijd, 
dien wij hebben, verzoek ik U vriendelijk en dringend de proef terstond na ontfangst te 
corrigeren en mij steeds per extra bestelling te doen toekomen, Kloveniersburgwal 60. Mijn 
broer krijgt ook van mij proef om over den druk en de letters te oordeelen. Uwe en zijne 
correctie neem ik dan over. Gelieve de interpunctie na te gaan. Het invoegen der stomme e is 
niet overal mogelijk, waar het kan heb ik het gedaan. 
Mijn broer gaat zoals gezecht zich te ’s Gravenhagen vestigen, hoewel hij tot Ulterno Januari 
in Culemborg blijft, doch ’s Gravenhage staat beter op den titel. 
Ik stuur U steeds mijn eerste correctie erbij, die ik U verzoek mij telkens terug te zenden. Uw 
opdracht vind ik zeer gelukkig. Een verzoek daaromtrent. U noemt de geschiedenis der 
Shakespearevoorstellingen dan, in dat brokje geschiedenis heb ik een leeuwenaandeel: ik 
bleef achter de schermen, maar heb met beleid het zoo ver gedreven. Een enkele vermelding 
in de opdracht van mijn naam als daarin aandeel hebbende, zou mij zeer aangenaam [zijn]. ’t 
Is niet uit ijdelheid, maar ik stel er een groote eer in. 
Wij zullen eenige exemplaren op groot papier laten drukken. (12). De repetities zijn 
begonnen, die van zondag en maandag a.s. zijn om te beoordeelen. 
Ik schrijf U daaromtrent spoedig nader. 
 
Met hoogachting 
Uw welwillende Dienaar J.H. Rössing 
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9.76 Brief aan A.C. Loffelt  
LM B 00967 
 
Deventer 29 Dec. 1881 
 
Amice, 
 
Uit Amsterdam is mij de vraag gedaan, hoe in den MacBeth [sic], die door Rott. Afd. 
gespeeld wordt, de rolverdeeling naar mijn oordeel moet zijn voor MacBeth en MacDuff. – 
Het zou kunnen MacBeth J. Haspels; MacDuff D Haspels. -  Of moet de rol van MacBeth aan 
D. Haspels worden toevertrouwd. – D Haspels heb ik als Nerissa gezien; maar J Haspels 
schier alleen als procureur Schor en als De Nikker in Annemie; mij ontbreken dus de 
gegevens. Als gij weinig tijd hebt deel het dan svpl. even op een briefkaart mij mee. Er is 
haast bij. – De volgende week begint de druk der tooneelbewerking van Hamlet. De getemde 
Kijfster gaat in een paar malen [?] bij v Zuylen. – Met den Julius Ceasar, (dien ik veel beter 
acht dan Opz401. Vertaling,) is dezer dagen no 18 klaargekomen; 9 Comedies en 9 Tragedien. 
Ik heb op uw stuk voor Hilman[?] de opmerking, dat gij mijn eerste bezoek bij H soms 
woordelijk hebt teruggegeven, dat 8 of 10 jaar later heeft plaats gehad dan het uwe. Ik las het 
met veel genoegen; ook andere kritieken. 
 
Na groete 
 
t.t. 
 
Burgersdijk 

                                                 
401 Opzoomers? 
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9.77 Brief van Abraham Carel Wertheim402  
SAB A BUR C 56 
 
21 Januari 1882 
 
Hooggeachte Heer, 
 
Jago zegt dat de lasten den bestolene oneindig arm & den roover niet rijker maakt.  
Uw dichterlijke gave heeft juist de tegenovergestelde eigenschap. Gij laat Engeland zijn 
meesterstuk behouden & giet het om door uw fiere vertaling tot een meesterstuk der 
Nederlandsche letterkunde. 
Daar ginds niet armer; hier oneindig veel rijker!! 
Dat mijn naam door uw welwillendheid daaraan verbonden is, bewijst uw bescheidenheid 
veel meer dan mijne aanspraken. 
En toch, mocht ik, ik zou er aan gelooven in den vorm waarin gij die aanspraken voor mij 
doet gelden. –  
Gij hebt om uw opdracht mij vereerd. 
Dankbaar neem ik ze aan –  
Moge de opvoering als een billijke dank voldoen – De eerste mag slechts als proeve gelden – 
Ik kan ze om ongesteldheid & rouw niet bij bijwonen – maar in gedachten was ik daar – Nu 
volge Lady Macbeth te Rotterdam. Dan later een blijspel als Taming of the shrew & éénmaal 
Richard III & Koning Lear – 
Gij ziet ik trek op u als een echt bankier maar geheel Nederland endosseert mijn wissel. – 
 
Met waardering en Hoogachting gehuld uwe A.C. Wertheim 

                                                 
402 Abraham Carel Wertheim (1832-1897) was de secretaris van het Nederlands Tooneel. Hij was geldschieter en 
mecenas van Burgersdijk. 
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9.78 Brief van Eugene Mehler 
SAB A BUR B 62 
 
Zwolle 2 Maart 1882 
 
Amicissime! 
 
Nu dat ik nog voor acht dagen van kapitein Fröhlich Herbert de meest voldoende berichten 
over mijn zoon en de verzekering ontvangen had, dat hij als Sergeant zou worden 
voorgedragen, krijg ik gisteren het bericht dat de majoor hem niet tot het examen wil toelaten, 
omdat hij nog niet lang genoeg bij het regiment is. Daar zal nu wel niet veel aan te doen zijn, 
en hij zal tot Juni moeten wachten; echter zoudt gij mij groot genoegen doen, als gij eens met 
hem er over wildet spreken. Hij is natuurlijk erg teleurgesteld, en ik hoop maar niet dat dit 
[403] op zijn ijver zal werken. Zou het soms van enig nut zijn, als gij den majoor zelven en den 
leeuw in zijn hol eens opzocht, om te zien of er niet nog mogelijkheid bestond, dat hij tot het 
examen werd toegelaten. Ik kan onmogelijk van huis; anders kwam ik zelf even over. Houd 
mij ten goede; dat ik u andermaal kom lastig vallen; [404] 
 Mijn en mijner vrouw hartelijke groeten aan u en de uwen 
  Ex animo405 T.T. E. Mehler. 

                                                 
403 p. 8 
404 p. 9 
405 van harte, hartelijke 
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9.79 Brief van Abraham Carel Wertheim 
SAB A BUR C 57 
 
Amsterdam 15 juli 1883 
 
Hooggeacchte Heer 
 
Ik ontvang […] uw waard letteren v. D. Eizen & zie met leedwijs uw gedrukte […]. Het 
gevolg is [behandelling?] of omwerken –  
Ik haast mij u te zeggen dat de rol[…] […] Koning Lear reeds zijn uitgeschreven & dezen 
dags de hoofdrol aan [Herenmeester] ter bestudering wordt […] – terwijl wij u om de […] 
rolverdeeling zullen raadplegen –  
Richard III […] nog al […] maar mij …. 
Wat Veel leven om niets betreft zoo zijn wij het eens dat het wordt opgevoerd, maar men mag 
niet te veel Shakespaere […] – U […] is te [degelijk?] voor den […] smaak een te groot […]. 
Daarentegen zouden wij zéér gaarne “Taming of the shrew” hebben & des noods bereid zijn 
daarom Veel leven om niets op te offeren. 
Wat de Midzomernachtsdroom betreft zijn het […] kostbaar […] & de totale afwezigheid van 
’t ballet die van de opvoering terughoudt – Het “shabby” […] – gaat niet -  daarom is het in 
het […] te […] & te […] te schitteren opgevoerd – s bovendien ‘t […] toneelmatig een 
nieuwsgierig maar niet belangstellend publiek – Gij ziet intusschen dat wij niets liever 
wenschen dan hand aan hand met u te gaan & in wanhoop volstrekt niet ook nog 
Midzomernachtsdroom in behagelijken vorm voor het voetlicht te brengen. –  
Nu wat uw uitgave betreft: ziet hier een denkbeeld: -  
Gij hebt noodig een garantie dat 500 exemplaren geplaatst worden; - daarvan zijn nog 320 
onder te brengen –  
Uw uitgevers nogs minder nog de […] plaatsing dan we de zekerheid dat ze te eenigen tijd 
geplaatst zullen worden –  
Als nu eens een garantie [fonds?] werd gevormd […] […] hebben de […] uitgevers te 
waarborgen dat U nu blijvend geplaatst zullen worden – den ken U inwaarts gaan of u behoeft 
niet overhaast te worden terwijl elk die garant belang heeft te zorgen dat zijn garantie vervalt, 
die dat hij exemplaren plaatst –  
Daar het gehele werk […] f 45 zal kosten – is 320 x 45 = f 14400 te guaranderen.Wel nudoe 
daadlijk om 1/10 mee – of desnoods ook om 1/8. – 
Ik hoop dat u mij goed begrepen heeft –  
Kon het […] in de vacantie met mij bespreken – ook wil ik gaarne daarom met uw uitgever in 
overleg treden als u dit aangenaam is. Brill is een uitgever van de eerste rang & geheel 
gentleman […]. – Kan ik op die wijze of welke andere ook wat bijdragen om de zware [last?] 
te verlichten & van uw uitnemend […] & omvangrijk […] de langs […] [werkelijkheid?] te 
ontnemen dan zal ik mij gelukkig rekenen. –  
Geloof mij met gevoelend van Hoogachting en vriendschap 
 
Uw […] A.C. Wertheim 
 
Zend mij nog een 10 tal […] 
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9.80 Brief van Nicolaas Beets406 
SAB A BUR A 20 
  
Weledelen Zeer Geleerden Heer D. L. A. J. Burgersdijk te Deventer. 
 
Weledele Zeer geleerde Heer, 
 
Gaarne wil ik, onder aanvaarding van het door U welwillend aangeboden benefice van 
kwijtschelding van betaling, tot aanbeveling van uw schoon en belangrijk werk onder de [407] 
worden genoemd. 
Ik reken daarbij ook op den wijziging welke gij mij gezegd hebt en het slot over het lot 
Prospectus te willen brengen. 
 
Met verschuldigde eerbied ben ik 
 
Uw dw. dn 
 
Nicolaas Beets 
 
Amsterdam 9 Juni 1883 
 
P.S. 
 
Houd mij ten goede indien ik een in bedenking geef of er  [408] overtuiging van den vermaarde 
[409], uit “So you like it” dien ter proeven gegeven, “de wending van ’t gifstuk”’ wel het 
rechte [410] wel hollandsch is? 
In mijne overtuiging [411] over de zelfde passage schreef ik: “in den mond van ’t zwaar [412]; 
“(grof [413] ware misschien nog beter geweest.)  
[414] IIIe. M. gr 80. bl. 344) 
Mogelijk staat het er ook wel, want van huis zijnde heb ik het boekdeel niet ter hand. 

                                                 
406 Nicolaas Beets (1814-1903) was een bekende Nederlandse dichter. 
[http://www.dbnl.org/tekst/bran038biog01_01/bran038biog01_01_0246.php geraadpleegd op 7 juli 2011] 
407 p. 1 
408 p. 2 blz. 1 
409 ibidem 
410 p. 2 blz. 2 
411 ibidem 
412 ibidem 
413 ibidem 
414 ibidem 
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9.81 Brief van Franciscus Cornelis Donders415 
SAB A BUR A 45 
 
Utrecht, 25 Juni 1883 
 
Hooggeachte Heer, 
 

Ik behoor tot Uwe bewonderaars en teeken gaarne in op Uwen Shakespeare. Werden 
er exemplaren op beter papier en wat grooter formaat verkijgbaar gesteld, ik zou daar aan de 
voorkeur geven.. 

Ik ben, uit meer dan één oogpunt tegenstander van het blauw getinte papier, waarop 
onze meeste boeken worden gedrukt. waarom niet de geelachtige tint gekozen, bij Engelschen 
en Franschen, trouwens schier bij alle natiën in gebruik, waarop de zwarte letter zoo goed 
uitkomt? Wij, Hollanders witten blauw, wasschen blauw en drukken blauw. Den grond kan ik 
niet vatten. Of zocht men compensatie voor den grijzen hemel? Dan zou ik het nog liever op 
contrast laten aankomen, dat, naast den indruk van gele tinten, den hemel blauwer maakt. 

 Spreek er, als Ge het der moeite waard vindt, eens met Uw uitgever over, een 
voortreffelijk man, die voor alle goede dingen ooren heeft. Misschien geeft hij, voor gelijken 
afstand der regels, ook wat kleiner en meer bevallige letter. 

Hoogachtend heb ik de eer te zijn 
  Uw Dn. en toegenegen  

Donders 
 
N.B. Door lichte ongesteldheid [416] schrijven. 

                                                 
415 Francicus Cornelis Donders (1818-1889) was hoogleraar oogheelkunde aan de Universiteit Utrecht. 
[http://www.absolutefacts.nl/wetenschap/data/dondersfc.htm geraadpleegd op 7 juli 2011] 
416 p. 2 
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9.82 Brief aan Flament417 
KB 78 F 61 
 
Deventer, 24 Mei 1884 
 
Geachte Heer, 
 
Ik heb U nog dank te zeggen voor de toezending Uwen Medeia, die ik met veel genoegen 
ontving; ik had mij reeds voorgenomen Uw Philoctetes of Medeia aan te schaffen, maar was 
er niet toe gekomen, omdat ik weinig tijd heb om rustig te lezen, mijn werk drijft mij steeds 
voort. Nu kwam Uwe toezending mij juist op een aangenaam oogenblik, daar ik voor een paar 
dagen uit de stad ging en dan lees ik nog al eens, zoodat ik het stuk, met veel genoegen, den 
dag, dat ik het ontving, gelezen heb. Het kwam mij bij de eerste lezing voor, dat ik U met het 
slagen geluk mag wenschen. Ik nam mij voor het eens aan mijne vrouw en oudste kinderen 
voor te lezen, omdat ik verzen steeds hardop wil lezen, maar door huiselijke drukten is hier 
nog niet van gekomen, terwijl ik ook nog geen tijd gevonden heb meer dan een 50 tal regels, 
tot mijn voldoening, met het oorspronkelijk te vergelijken. Het doet mij genoegen, dat mijn 
Prometheus ook die vrucht heeft opgeleverd, dat anderen en door opgewekt werken op gelijke 
wijze de eeuwig schoon poëzie der Grieken in den echten vorm voor onze letterkunde te 
veroveren. Gaarne zal ik in het opbaar van Uw werk gewagen, vooreerst in de Portefeuille, 
waarin ik ook nog van v Leeuwen’s Philoktetes moet spreken, en later (als ik in de groote 
vacantie tijd vind) en De Gids waarin ik voornamelijk over Pierson’s Orestie heb te spreken 
en mij wel niet vereenigen zal met zijne manier, die m.i. geen denkbeeld geeft van het 
klassieke schoon van Aischylos, van wiens Agamemnon ik genoeg vertaald heb om te zien, 
dat het klassieke waas niet geheel weggewischt behoeft te worden, dat ook in Uwe Medeia 
bewaard is. 
Ik had eerste het stuk hardop willen lezen voor ik u schreef, vandaar die late schrijven, wat, 
hoop ik, door U verschoond zal worden; beproeving en druk bestookt mij zoo, dat ik, om aan 
mijn werk goed te vorderen, veel ter zijde moet leggen, wat ik zou willen doen. 
 
Geloof mij hoogachtend 
 
Uw Dnr. Dr. 
L.A.J. Burgersdijk 

                                                 
417 August Jean Antoine Flament (1856-1925) was van 1856 tot 1921 Rijksarchivaris van Limburg 
[http://www.mestreechtersteerke.nl/pagstraten_F.htm geraadpleegd op 7 juli 2011] Hij schreef ook met 
Vosmear. 
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9.83 Brief van Anna Louisa Geertruida Bosboom-Toussaint418 
SAB A BUR A 23 
 
8 nov. 1884 
 
Wel Edele Zeer Geleerde Heer! 
 
Het is Uw eigen schuld dat ik U eerst nú bedank voor het mij door de firma Brill toegezonden 
[419] Exemp van Uwe vertaling van Shakespeares drama’s 2de deel. Want ik wilde er U niet 
over schrijven voor er althans wàt van gelezen te hebben – en … Gij weet bij eigen ervaring 
hoe het gaat – als men Shakespeare (ik ben blij dat U niet Shakespere schrijft) opslaat men 
kan niet meer uitscheiden – t is als of men in ijzer verandert en door een magneet wordt 
vastgehouden. 
Voor mijne studie las ik Shakespeare veel – reeds vroeg in mijne litteraire lentejaren – al ben 
ik niet sterk in mijn Engelsch – later door veel eigen werk heen kon ik er toch niet afblijven – 
eindelijk schonk mijn royale echtgenoot mij eene kostbare uitgaaf, die van Payze Collins 
[?420] in 8 deelen groot met kostelijk groote letters – en dat maakt dat ik er op leeftijd ook het 
mijne van kan nemen – maar ‘t is en blijft altijd meer eene studie dan een ontspanning voor 
mij – Uw vertaling echter verligt die mij niet weinig en ik [421] door lezen al kende ik U bijna 
van buiten. Mij dunkt ik mag U geluk wenschen met dezen arbeid. Een [422] is het dat kan 
ieder [423] zelfs die meer competent zijn dan ik om mijne zwakken kennis van’t Engelsch – 
maar [424] ik begrijp zoo dat Gij dit [425] werk met moed hebt aangevangen, met liefde 
volvoert en met volharding zult eindigen. Ik heb nog geene gelegenheid gehad om Uwe 
vertaling met die van v. Lennep te vergelijken – maar ik moet mij die luxe [426] eens [427] in 
den lange winter avonden – die … zoo kort zijn – [428] dank ik U dat Gij mij daartoe in de 
gelegenheid hebt gesteld, en van ganscher harte wensch ik U kracht tijd u gezondheid om uwe 
eens opgevatte taak te kunnen voltooijen. Indien het niet te dwaas schijnt voor een olifant 
eene muis terug te geven zou ik wel de vrijheid willen nemen hierbij te voegen een exempl 
van de 6de druk van mijn Majoor Frans simpel als souvenir van Uwe gave. Wil die alzoo 
accepteren en mij gelooven met hooge waardering en Achting 
Uw T.T. A.L.G. Bosboom Toussaint 8 Nov 1884 

                                                 
418 Anna Louisa Geertruida Bosboom-Toussaint (1812-1886) was een Nederlandse schrijfster. 
419 p. 1 
420 p. 2 blz. 1 
421 ibidem 
422 p. 2 blz. 2 
423 ibidem 
424 ibidem 
425 ibidem 
426 ibidem 
427 ibidem 
428 ibidem 
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9.84 Brief van Charles E. Flower429  
(hoort bij brief 20-1-1885) 
 
SAB A BUR A 48  
 
Much ado about nothing  
 
Act 11 5c 3.62 
 
You are right in your interpretations – the dentanet modernized would read – “Is it not strange 
that fiddlerstrings should have souls out of [430] bodies – will the sound of a trumpet for men 
after all” –  
note “Hale” is [431] for haul or drag. – 
    C E F 

                                                 
429 Charles Edward Flower (1830-1892) was een Engelse brouwer die ter ere van de 300ste geboortedag van 
Shakespeare in 1864 het Shakespeare Memorial Theatre liet bouwen. 
[http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Edward_Flower geraadpleegd op 7 juli 2011] 
430 p. 4 
431 ibidem 
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9.85 Brief van Anna Louisa Geertruida Bosboom-Toussaint 
SAB A BUR A 24 
 
24 maart 1885 
 
Hoog Geachte Heer! 
 
Met blijdschap en dank [432] ontving ik het derde deel van Uwe vertaling van Shakespeares 
werk. Van harte wensch ik U geluk dat Gij weer zulk een belangrijk deel van deze zoo 
omvangrijke als moeijelijke taak hebt volbragt. Gij doet u er een groot en goed werk mee, 
moge het U gegeven worden het geheel te voltooijen die Shakespeare is toch iets verbazends! 
Telkens wekt hij evenveel bewondering als verwondering en U die er zoo in zijt en zoo met 
hem te worstelen hebt om het zoo eens uit te drukken moet hij dunkt mij nóg meer colorfull 
toeschijnen dan ons die hem slechts genieten. Door U geniet ik hem eerst regt, want ik wil wel 
bekennen dat de Engelsche tekst hoezeer die mij ook aantrok, mij te veel inspande om er lang 
met genot in door te lezen – men/nu is dat [433]. 
Als ik begin kan ik moeijelijk uitscheiden en terwijl ik anders de vaardigheden [?] voor een 
Falstaff maar [434]ter zijde liet dus ik ze [435] gezet al ware het slechts alleen om U te 
bewonderen dat Gij een Hollandsch vormt om dit Engelsch weêr te geven! 
Zoo Gij van ieder in Holland die Hollands taal en letterkunde op prijs stelt vooral waardeering 
vind op dit werk als ik u toewenschen doe zal die evenredig zijn aan Uwe verdiensten hetgeen 
naar het mij voorkomt een [436] succès zou zijn. Echter Shakespeariaansch niet minder…. 
En hierop wees hartelijk gegroet ook van Bosboom en geloof aan den Hoogachting en 
waardering van Uwe zeer verpligte  
T.T A.L.G. Bosboom Toussaint 
 
den Haag 24 Maart 1885 

                                                 
432 p. 4 
433 p. 5 blz. 1 
434 p. 5 blz. 2 
435 ibidem 
436 p. 6 
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9.86 Brief van Antonius Gerardus van Hamel437 
SAB A BUR A 60 
 
Groningen 21 April 1885 
 
Waarde Heer, 
 
Mijns broeder, prof. Van Hamel te Amsterdam, die onlangs het voorrecht genoot persoonlijk 
[uwe] kennis te maken, deelde mij in vertrouwen mede, dat U zich wel candidaat zou willen 
stellen voor den pas opgerichten leerstoel voor [438] taal- en letterkunde alhier. 
 Het zal mij bijzonder aangenaam zijn uwen naam te noemen wanneer de Faculteit door 
de Regering zal worden uitenoodigd om een candidaat voor den leerstoel op te geven. 
Natuurlijk zullen alle leden der Faculteit eenstemmig zijn in de waardeering uwer 
buitengewone gaven als letterkundige en aan uwe voortreffelijke kennis van het Engelsch en 
van de Engelsche letterkunde alle hulde brengen. Ik zou echter gaarne eenige nadere 
inlichtingen ontvangen omtrent uw philologischen arbeid. Want historische behandeling van 
de Engelsche taal (volgens de methode die aan de Duitsche universiteiten gehanteerd wordt, 
zal wel de hoofdelementen van het onderwijs moeten zijn. Ik zeg niet dat dit vooralsnog het 
hoofdelement kan wezen; de tegenwoordige regeling van het onderwijs der nieuwere talen op 
de gymnasia maakt helaas! dat eene wetenschappelijke behandeling de taalstudie van de 
Universiteit niet zijn kan wat zij wezen moest. Maar op dit gebied is hervorming hoog noodig 
en op die hervorming moeten wij aandringen. Ik vermoed dus dat de Faculteit het philologisch 
element op den voorgrond zal willen stellen. Zelf ben ik, zooals de zaken thans staan, niet zoo 
sterk die meening toegedaan; de hoorders die zich, bij de tegenwoordige regeling voor hooger 
onderwijs in levende talen aanmelden, kunnen van die philologie maar weinig in zins op 
nemen. Doch, ten einde op alle vragen een antwoord te hebben, zou ik gaarne weten wat over 
u op dit gebied gedaan is. 
Natuurlijk zijn ook reeds andere personen ter loops genoemd; doch, [439] omtrent de 
waarschijnlijke beslissing der Faculteit kan ik volstrekt niets voorzien of voorzeggen. 
 Geloof mij. WelEdZeergel. Heer ofschoon persoonlijk u onbekend met bewonderende 
hoogachting 
  Uw zeer dv. dr 
 AGvan Hamel 
 
hoogleeraar bij de Faculteit der Letteren 

                                                 
437 Antonius Gerardus van Hamel (1842-1907) was hoogleraar Franse taal en letterkunde in Groningen. 
[http://www.historici.nl/retroboeken/nnbw/#source=2&page=276&size=2&accessor=accessor_index 
geraadpleegd 7 juli 2011] 
438 p. 1 
439 p. 3 
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9.87 Brief van Anna Louisa Geertruida Bosboom-Toussaint 
SAB A BUR A 25 
 
In goede orde ontvangen het vierde deel van Uwe merkwaardige Shakespeares vertaling. 
Later na [440] hoop ik mijn dank met dubbelen regt U toe te zenden. Inmiddels geloof mij: 
Uwe Zeer Verpligte en Hoogachtende A.L.G.B-Tss 
 
Den Haag 30 Junij 1885 

                                                 
440 p. 7 
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9.88 Brief van Anna Louisa Geertruida Bosboom-Toussaint (Niet af.) 
SAB A BUR A 26 
 
2 Oct. 1885 
 
Hoog Geachte Heer! 
 
Verschoon mij dat ik zoo lang uitstelde U te danken voor Uw kostelijk geschenk: het vierde 
deel van Uwe Shakespeare vertaling. Weêr rijk aan schoonheden en stoutheden en genialiteit 
in t oorspronkelijke – welk terug te geven in een Hollandsch zooals het Uwe klaar en kras en 
zeker geen mindere moeite heeft gegeven dan de vorige deelen al is Falstaff [441] dan Jeanne 
‘d Arc en Hendrik V, in [442] persoonlijk  
 
[Er zijn nog brieven van 4 februari, 13 maart en 7 juni 1886] 

                                                 
441 p. 9 twee woorden 
442 p. 10 blz. 1 
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9.89 Brief van Charles E. Flower 
SAB A BUR A 49 
 

Avonbank    

Stratford on Avon 

 
         Nov. 24/ 85 
 
Dear Sir 
 
It gives me much pleasure to receive your letter and copy of Richard II and to know that you 
are going on so well with your translation. 
 The Shakespeare Imemorial Library will be proud to possess a copy and I think the 
large [443] will be most suitable. 
 We produced King Lear very well indeed in our Theatre two years ago. I send you a 
copy of my version which was kept to [444] exactly. 
We had intended to produce the “Taming of the Shrew” next April – with the [445] 
unfortunately the manager – actor who had undertaken it is now very ill and has to give up 
work so I do not at present know what we shall do then. 
 I enclose an separate note to your question about the horn in [446]. It will always be my 
pleasure to unite you to the best of my power 
Yours sunceriously  
 Charles E. Flower 
 
“Lear” & the [447] play “The Tempest” are sent up registered Book Part. Kind send a Postcard 
on this arrival. 

                                                 
443 p. 2 blz. 1 
444 ibidem 
445 p. 2 blz. 2 
446 p. 3 
447 ibidem 
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9.90 Brief aan P. de Mont448 
LM B 00967 
 
Deventer 26 Jan. 1886 
 
Waarde vriend, 
 
Het spijt mij, dat ik niet aan mijn eerste gedachte gevolg heb gegeven en U dadelijk bij 
ontvangst Uwer Fladd. vl.449 mijn  dank heb toegebracht. Ik wenschte eerst te lezen en te 
genieten, en heb dit gedaan, maar toen begon mijn school werder en vele beslommeringen 
deden mij het schrijven uitstellen; houd mij dit ten goede. Ik kan U zeggen, dat ik met 
genoegen het grootste deel van uw bundel gelezen heb, - en ik lees tegenwoordig zelden, - en 
de rest later hoop te genieten. Ik breng alle hulde aan uw heerschappij over de taal en de 
helderheid, waar mede gij uwe gedachten uit; het was mij een verkwikking, nieuwen 
gedichten te lezen, die niettegenstaande hun kunstigen, zelfs gekunstelden, vorm verstaanbaar 
waren. Ik betrap er mij op, dat ik daar ongeveer hetzelfde zeg als v. Hall in de Gids. Ik ben het 
in meer opzichten met hem eens, en wensch ook, dat gij eerstdaags zeggen zult: “Paullo 
maiora canamus!” 
Tot mijn groote verwondering heeft er over uwe lezing iets in de Dev. Courant, de Koerier, 
gestaan; ik had die bewaard om ze U te zenden en doe dit bij deze.  
Mijn Venus en Adonis is nog niet af; de vertaling gaat niet vlug; trouwens de taak is niet 
gemakkelijk; zoo schreef ik b.v. heden strofe 161-164 O how her eyes etc.!! De Heer van 
Haal zal het stuk hoop ik wel in de Gids willen opnemen, maar of de andere Redacteuren het 
zullen willen en durven weet ik niet; ik zend het hem zeker toe; ik hoop in een paar weken. 
  Ik heb reeds opgegeven U voor de Toekomst mijn Sh. te zenden; de uitgever zal, denk 
ik gewacht hebben omdat waarschijnlijk deze week nog een nieuw deel, Deel I, verzonden 
wordt; de Gids zal het zeker reeds in het Februari-nummer bespreken, want van Haal heeft 
daartoe een exempl. in losse vellen bij den uitgever aangevraagd. 
 Mijne vrouw heeft mij reeds voorlang gevraagd, U toch, zoodra ik schreef, te zeggen, 
dat zij met zooveel genoegen de Fladd. vl. gelezen heeft. Zij draagt mij op haren groet U over 
te brengen. 
 Ontvang hem ook van mij en geloof mij steeds 
       t.t. 
       L.A.J. Burgersdijk 

                                                 
448 Karel Maria Polydoor de Mont (1857-1931) schrijver en leraar letterkunde o.a. aan de Vlaamsche Academie 
voor Beeldende Kunsten. [http://www.dbnl.org/tekst/bran038biog01_01/bran038biog01_01_2812.php 
geraadpleegd 7 juli 2011] 
449 Fladderende Vlinders van Polydoor de Mont werd in 1885 uitgegeven bij Elsevier 
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9.91 Brief aan A. C. Loffelt  
LM B 00967 
 
Deventer 8 Febr. ‘86 
 
Amice, 
 
Het blijkt mij daar, dat een der comediestukjens die ik een jaar geleden van U ontving, hier 
was blijven berusten. Ik doe U dit stuk p.p. toekomen; houd de vertraging ten goede svpl., en 
geloof mij, na groete, 
 
t.t. 
Burgersdijk 
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9.92 Brief van Cornelis Willem Opzoomer450 (1821-1892) 
SAB A BUR C 3 
 
Utrecht 28-6-86 
 
Waarde Vriend, 
 
na al de drukte is er verademing gekomen, heb ik de behoefte aan U een enkel woord te 
schrijven. 
 Ik moet u mijne droefheid uitspreken over de mislukking mijner pogingen in [451] 
Amst. én hier. 
 Te Amst. rekende ik erop, dat gij gekozen zoudt worden tot lid der Akademie. Ik heb 
gedaan wat ik kon, maar zonder baat. 
 Te Utrecht heb ik u voorgesteld als doctor kennis [452] in de Nederl. taal maar zonder 
baat. Al mijn aandrang stuitte af op het oude, dat wij geen doctoraat hebben in de kunst. 
 Laat den moed en de hoop niet zinken. Ik zal het ook niet doen. Ik verlies mijn beide 
[453]den niet uit het oog. 
 Met hartelijken groet en de beste wenschen van huis tot huis 
Uw Opzoomer 

                                                 
450 Cornelis Willem Opzoomer (1821-1992) was hoogleraar wijsbegeerte in Utrecht. 
[http://www.historici.nl/retroboeken/nnbw/#source=6&page=548&size=2&accessor=accessor_index 
geraadpleegd op 7 juli 2011] 
451 p. 1 
452 p. 2 
453 ibidem 
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9.93 Brief van Anthonie Cornelis Loffelt 
SAB A BUR B 49 
 
Den Haag 25 Aug 1886 
 
(Hamlet en Bara’s [herstelde? p. 66] [vormt? p.66] Tijdspiegel 1896 Hamlet Gids) 
 
Amice! 
 
Hierbij zend ik U twee Hamlet-studiën ter leen (het zijn namelijk mijn enige resteerende 
overdrukjes), ten einde U de moeite van ’t zoeken te besparen, voor ’t geval U ze mocht 
willen raadplegen en ge ze niet bij de hand hadt. Toen U mijn verleden verteldet ge in Werden 
verdiept waart, schrikte ik zoo, en maakte ik mij zoo bang, dat U misschien zieltjes zoudt 
willen winnen voor beschouwingen over een Hamlet, die buiten den geschreven tekst van 
Shakespeare staat, dat ik mij voornam alle nederigheid om nadeelingen bescheidenheid aan 
kant te zetten en…. u met opzet nog eens naar mijn eigen opstellen te verwijzen. Ik durf 
zeggen, dat mijn wijze van beschouwen boven de meeste Duitschen ontledigen staat, omdat ik 
het treurspel niet aan flarden en draden knip, maar ik mij uitsluitend houd aan wat de 
toeschouwer duidelijk te zien en te hooren, de lezer te lezen krijgt. Wanneer Hamlet geen 
bespiegelende teederen natuur had gehad, zou Sh. zelf dit wel zeer duidelijk hebben doen 
uitkomen, daarvoor was hij praktisch en scherpziend dramaturg. 
De waarde van mijn Hamlet beschouwingen in den Gids ligt hierin, dat zij niet geschreven, 
maar medegeleefd454 zijn. Ik wenschte dat mijn stuk die verdienste niet had. U zult wel 
billijken dat ik mij hierover niet verder uitlaat. Mijn Tijdspiegelstuk is nog eenvoudig en 
letterk. historisch en kritisch betoog, geschreven met het doel te bewijzen dat Göthe’s oordeel 
alleen kan hebben …. omdat het geen “ontdekking” is, geen verborgen [455], dien eerst G. kon 
ontdekken; verder de treffende overeenkomst met het oude Hollandsche stuk. De weifelzucht 
en teederheid neem ik daar wel aan, maar de psychologische oorzaken kon ik eerst later aan 
persoonlijke ondervinding nauwkeurig nagaan. Het was mijn streven proefondervindelijk 
alles te wikken en te wegen, zoo nuchter en objectief mogelijk, maar tegelijkertijd warm en 
nederig van hart tegenover het kunstwerk te blijven, zooals Shakespeare het met duidelijken 
toeleg geschilderd heeft. Een afzonderlijk drama, dat elk op zijn manier tusschen de tooneel 
en bedrijven van het inderdaad geschreven stuk lezen kan, liet ik natuurlijk buiten 
beschouwing. Mijn ideeën over Hamlets waanzin, Ophelis’a aard, zijn raadselachtig gedrag 
jegens haar, de [456] – als ik ze zoo noemen mag -  van Claudius’ en Laërtes’ “Kracht” en 
Hamlets “zwakheid”, Shakespeare in ’t objectieve gelaten beschouwingen over noodlot en 
voorzienigheid hebben in hun nauwe verband met den tekst veel oorspronkelijks. Misschien 
vindt U ‘t “pedant” dit over mijn eigen werk te zeggen, maar …. ik ben criticus van mijn 
ambacht en wanneer ik een stuk lees, dat ik vier jaren geleden geschreven heb, kan ik dit zoo 
onpartijdig mogelijk bekijken. In mijn Gidsopstel heb ik expres het stuk op den voet gevolgd, 
steeds de waarden van Sh, gebruikend ten einde het kunstwerk zelf voor oogen te houden en 
’s dichters zichtbaren of merkbaren toeleg te beoordelen. Wanneer U het met mij eens is, dat 
mijn stukken iets in zich hebben dat hen van andere opstellen over Sh. voornamelijk van die 
der Duitschers, onderscheidt (gunstig of ongunstig), dan zal het mij aangenaam zijn, als u, des 
noods in een noot, in Uw aanteekeningen er op wijst. Wanneer ook maar één Nederlander er 
toe komt die stukken nog eens opteslaan ben ik tevreden. Is die lezer het met mij eens, dan 
vertelt hij ’t wel weer aan een ander. De […p. 69] aesthetischen en litterair historische 

                                                 
454 p. 67 
455 ibidem 
456 p. 68 
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opstelling die ik sedert een twintigtal jaren over Sh. en het Engelsche tooneel in verband met 
het Nederl. schreef, verdienen in zóó ver opmerkzaamheid, als zij steeds een zeer merkbaar 
streven naar oorspronkelijkheid verraden. In hoever ik daarin geslaagd ben, is aan anderen om 
te beoordeelen. Dit is zeker, dat ik niet gelijk zoo vele Duitsche professoren ’s dichters 
werken beschouw als waren ze gisteren uit de lucht op mijn schrijftafel komen vallen, of als 
een melkkoe ter verkrijging van honorarium en een rectoraat of professoraat aan een of ander 
gymnasium of hoogeschooltje. Mocht ik hier of daar wat heftig uitvaren tegen de Duitschers, 
hun eeuwig bluffen met de “Deutsche Wissenschaft”, en onvruchtbare speculaties op 
Shakespeare-terrein gaven er maar al te veel reden toe. Het is curieus nategaan hoe zelfs de 
hoog geprezen Alex Schmidt niet eens de levende Engelsche taal verstaat en het Engelsch 
denkt te kunnen behandelen als een doode taal, die alleen door boeken gecontroleerd kan 
worden. 
Tot mijn spijt is de vriend die mij indertijd zijn met kantteekeningen voorziene uitgaaf van 
Uw tonneelbewerking toonde nog in de buurt van [457] Ik kan U die dus niet ter inzage 
zenden. In mijn eigen ex. staan alleen een paar aanteekeningen in den schouwburg gemaakt, 
te midden van de opmerkingen over het spel en de weglatingen. Zij volgen hier, misschien 
kunnen ze U bij de correctie nog dienen. Blz. 9 het graag verlof. Is het verlof traag? Kan ’t 
ook: “Hij dwong mijn traag verlof mij af, o vorst!”  
9. “Meer dan een neef is minder dan een zoon”. Thans onbeduidend en niets zeggend. 
Misschien: Dichter dan neef, maar verder toch in aard of bloed. 
10. “Nachtkleed,” welk Hollander ziet hierin iets anders dan nachtgewaad, slaaphemd of iets 
dergelijks. Beter “rouwkleed” 
16. “Zijn baard was, denk ik, grijs gesprenkeld.” Niet juist als dialoogvorm. 
18. “’t Is niets goeds”. onbeduidend. 
26. “Uws indachtig”, voor “remember me” telkens zeer stijf en gewrongen, vooral voor een 
indrukwekkend wachtwoord. 
26. Trivial fond [458], niet geheel juist. 
26. Mijn Prins; mijn Prins, te weinig natuurlijke dialoog-vorm. 
27. “arrant knave” , niet stoute gast, maar doortrapt fielt459 of schurk. 
32. zegt men van knieën, dat zij “rillen” ? 
61. “just” is niet “wakker” 
62 “idle” is hier “dwaas” of “onverschillig”. 
70. “Vriendschap[…?460]”, een onhollandsche samenstelling. 
71. “hoogste noch van mijn stem” niet “stem” maar “wezen” of “ziel”. 
80. “Verbeeldingskracht” heeft wel een wat te gunstigen beteekenis; verbeelding of 
inbeelding? 
100. “Schreibeek [461]” ?? 
103. Waarom bij Adam de [462] niet behouden; door overtebrengen op wapens en wapenen. 
Zij voeren Adams wapen 
Was die een edelman 
Hij was de eerste die wapens droeg. Maar hoe kon hij dat? 
- Wat, zij ge een [463]? Hoe legt ge dan de schrift uit? De heiligenschrift zegt: Adam spitte, 
kon hij spitten zonder wapen (of spade) 
(When Adam delved and Eva span who was then the nobleman?) 

                                                 
457 p. 70 blz. 2 
458 p. 71 
459 fielt betekent boef, schurk of ploert en andere omschrijvingen voor hetzelfde fenomeen. 
460 p.72 
461 ibidem 
462 ibidem 
463 ibidem 
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104. “O’ver reach” is gedecideerd “om den tuin leiden te slim af zijn, bedriegen” zelfs nu 
nog; daarom ook van [staatsman? p. 73] gezegd. Zoekt men er een woordspeling in, dan gaat 
de ware beteekenis verloren. 
106. (boven)  “Wat is die man enz” Wel wat vrij. Beter: “Wat doortrapte knul! Als we onze 
woorden niet wegen, zullen wij het afleggen.” 
107. “Haar toekomstig gelaat”. zij er eens zóó zal uitzien. 
109. Sweets tot the sweet. “Het lieflijkst op wie lieflijk was”, zeer stroef en koud, waardoor 
het gevleugelde woord bedorven is. 
113. Zoo sterven Rosencrants” go to it; zijn er bij, zijn ingerekend. 
118. “hoe wee het mij is om mijn hart.” minder actons. 
118. “Daar niemand iets bezit van wat hij verlaat, wat betekent het dan, het vroeg te verlaten.” 
In Hamlets mond onzin. (Ik bedoel natuurlijk ook den Engelschen tekst) Waaruit blijkt dat 
Hamlet zoo gehecht was aan bezit! Zie uitvoerige noot achteraan mijn Hamlet Editie, waar de 
lezing eenen andere no 4 wordt aangenomen, nl. die van 1604. 
Hopende U dezen letteren in aangename vacantiestemming ontvangt en U den landgenoot, 
indien ’t zoo in ’t rijm te pas komt, er nog op komt wijzen, dat niet alleen geleerde moffen 
over Hamlet hebben nagedacht, maar de Prins van Denemarken ook in Holland zijn vrienden 
heeft gevonden, blijf als steeds 
 
Vr 
 
A.C. Loffelt 
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9.94 Brief aan A.C. Loffelt  
LM B 00967 
 
Deventer 28 Sept. ‘86 
 
Amice, 
 
Reeds een paar weken ligt deze briefk. met geschreven adres op mijn schrijftafel, om U te 
danken voor de toezending Uwer opmerkingen op Hamlet, en uw opstellen over Hamlet 
(Gids) en Venz. Torq. maar ik had het te druk om aan het invullen te denken, 4,5 vellen door 
de weeks, en voortgaan met “Lucretia” nam mij, bij mijn lessen, al mijn tijd. Ik wensch 
Lucretia bijna of geheel af te maken, eer ik aan de Aantek. op Hamlet begin; ik doe ongaarne 
2 dingen dooreen, maar zal er toch over 2 of 3 weken aan moeten beginnen, zoolang mag ik 
Veinz T wel houden? Gids opstel zal ik morgen af overm. terug zenden, daar ik ’t zelf bezit. 
Dank ook voor de Cour. Vaderland (Misanthr.) Verscheidene opmerk. op Hamlet waren na 
mijn herziening niet meer te maken, bv. Schreibeek; later [zie?] ik accuraat na. 
Na groete 
t.t. Burgersdijk 
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9.95 Brief aan A. C. Loffelt 
LM B 00967 
 
Deventer 14 Oct. 1886 
 
Am. 
 
Dank voor uw toezending van Vaderland 7 Oct. ’t Zou mij licht ontsnapt zijn; ik kijk ’s 
winters altijd Donderdag het Vaderland in, maar ’t is het seizoen nog niet en ik had het 
verzuimd. Weet gij, dat Poelhekke in “De Katholiek” over dezelfde questie geschreven heeft? 
– Ik heb die nummers. Ik zag met genoegen het V464.v heden. – Over weinige dagen zend ik u 
met Uw stuk over H. een overdruk van Venus & Adonis met stuk Lucretia; deel XII verschijnt 
einde ’87, maar ik laat alvast drukken tusschen de andere deelen door, om met groote 
tusschen poozen een vel sonnetten, […] te laten volgen. TT Burgersdijk 
 
Heden ben ik gereed gekomen met strofe 200 Lucretia; nog 65 coupletten! 

                                                 
464 Vaderland 
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9.96 Brief van Karel Maria Polydoor De Mont  
SAB A BUR B 64 
 
22 februari 1887 
 
Van Geertstraat 51 Antwerpen 
 
Zeer geachte Vriend en Collega! 
 
Ik meld u goed nieuws. Van de vacantie, waartoe [465] aanleiding geeft, gebruik makende, heb 
ik een oud en geliefkoosd plan ten uitvoer gebracht: een vrij uitvoerig opstel heb ik 
geschreven over uwe overheerlijke vertaling van Shakespeare, eenen rangenarbeid, waarvoor 
ik – het zij tusschen haakjes gezegd -  de grootste bewondering koester en dien ik kort en 
goed boven allen andere dergelijken arbeid, door Nederlanders gedaan, durf te stellen. Mijn 
stuk zal, naar alle schijn, eerst in het Zondagsblad van het Nieuws van de Dag (Amst.), daarna 
gewijzigd op een paar plaatsen, in Toekomst of Nederl. Mus., het licht zien. Wellicht slaag ik 
er ook nog in het in de Kl. Gazet van Antw. of in Volksbelang van Gent te doen opnemen. 
Aan publiciteit zal het alzoo niet ontbreken. Nu durf ik u eenen dienst verzoeken. Zoo graag 
luisterde ik mijn droog ofschoon met warmte geschreven artikel, wanneer het in Toek. wordt 
geplaatst, en dit zal in April allerlaatst gebeuren, op met de vertaling van een of twee der 
schoonsten, eigenaardigsten sonetten & vooral met een min of meer uitgebreid brok uit Venus 
& Adonis. Is het te lastig mij copij van beide gewenschte vertalingsfragmenten spoedig te 
bezorgen? Ik hou mij vooral of voor iets zeer poëtisch of voor iets zeer dramatisch, 
hartstochtelijks, aanbevolen. – Ik zal niet nalaten voortaan bij de verschijning van elk der nog 
overblijvende deelen hetzelven in de Toek. of Museum dadelijk te doen kennen & 
waardeeren. Uw zeer [466] Pol de Mont. 

                                                 
465 p. 1 
466 ibidem 
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9.97 Brief van Samuel Adrianus Naber 
SAB A BUR B 67 
 
1 Juni 87 
 
Amice! 
 
De bedoelde plaats staat bij Herodotus II 69: [Grieks467] ’t Is intusschen niets las eene 
aardigheid en in het geding van geen wezenlijk belang. Jammer dat de kwestie zelve 
gewoonlijk verkeerd gesteld wordt. Vale et ama [?468] t.t. S.A.N. 

                                                 
467 p. 6 
468 ibidem 
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9.98 Brief van Willem Augustus Hecker469 
SAB A BUR A 65 
 
16 Aug. 1887 
 
Waarde Heer en Vriend; ontvang mijn hartelijksten dank voor de toezending van het kostbare 
exemplaar van den Agamemnon; waarvan ik mij een waar genot beloven durf. Tot dus ver 
kende ik alleen die van Wilh. Humbolet. Ook meen ik mij ter herinneren dat Merw470. zich er 
aan bezondigd heeft. Zoo ja, dan dubbel gelukkig dat de uwe verschenen is, zoodat hij zeggen 
kan: [Grieks]. Ik hoop dat ge mij door ‘t werk uwer pen bekeeren zult van mijne meening, dat 
we beter deden de gedichten der ouden, bep. de Grieken, onvertaald te laten, dit zou voor mij 
een nieuwe reden van dank bij de vele zijn. Hierover gaarne later! Zoodra mogelijk wijd ik 
mijn besten tijd aan de lectuur van beide teksten. Intusschen na vriendelijke groeten 
    t.t. W. Hecker 

                                                 
469 Willem Augustus Hecker (1817-1909) was een Nederlands dichter en hoogleraar geschiedenis en 
antiquiteiten in Utrecht. [http://www.historici.nl/retroboeken/nnbw/#source=4&page=366 geraadpleegd op 7 juli 
2011] 
470 Merwede. 
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Brief van Samuel Adrianus Naber 
SAB A BUR B 68 
 
18 Augustus 87 
 
Amice! 
 
Gaarne neem ik op mij uw afdruk aan de Academie aan te bieden. Ik heb gewacht u dit te 
melden totdat ik gelegenheid had gehad uwe vertaling gezet door te lezen. Ik maak u mijn 
compliment. Of de Nederlandsche ooren de muzyk der [dochmien en chorias…? en 
ionieën471] zullen opnemen is eene vraag, die ik wel kan stellen maar niet beantwoorden. In 
ieder geval kunnen de philologen uw werk op prijs stellen. Ziet men u dezen zomer nog in 
Amsterdam? Voor september gaat u denkelijk niet van huis. 
   [Vale et ama 
   Ex arse tuum,472] 
 
   S.A.N. 

                                                 
471 p. 8 
472 ibidem.  
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9.99 Brief van Franciscus Cornelis Donders 
SAB A BUR A 46 
 
Utrecht, 25 Sept 1887 
 
P.S. vergeef mij, dat ik geen afscheid van U nam in den schouwburg: Ik moest te 11 uur weg 
en daarom een plaats keizen, van waar ik ontsnappen kon. 
 
Waarde Heer en Vrouw, 
 
Hartelijk dank voor den Agamemnon. Een nieuwe parel aan Uw Kroon! – Ik heb hem met 
belangstelling doorgeloopen en hem [473] mijn kleinzoon [Frans?] geschonken ter gebruike 
afgedaan, die in de zesde klasse van het Gymnasium zich met voorliefde bezig houdt met de 
Grieksche tragedie. 
 Geloof mij hoogachtend en vriendschappelijk geneegen [474] 
Uwe Donders 

                                                 
473 p. 3 
474 ibidem 
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9.100 Brief van Willem Augustus Hecker 
SAB A BUR A 66 
 
28 Oct 1887 
 
Amice! Of ge mij ook van mijne u vroeger gemelde denkwijze bekeerd hebt! 
Verbeeld u, dat ik, uw vertaling van den Agamemnon lezende en met het oorspronkelijke 
vergelijkende, onder de hand ook zelf ’t geheel stuk vertaald heb; maar op geheel andere 
wijze dan gij, zoodat het niet kan heeten, dat ik met u in ’t worstelperk getreden ben of u heb 
willen verbeteren. (’t een zoowel als ’t andere [ardua res?475]). den dialoog heb ik in 
vijfvoetige jamben overgebracht en de choren in berijmde coupletten. Ik moet u eerlijk 
bekennen dat ik mij niet met nederl. alexandrijnen, ten minste niet met onberijmde verzoenen 
kan, zelf niet zooals gij ze weet, samen te stellen. En de lyrische voetmaten en strophen, half 
poezie en muziek ze verliezen in ons klankloos hollandsch te veel, als er niet eenigermate aan 
die stroefheid en stramheid tegemoet gekomen wordt door een aan de nieuwe talen eigen, ten 
minste eigen geworden, hulpmiddel, een soort van ακος voor al ’t gebrekkige tegenover ’t 
grieksch. – Ik meende niet te mogen nalaten u een en ander mee te deelen, dat ge wel zult 
willen opnemen met de vriendschappelijke gevoelens als waarmede ik mij noem t.t. W 
Hecker 
 

                                                 
475 p. 3 
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9.101 Brief van Jan Pieter Nicolaas Land476 
SAB A BUR B 18 
 
Leiden 25 Dec. 1887 
 
Amice, 
 
Reeds was ik voornemens U dezen dagen te schrijven, toen ik verrast werd door Uwen fraajen 
Agamemnon. Ik stel dat geschenk op hoogen prijs en ben U regt erkentelijk voor Uwe 
oplettendheid. In de Zomervacantie, als ik vrouw en kind met boschlucht mag gaan 
verkwikken, hoop ik mij eens degelijk in Uwe vertolking van den ouden Athener te 
verdiepen. Het is waarlijk opmerkelijk hoe Ge, eenmaal aan dergelijke behandeling van 
dramatische meesterstukken gewend, van het eene tot het andere getrokken wordt; na 
Shakespeare, met wiens naam Ge den uwen voor goed verbonden hebt, zullen nu de Grieken 
Uw en mijn tijd in beslag nemen; - of zou het U mogelijk zijn, het hier bij enkele stukken te 
laten? En ik geloof, dat zulke bewerkingen voor onzen tijd haast onmisbaar zijn. Grieksch van 
die moeijelijkheid zonder lexicon te genieten, vermogen weinigen, al wordt er nog zoo zeer 
op de klassieke […echien] aangedrongen; met een vloeijende vertaling ernaast durft men het 
aan, en ook degene die het niet heeft leeren volgen, wordt althans in een belangrijk deel der 
schoonheden van het werk ingewijd tot zegen van zijn eigen werk en de lezers daarvan. 
Als het realisme, - God betert, - eenmaal zal hebben uitgewoed, zullen onze dichters, die maar 
hoogst zelden van een gymnasiale opleiding genoeg medebrengen om uw voorbeeld te 
kunnen volgen, er toch nog langen tijd hun voordeel mee doen, en dat zegt voor de vorming 
der natie veel meer dan onze [vroege/drooge] en omslagtige historische onderzoekingen ooit 
kunnen teweeg brengen. 
 Wat ik u reeds vroeger zeggen wilde is, dat ik mijn toelichtingen van het Luitboek van 
Thysius gereed ben, en nu het werk van Chapell ter uwer beschikking kan stellen voor de 
muziek der liederen die bij Shakespeare voorkomen. Van alle heeft men de wijs nog niet 
opgespoord; uit mijne bron is alleen gebleken dat “Sweet [bliver?] op de wijs van, “the Hunt 
is up” gezongen werd, en deze hebben wij onder dezen titel [reeds] bij Chappell. Had ik den 
tijd, dan zou ik U gaarne de noodige extracten hebben geleverd; doch ik moet naast mijn 
ambtwerk vooreerst een latijnsche vertaling van een Syrisch historiewerk en ten tweede een 
verhandeling over  javaansche muziek met talrijke muziekblijlagen ten behoeve van anderen 
voor de pers gereed maken nog vóór de groote vacantie; en bovendien, Gij die den ganzen 
Shakespeare hebt doorgewerkt kunt eerder weten wat Ge noodig hebt, dan ik die slechts nu en 
dan een zijner stukken voor mijn genoegen lees. En daarvan kan ik zoo weinig een studie 
maken, dat ik niet eens den tijd heb gevonden om te onderzoeken, in hoever de vertaling die 
wijlen mijn [ouch?] neef G. Timme (een amsterdamsch koopman die […] in het Spaansch 
was) van de Coriolanus477 heeft gegeven (Deventer 1876), aan den eisch voldoet. 
 Misschien komt Ge van den winter nog even hier; dan zoudt Ge met Chappell hier 
voorloopig kennis kunnen maken; of verlangt Ge dat ik het boek maar daadlijk naar Deventer 
opzend? Het is nog steeds het standard-work [over a], Popular Muzic of the Olden Time, en 
de auteur, thans over de tachtig jaren oude, zal er zeker geen nieuwen druk van kunnen 
leveren, zooals hij nog zeven jaren geleden voornemens was; zijne boeken heeft hij nog 
allengs aan [Zuaritsch?] overgedaan. 
 Mijn zwager Cremer is op reis naar Deli, waar Uw zoon hem waarschijnlijk wel 
ontmoeten zal. Na een reis over Java wachten wij hem in de nazomer met zijne vrouw terug. 

                                                 
476 Jan Pieter Nicolaas Land (1834-1897) was hoogleraar wijsbegeerte in Leiden. 
477 Coriolanus van William Shakespeare. 



 196

De zaken gaan daarginds blijkbaar voortdurend naar wensch, en de beambten zullen er zich 
niet over hebben te beklagen. 
 Uwen oudleerling van Groningen hebben wij hier twee avonden voortreffelijk piano 
hooren spelen, helaas! voor een zeer klein gehoor; men zegt dat hij daarom de vier overige 
programmas onuitgevoerd zal laten. In zijn geval deed ik stellig evenzoo: doch voor ons is het 
jammer genoeg; en hij wordt er misschien door ontmoedigd, tot schade voor de nederlandsche 
kunst. 
 Verzoeke vriendelijke groeten aan Mevrouw. 
      [Vale!] t.t.478 J.P.N. Land 

                                                 
478 “totus tuus” betekent geheel de uwe. 
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9.102 Brief van J.C.A. van de Maas Dutch Club London 
SAB A BUR A 47 
 
25 jan.1888 
 
De Nederlandsche Vereeniging “Dutch Club” 22. Regent Street. W. 
 
40 Finsbury Cuins London E.C. 25 Januari 1888 
 
Hoog Geachte Heer, 
 
Namens de leden der Vereeniging kan ik U uitnoodigen tegenwoordig te zijn bij het feestmaal 
onzer Vereeniging op Zaterdag 18 Februari a.s. des avonds te 8 uren in het Hôtel Métropole 
alhier. Onze gezant alhier zal tot voorzitterschap waarnemen en de Lord Mayer alhier en 
misschien ook de Belgische Gezant alhier zullen tegenwoordig zijn. Het zoude mij 
aangenaam zijn indien U den uitnoodiging zoudt willen aannemen. 
In afwachting daarvan blijf ik  
Hoogachtend 
Uw dienst. Dienaar  
J.C.A. v/d Maas 
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9.103 Brief van Cornelis Willem Opzoomer 
SAB A BUR C 4 
 
Utrecht 13-3-88 
 
Waarde Vriend, 
 
 gisteren mocht ik de zin naar u hoofdstuk niet wagen/vragen. Ik heb, dit wel vrezend, 
vooruit de noodige maatregelen genomen. En zoo kan ik U gelukkig goede tijding brengen. 
Gij staat voor de Ak. v. Wet. op de Kandidatenlijst en ik heb voor de keus die 4 April moet 
worden gedaan, de beste verwachtingen. Het spreekt vanzelf, dat deze mededeeling geheel 
vertrouwelijk geschiedt. 
 Van uw schoonzoon ontving ik met blijdschap het bericht dat het met Uw toestand 
blijft vooruitgaan. 
 Ik kom zelden buiten de deur. Het weder, dat van plan schijnt niet beter te worden, legt 
den meesten huisarrest op, en bouwt tusschen de menschen voortdurend nieuwe 
scheidsmuren. 
 Wat een droevige week ligt achter ons! Zoo’n nederlaag had niemand verwacht. 
 
Met den besten groet 
 steeds 
  Uw oude vriend 
   Opzoomer 
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9.104 Brief van Cornelis Willem Opzoomer 
SAB A BUR C 5 
 
Utrecht 10-4-88 
 
 Waarde Vriend, 
 
  gisteren had ik – [479] sneeuw en vuil ter zitting opgegaan – er vast op gerekend 
U een telegram uit de hoofdstad te zullen zenden om een goede tijding te brengen. Helaas! ik 
ben erg teleurgesteld in mijn [verschijning?480]. Het is mij niet gelukt het noodige aantal 
stemmen om ze te vereenigen. Noch tegen Uw persoon noch tegen Uw werken worden de 
minste bedenkingen gemaakt; het is bij de meerderheid niets anders dan een questi van 
beginsel en van antecedent. DaCosta, die lid was geweest der eerste klasse van het Insitituut, 
werd niet opgenomen in de Akademie van Wetenschappen, omdat in deze geen klasse voor de 
kunst werd voortgezet; aan [Berk?481] is zitting verleend, niet om wat hij als kunstenaar, als 
prozaschrijver en dichter voor de hollandsche taal had gedaan, maar om zijn 
wetenschappelijke verhandelingen over onze taal en haar dialecten, die hem naast Mill een 
plaats hadden bezorgt op het tweetal van het professoraat voor de hollandsche taal en 
letterkunde. Het is deze beschouwing, en zij alleen, die U in de weg staat. Men weet, ook 
wanneer men zelf anders denkt, dit [482] eerbiedigen. 
Toch behoef ik U wel niet te zeggen, hoeveel leed het mij doet, dat de meerderheid zich voor 
deze opvatting heeft verklaard. 
 Uw brief, die goede berichten bevatten, en het door U over d. S. van Sh. geschrevene, 
ze waren mij zeer welkom. Kon ik er even goede berichten uit mijn huis op laten volgen! 
Maar dat mag alweer niet zijn. Nieuwe zorg en angst is over ons gekomen. Gij zult in de 
dagbladen hebben gezien, dat mijn zoon, in 12 [Sgr.?483] Holland verlicht als raadsheer in het 
Hof van Curaçao, nu reeds met verlof van een jaar tot herstel zijner gezondheid op de 
terugreis is. Verdere bijzonderheden zijn ons nog onbekend; we weten alleen, dat hij in den 
korten tijd van zijn verblijf aldaar zich groote achting en toegenegenheid heeft verworven. 
 Van harte geluk, ook van mijne lieve vrouw en onze [484], met uw prachtige bestelling! 
 
Met hartelijke groet, 
 Uw vriend Opz. 

                                                 
479 p. 5 
480 ibidem 
481 p. 6 blz. 1 
482 p. 6 blz. 2 
483 p. 7 
484 ibidem 
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9.105 Brief van Marius Antonius Gisbertus Vorstman485 
SAB A BUR C 45 
 
Gouda, 4 February 1889 
 
Weledele zeer geleerde Heer! 
 
Mag ik U in dank voor uwe vertaling van den Agamemnon van Aeschylos een proefje 
toezenden van mijne overzetting van een koor uit die tragedie? Voor U, gelijk voor bijkans 
iedereen, zou het verborgen zijn gebleven dat ik mij in mijne rust bezig heb gehouden met het 
metrische overzetten van de Grieksche treurspelen, indien  D. Dyserinck het niet had verklapt. 
Daaraan echter ben ik uwen Agamemnon verpligt, en ik stel dat geschenk op hoogen prijs,  
als afkomstig van den bewerker van Shakespeare, die zich in mijn oog hoogst verdienstelijk 
gemaakt heeft door het slot dat hij aan die vertaling heeft toegevoegd, en waarin hij ons den 
dichter in zijn ontwikkeling en toestanden heeft doen kennen. Maar hierover voegt het mij 
niet uit te weiden. Ook vermeet ik mij niet om het staaltje, dat ik u toezend, te willen 
beschouwd zien als eene poging om te wedijveren met hetgeen door u is geleverd. Daartoe 
verschilt ons standpunt teveel. Ik heb voor meer dan twaalf jaren aan geen publiek gedacht, en 
mijne vertalingen hebben geruimen tijd diepe rust genoten. Eerst met den aanvang van dit jaar 
nam ik den Hippolytus van Euripides onder handen, maar zonder eenig doel van uitgaaf. Ik 
heb alleen mij daarin geoefend om de Jamben metrisch zóó over te brengen als het naast met 
het oorspronkelijke en het meest met het Hollandsch overeenkwam. In de koren heb ik 
getracht door rijm en verschillenden maat te doen blijken dat het koren waren, zonder op het 
Grieksche metrum of ook angstig op de afdeelingen acht te geven. Het metrum der koren 
komt mij nog voor even onzeker te zijn als dat der Hebreeuwsche psalmen, en van een [486] ik 
dat het te Deúm in verschillende kerken en op onderscheiden tijden en naar subjectieve 
opvatting wordt gezongen. Opklimming van het nieuw Grieksch tot het oude zal over den 
zang weinig of geen licht verspreiden. Daarom heb ik mij vergenoegd om zoo veel mogelijk 
bij de koren de hoofdgedachte van den dichter duidelijk in onze taal te doen uitkomen. En het 
komt mij voor dat deze manier voor onzen tijd en voor Hollandsche ooren te verkiezen is 
boven eene woordelijke navolging, die nog daarenboven door den nevens staanden 
Griekschen tekst wordt gewaarborgd. Over dien Griekschen tekst kan ik niet oordeelen, daar 
ik uw boek eerst Vrijdag van den Heer Dyserinck ontving, en ik mij ook niet bevoegd acht om 
over conjecturen uitspraak te doen. Alleen acht ik het jammer dat [487] in den tekst is 
opgenomen. Waar [488] in de Choephoroi voor kinderen gebruikt wordt is het in den zin van 
onnoozele schepseltjes, en het bijvoegelijke [489] past er evenmin bij als het bij ons kuiken zou 
te pas komen. Maar [490] komt bij [491] uitnemend te pas, als de voorstelling van de 
levensgroote beeldtenis van een voorvader of godheid zoo als Aeschylos die in het 
voorportaal van een voorhistorischen koning wel kon gedacht hebben. Men mag in de kritiek 
niet vragen hoe men het zou hebben gemaakt, maar wat de schrijver wilde. Zo kon ik wel 
zeggen dat er [492] moest worden gelezen, zoodat Menelaos zelfs in zijn schoone jagthonden 

                                                 
485 Marius Antonius Gisbertus Vorstman (1805-1894) was een Nederlands predikant en historicus. Hij vertaalde 
Griekse treurspelen. [http://nl.wikipedia.org/wiki/Marius_Anthonius_Gijsbertus_Vorstman geraadpleegd op 7 
juli 2011] 
486 p.2 blz. 1 
487 Grieks p. 2 blz. 2 
488 ibidem 
489 Grieks p. 3 
490 ibidem 
491 ibidem 
492 ibidem 
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geen pleizier meer had. Maar ik geloof dat die schoone beelden in een schoon verband staan 
den de droombeelden van de koning. Hierbij evenwel laat ik het met de belofte dat ik uwe 
vertaling zal trachten te bestuderen, en u nogmaals dankzeggende voor het geschenk. 
Met de meeste achting noem ik mij 
 

U S D W Dienaar 
  

M A G Vorstman 
(pag. 4 t/m 8 bestaan uit de vertaling van Vorstman) 
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9.106 Brief van Charles E. Flower 
SAB A BUR A 50 
 
Jul. 1889 
 

        AVONBANK, 

         STRATFORD-ON-AVON 
 
Dear Professor Burgersdijk 
 
 On going through the Imemorial Library to day with our new Librarian [493] Wall I 
found that during my absence in Algeria your last three Volumes had arrived – and as this 
must have accured during the illness of Sir Hawley I think it possible that they might not have 
been properly acknowledged –  
 His death has been a great loss to one personally and also to the Library with the 
formation of which he entered most heartily – allthough I hope I have found a good man for 
his [494] succes…? [495] can replace Sir Hawley – In case you should not have seen it I send an 
[496] of him – 
 You are happy in now having completed a great work – perhaps you may have leisure 
to pay us a visit than I should be delighted to make your personal [497] tour. 
 Our performance of Henry 6th part I was a great experience & a great success if one 
can judge of a play without seeing it acted – and both actors & audiance were delighted – 
 
  Yours sincerely 
   Charles E Flower. 

                                                 
493 p. 5 
494 p. 6 blz. 2 
495 ibidem 
496 ibidem 
497 p. 7 
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9.107 Brief van C. Lowndes (Niet af.) 
SAB A BUR A 42 
 
 
       AVONBANK, 

        STRATFORD- ON- AVON. 

 
16th Septembr. 89 
 
Sir. 
 I have to day found here a letter Addressed by you to W. Flower which in his absence 
I have opened- The letter bears the Stratford [498] postmark August 7th. I feel that I must [499] 
& to my great sorrow & regret have brought it mere myself with [500] of papers, circula[501], to 
keep pr. W. Flower’s return. W Flowers left Avonbank on July 18th for [502] and he does not 
expect to return home until after the 9th of October. I am forwarding your letter today with the 
only explanation I can give of the most unfortunate circumstances. 
 W. Flowers will feel greatly [503] & annoyed both at the occurance of your letter [504] 
being forwarded to him let  

                                                 
498 p. 1 
499 ibidem 
500 ibidem 
501 p. 2 blz. 1 
502 ibidem 
503 ibidem 
504 ibidem 
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9.108 Brief aan A. C. Loffelt  
LM B 00967 
 
Amsterdam 16 Oct. ‘89 
 
Amice! 
 
Daar te huis allerlei bezigheden elkaar vervangen, kom ik daar vaak niet toe brieven te 
schrijven. Met veel genoegen ontving ik uwen “Uren met Sh.”en las er belangstellend bij veel 
bekends, ook wat nieuws, met veel genoegen. Ik meende Uwe beleefdheid te beantwoorden 
met de toezending van Ooms’ (De Oude vd Berg) “Tartuffe” (niet in de handel). Doch de 
publicatie bleef uit, en hiermede mijn brief. Nu eindelijk zond ik u het stuk; gij kunt er gewag 
van maken, zooals gij wilt. Van een vrij uurtje in Amst. maak ik gebruik om U te schrijven en 
dank te zeggen voor de toezending van Uw boek, dat mij zeer amuseerde en naar Engeland 
vergezeld heeft. In Engel. hoop ik in April te Stratford de memorial perfomances bij te wonen 
(King Lear, Two gentleman of Verona); het zal mij genoegen doen als de Leistungen der 
Engelsche acteurs mij bevredigen; ik hoop er het beste van. 
 
Na groete, 
t.t. 
 
Burgersdijk 
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9.109 Brief van Cornelis Marinus Francken505 
SAB A BUR A 52 
 
U506 6 juni ‘90 
 
 
  Waarde Burgersdijk! 
 

Heel veel nieuws heb ik uit nevensgaande boek van Engel niet geleerd; de feiten 
waren allen bekend. Ook de renommistische toon was mij na de aankondiging in de Philol. 
Wochenschrift [507] niet onbekend. Wat E. zegt van den sleur van de gymnasiaaldocenten zou 
meer beteekenen, als hij de bezwaren tegen de invoering van de N. Gr.508 uitspraak voor de 
praktijk had uit den weg geruimd, maar op dat punt is hij zeer onvoldoende; [509] uitspraak 
naar het accent en het leven dan [verder/verzen?510] geen woord. Ook blijkt het dat de 
Duitschers – zeer natuurlijk – geen voorstelling hebben van onze ui en ei, en dat de laatste 
diphtong door hen zeer leelijk als ai wordt uitgesproken. Daarom zou ik toch de handschoen 
niet opnemen voor Erasmus. Met sommige zaken maakt Engel zich het bewijs gemakkelijk; 
waar hij het argument uit de klanknabootsing in de diernamen refuteert511, vergeet op te 
merken, dat het voor het vokalisme, waarvoor de Erasmiani het gebruikten (ч = ai of è), 
onverzwakt blijft bestaan. En ’t blijft ook nog van het itacisme niet los was, op zijne decisie 
zooveel gewicht heeft gelegd. Maar ik laat dat daar en geef overigens toe dat het dwaas is, om 
de bij ons gebruikelijke uitspraak te verdedigen als de oorspronkelijk Grieksche. – Over de 
verkorting van lange vokalen met hiaat schijnt E. niet op de hoogte; en in ’t algemeen 
beantwoordt zijn boek niet aan de eischen van den tegwoordige tijd. Dàn is Seilman voor de 
latynsche uitspraak een geheel ander geschrift. Uitspraak zonder [512] grondslag is 
tegenwoordig onvoldoende. 

Maar ik vergeet misschien te veel dat het boek meer als een brochure dan als een 
wetenschappelijk geschrift moet worden beschouwd. Als zoodanig kan ik er vrede meê 
hebben; het is levendig geschreven. In zooverre las ik het met veel genoegen. 

Deze plant is nu op onzer bodem overgebracht. Heeft men nu haar wat meer waarde 
gegeven op dat ze wat meer wortel kan schieten? O neen, altoos dezelfde praatjes. Dat is wat 
ik tegen die beweging heb; de degelijkheid ontbreekt er aan. 

maar altoos salsai milione. Ik dank u zeer voor de lectuur en blijf raptim 
   Uw dienaar en vriend 
    C.M. Francken 

 
 
 
 
 

                                                 
505 Cornelis Marinus Francken (1820-1900) was hoogleraar in Utrecht. Hij promoveerde op Aischylos. 
[http://www.dbnl.org/tekst/bran038biog01_01/bran038biog01_01_1416.php geraadpleegd op 7 juli 2011] 
506 Utrecht 
507 p. 1 
508 Nieuwe Griekse 
509 ibidem 
510 ibidem 
511 afwijzen, weerleggen 
512 p. 2 blz. 1 
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9.110 Brief van Eugene Mehler 
SAB A BUR B 63 
 
Zwolle 11 Aug. 1891 
 
Amice! 
 
Hartelijk dank voor de toezending van een exemplaar uwer voortreffelijke vertaling van de 
[Septem?]. Zij is “wortgetrau” en toch vloeiend. In den zwaren strijd met de [Dochmaên?] zijt 
gij overwinnaar gebleven. Met een kleine wijziging past op uwen vertaling het gezegde van 
Domocritus: [513] E. Mehler. 

                                                 
513 Grieks p. 10 
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9.111 Brief van Alexander Willem Mauritz Ver Huell514 (Niet af.) 
SAB A BUR C 23 
 
14 Aug 1891 
 
Wel Edel Hooggeleerde Heer 
 
Hoofdpijn en Koorts hebben mij de laatste dagen en nachten geplaagd en betel de vruchten 
van uw talent en kunde naar verlangen te genieten. De geest wil dan wel, de teugels 
(zenuwen) zijn verslapt, de leden (paarden) onwillig, het geheele lichaam (voertuig) is defect. 
[boek515] heb ik bewonderd, niettegenstaande mijn malaise, maar als door een nevel gezien; 
die zeven bestormers van Thebe. En dan vraagt men nog waar de heraldiek haar oorsprong 
vond! 
Zeer schoon uw terug geven van den vijfden man – wezenlijk uw gemakkelijke gave, “sans 
effort apparent” moet men prijzen. 
Dezelfde eigenschap bekoort mij in de vertelling van het Nibelungenlied door Hinsberg516 – 
de meest geliefde reislectuur van mijn goede oudoom Carel Hendrik v. H. Hij verbeeldde 
zich, geloof ik af te stammen van de Hagen’s der legende – want onze voorouders Hagen (de 
laatste stierf een halve eeuw geleden) behoorden tot de oudste geslachten der Geldersche 
Nibelungenstreek. 
In dank ontvangt U [517] de Gudrun-sage terug. Veel pieteit gevoel ik [518] het Boek – en [519] 
zend ik steeds het geleende op op tijd en intact terug. Niet zo’s een ieder – de dichter A. van 
der Hoof [520] o.z. leende, student, boeken van  

                                                 
514 Alexander Willem Mauritz Ver Huell (1822-1897) was een Nederlands tekenaaar en amateurbioloog. 
[http://www.biografischwoordenboekgelderland.nl/bio/6_Alexander_Ver_Huell geraadpleegd op 8 juli 2011] 
515 p. 1 
516 Joseph von Hinsberg (?) 
517 p. 2 blz. 1 
518 p. 2 blz. 2 
519 ibidem 
520 ibidem 
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9.112 Brief van Matthias de Vries521 
SAB A BUR C 51 
 
Hooggeachte Vriend, Ontvang mijn oprechten dank voor de vriendelijke toezending Uwer 
vertaling van de zeven tegen Thebe; die ik met de grootsten belangstelling leerde kennen. Zij 
bewijst niet alleen, het geen gij schrijft, dat de nabootsing der oude maten in onze taal 
uitstekend geschieden kan indien men taal en metrum beide volkomen meester is, maar zij 
toont tevens dat gij de oude tragedie in een Nederlandsch gewaad kunt steken op eene wijze, 
den vertolker van Shakespeare waardig. Ik wensch U van harte geluk met den uitnemend 
volbrachten arbeid, waarvan ik U veel voldoening durf voorspellen. 
 Met mij gaat het redelijk ofschoon mijn asthma mij voortdurend blijft kwellen, mij 
veelal aan huis gebonden houdt en mij het werken zwaar maakt. Ik zal echter mijn best doen, 
om ook in mijn otium522 nog iets te verrichten, al zal het niet veel meer kunnen zijn. 
 Geloof mij steeds hoogachtend en vriendschappelijk. 
Uw dnr. 
 
M. de Vries 
 
Leiden, 21 Aug. ‘91 

                                                 
521 Matthias de Vries (1820-1892) was een Nederlands taalkundige en hoogleraar letteren. 
[http://www.dbnl.org/tekst/bran038biog01_01/bran038biog01_01_4418.php geraadpleegd 8 juli 2011] 
522 Welverdiende rust naar eervolle ambtsvervulling 
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9.113 Brief van Charles E Flower 
SAB A BUR A 51 
 
 

        AVONBANK, 

         STRATFORD-ON-AVON 
 
22nd October ‘91 
 
Dear Professor Burgersdijk 
 I am glad to [523] your letter and to have the Cataloque [524] I cannot attend to my 
former literary occupations. Last year I had [525] taken out under [526] this partially [527] me of 
right [528] my brain and I have twice had my leg affected. 
 I had completed the Shakespeare Memorial Edition and was at work correcting its 
many errors for a second edition, which I can nolonger carry on. 
 I have two or three [529] papers in an unfinished state which I may finish some day, but 
perhaps not. 
 I send by registered post a set of the Memorial Edition for your acceptance. 
  Yours sincerely 
   Charles E Flower 

                                                 
523 p. 10 
524 ibidem 
525 ibidem 
526 ibidem 
527 ibidem 
528 ibidem 
529 p. 11 blz. 1 
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9.114 Brief van Willem Cornelis Roijaards530 
SAB A BUR C 12 
 
Rotterdam 25 Dec. 1891 
 
Weledelhooggeleerden Heer 
Prof Dr Burgersdijk Deventer 
 
Zeer geachte Heer, 
 
Waarschijnlijk heeft u al uit de Coerant gezien, dat de voorstelling van van heden ‘s “Don 
Torribio”, die tegen begin Februari bepaald was, is uitgesteld tot het nieuwe seizoen. Gevolg 
hiervan is, dat de opvoering van “Hamlet” nu veel eerder zal gaan, dan aanvankelijk ’t plan 
van de directie scheen te zijn. Deze laatste is nu beloofd tegen einde Januari, begin Februari, 
en naar de Heer De Vos mij meedeelde, zal reeds binnen enkele dagen lezing van zijn… Hij 
zal u dit trouwens zelf wel schrijven. Ik behoef U natuurlijk niet te zeggen, dat ik heel blij 
ben, dat er nu toch eindelijk iets van die voorstelling zal komen, en daar ik overtuigd ben van 
uwe belangstelling, heb ik u dit persoonlijk even willen vertellen. – Morgenochtend zal ik u 
het beloofde stuk van Maurice Maeterlinck – “Princess Madeleine”, waarvan sommige 
tooneelen zeer sterk aan Shakespeare herinneren, toezenden. Daar ik tot heden uwe vertaling 
van Shakespeares sonnetten enz. nog niet ontving, heb ik hiermee ook nog geen kennis 
kunnen maken. Zoodra ik ze ontvangen en gelezen heb, schrijf ik U. –  
Gisteren kreeg ik inzage van het nummer van het Amerikaansch weekblad “Harper’s 
Weekly”, waarin een niet onbelangrijk artikel voorkomt over the costume of Hamlet by E 
Hamilton, 13 [531]. Laatstgenoemde bespreekt in dat artikel eenige costuums, die sinds de 
eerste opvoering van den Hamlet in den tijd van Shakespeare door de verschillende 
Hamletvertolkers tot nu wel zijn gekozen. Het is merkwaardig te zien wat werkelijk groote 
tooneelspelers in Engeland zoowel als in Duitschland er al zoo wel voor hebben durven 
aandoen, vooral als men dan weet wat ’t eigenlijk zou moeten zijn. 
Ik liet een maand of 5 geleden mijn costuum maken bij Mulder – min of meer naar het model 
van dat van Mounet-[Sully?532] kent u dat? – Het kwam mij vrij gelukkig voor. Hoogachtend 
heb ik de eer te zijn 
 
Uw Dv Dien W C Roijaards 

                                                 
530 Willem Cornelis Roijaards (1867-1929) was een Nederlands toneelspeler, later toneel directeur, regisseur en 
vertaler. [http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn1/roijaards geraadpleegd op 8 juli 
2011] 
531 p. 2 blz. 1 
532 ibidem 
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9.115 Brief van Willem Cornelis Roijaards 
SAB A BUR C 12A 
 
R. 7-3-1892 
 
Zeer geachte heer Burgersdijk 
 
   Vergeef me mijn onbeleefd zwijgen op kaart van eenige dagen geleden! 
– waarlijk – wij hadden ’t zoo fameus druk, dat mijn correspondentie er wel onder lijden 
moest. –  
De heele vorige week waren wij reizende met “Lotos”, in den  provincie. – overal enorm 
succes. ’t Is dan ook een briljant stuk ik ben er verliefd op, bijna zoo verliefd als op Hamlet. 
Trouwen die liefdes zijn moeilijk te vergelijken daarvoor verschillen de genres waar toe beide 
stukken behooren teveel. Het eerste bekoort – sleept mee door zijn reinheid en zijn eenvoud; 
het andere slaat met verwondering en ontzetting door zijn verbazende kracht. – voor het eéne 
gevoelt men eene reine, stille – in haar zelfvoldoening vindende genegenheid – voor het 
ándere eene van heet verlangen verterende passie. Doet beiden kunnen groeien en bloeien 
naast elkaar, en zoo is ’t in mij. De tocht door de provincie met het eerste is dan – dit wou ik 
zeggen – eene ware triomftocht geweest voor de schrijfster en voor het gezelschap. In 
Arnhem vroeg de commissie binnen den tijd van 8 dagen eene reprise ervan, en “de Gelria” 
was de tweede keer nog meer in extase dan de eerste maal, en “de Arnhemer” al even zeer. 
Jammer voor U en het Deventersche publiek, dat ‘t [533] niet zal gegeven worden! – misschien 
toch nog later? – “Goudvischje” – beleefde zaterdag de première, - en had ’n onbetwist 
succés. ’t Is een zeer mooi – maar bovenal een zeer knap stuk. 
Enfin – U zult ’t weldra zien. De eerepalm van de vertolkers droeg mevrouw van Biene _ 
Poolman weg, die haar moeilijke rol over het algemeen heel mooi speelde, al beweert 
[Pituiss? 534] in den Rotterdammer ook al het tegendeel. 
Wij zijn nu druk bezig met Hamlet. De première blijft bepaald tegen den 19den, doch ik denk 
dat het wel een week later zal worden. ’t Is wat vlug met het vele reizen, dat we doen. –  
Weldra – overmorgen hoop ik U te zien en te spreken. 
Geloof mij  
 Hoogachtend, 
  Uw [535] 
  WC Royaards 

                                                 
533 p. 4 blz. 2 
534 p. 5 
535 ibidem 
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9.116 Brief van Dirk Jan van Stegeren536 (Niet af.) 
SAB A BUR C 19 
 
den Haag, 30 Juni 1892 
 
Hooggeachte Heer! 
 
Ik moet dezen beginnen met mijne excuses, dat ik U eenigzins onbeleefd zonder afscheid op 
het diner van het Utr. Genoots. maal ik op zoo aangename wijze oude kennis met M. [537], U 
verliet. Ik was vermoeid van een lange [538] reis en van de warmte, zocht U te vergeefs in de 
pauze om U adieu te zeggen, daar ik met de eerstvolgende trein moest vertrekken en hierin 
moge mijne onbeleefdheid [539] verontschuldiging vinden. Ik haast mij tot het onderwerp van 
ons interssant discours over Aeschylos verval terug te keeren. Ik heb mijn annotaties over 
dezen eens nagegaan, en vind daarin een en ander, dat U misschien van dienst zou kunnen 
zijn: 
1: Kent gij de [540] van den Agamemnon door J.A.C. van Mensch in ’64 met groote 
nauwgezetheid cum scholiis Cod. Fam. [541] integris uitgegeven? Men vindt daarin vooral 
aang. het choor zeer interessante zaken, die door [Cob.] en de Leids. school, die met achting 
op [542] te veel uit de hoogte zijn behandelen. Kent Gij deze ed. niet, of kunt gij die te 
Deventer niet inzien, zoo wil ik U gauw de mijne ter kennismaking toezenden. Ook de 
Comment. is zeer uitgebreid en hier en daar interessant. Verder vind ik van Bergk meer of 
min interessante conjecturen of emendaties in zijn Gr. Lit. Gesch. V. III. p. 316 op den 
Promets vs. 325. en 307. van [Bernhard.?] Lit. Ges. II. 2 p. 249, waarbij in de Promets vs. 
1014 sqq voor interpolatie houdt. Interessant is Bergk l.l. over het einde der Septem [543] Fr. p. 
302 sqq. Bij den Agam. vind ik op de door ons ook besproken pl. vs. 90 opsch. (ik meen naar 
[544] of hoe de man heet.) voor [545]dat mij eene zeer gelukkige emend. toeschijnt, van  

                                                 
536 Dirk Jan van Stegeren (1814-1893) was rector van de Latijnse school in Arnhem en promoveerde tot Dr. in de 
Letteren en Mr. in de rechten. [http://www.historici.nl/retroboeken/nnbw/#source=3&page=607 geraadpleegd op 
8 juli 2011] 
537 p. 1 
538 ibidem 
539 ibidem 
540 ibidem 
541 ibidem 
542 p. 2 blz. 1 
543 ibidem 
544 ibidem 
545 Griekse tekst 
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9.117 Brief van Dirk Jan van Stegeren 
SAB A BUR C 20 
 
Den Haag, 16 Jul. 1892 
 
Hooggeachte Heer! 
 
Reeds vroeger zou ik U voor de vriendelijke toezending van uwen Agamemnon bedankt 
hebben. Zoo niet ongesteldheid, die nog niet geweken is, mij daarin verhinderd had. Thans 
wil ik echter daarmee niet langer wachten, en U tevens mijn bewondering betuigen voor de 
meesterlijke wijze waarop dezen moeilijke taak door U volbracht is met een groote [546] om 
taal en metrum als wij bij den verhalen van Shakespeare gewoon zijn. De taak was zeker door 
de editie van Keck vrij wat gemakkelijker gemaakt, ofschoon met ook al niet even al zijne 
[547] zou willen of kunnen instaan; maar de zin is in allen gevallen duidelijk geworden, en uw 
echt dichterlijk gevoel heeft zeker veel wel goed, al kan men ook voor de woorden niet altijd 
instaan, [548] zelfs ook de ex. van Hermann in dit opzicht niet is meegevallen en [Cohet?] zich 
altijd van eene ed. van Aeschylus heeft onthouden. 
 Eén ding echter dat mij altijd bij het lezen van de Agamemnon hinderde, en ook nu 
weer opviel, moet ik U meedeelen. Het is de langdurige redeneering van het choor gedurende 
de moord van af vs. 1306 waarvan Mahaffij549 in zijne Classical Greek Literature550 γ.I. p. 267 
mij toeschijnt terecht te zeggen: “There is one passage [551] has excited much criticism 
concerning the chorus, When the voice of Agamemnon is heard within, crying that he is 
fathally wounded, there seems to be a regular delibration of the chorus, each member offering 
his opinion, and summes up by the leader at the end of 25 lines. This delay seens very absurd, 
except we have recounte to the natural solution, that the various members of the chorus were 
made tot speak simultaneously, so producing a constant [?] sound of agitatus voices, which is 
precisely what is most dramatic at such a moment. It is well known to actors now that this 
conferted talking of a crowd is only to be produced by making each person on the stage say 
something definite at the same moment; and I believe Aeschylus to have here acted this 
expedient.” Ook uit het scholiis bij van Mensch p. 128 vs 1254 zou men opmaken, dat hierin 
eeninge verwarring heerschte. 
 Hoe het zij; Gij hebt naar mijn inzien uwe taak meesterlijk volbracht en ik betuig U 
daarvoor, niet alleen namens mij zelven, mijn hartelijken dank, terwijl ik hoogachtend de eer 
heb te zijn 
Uw diensten. 
D.J.van Stégeren. 

                                                 
546 p. 4 
547 ibidem 
548 p. 5 blz. 1 
549 De Ierse classicus John Penthnd Mahaffij (1839-1919) 
550 History of Classical Greek Literature (4th ed., 1903 seq.) 
551 p. 5 blz. 1 
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9.118 Brief van Antonie Ewout Jan Holwerda552 
SAB A BUR B 1 
 
16 Dec 1893 
 

Hooggeachte Heer, 
 
 Dank voor de toezending der Lysistrata553. Het boekje ziet er aardig uit. De prentjes 
zijn ook wel aardig en ik begrijp dat zulk eene illustratie lezers trekt. Uit een boek verkoopers 
oogpunt is er geen bezwaar tegen zoo te illustreeren en het boekje maakt een smaakvolle 
indruk, mits men niet al te hooge eischen stelt. Het zijn prentjes die toevallig en uiterlijk op de 
text slaan en die daamee te tevreden zijn kunnen er pret van hebben. 
 In zulk een trant kan men natuurlijk ook de tragici, ja alle schrijvers die men wil 
illustreeren met grieksche vazenbeelden. Verreweg de meest sagen die door de tragedie 
behandeld worden waren ook een onderwerp voor vazenschilders al komt de sagenversie heel 
zelden overeen. De Aristophanes illustrator was echter niet eens zoo gelukkig vazenbeelden te 
bezitten die op hetzelfde onderwerp sloegen en toch heeft hij het klaargespeeld. Als men zijne 
eischen niet te hoog stelt kan er veel. 
 Welker’s Denkmälen hebben wij geloof ik nog niet gekocht. Het is een boek uit een 
vroegeren tijd, zoo dat niet veel biedt wat men ook niet elders heeft. Wij koopen het slechts 
alswij het heel goedkoop kunnen krijgen. Doch als wij het niet hebben, de Koninklijke 
Bibliotheek in Den Haag heeft het. 
 Portretten van [554] geven geen bezwaar met die van Aischylos staat het anders. 
 U veel succes op uw werk toe wenschend noem ik mij hoogachtend, 
    Uw dn. d 
     A. E. J. Holwerda 

                                                 
552 Antonie Ewout Jan Holwerda (1845-1923) was hoogleeraar archeologie en Griekse Oudheid aan de 
Rijsuniversiteit van Leiden. [http://nl.wikipedia.org/wiki/Antonie_Ewoud_Jan_Holwerda geraadpleegd op 8 juli 
2011] 
553 Een van de weinige overgebleven stukken van Aristophanes. 
554 p. 2 
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9.119 Brief van Samuel Adrianus Naber 
SAB A BUR B 69 
 
9 Juni 1894 
 
  Aeschyli Suppliaat 
 
vs. 23 witomslingerd. waarom niet wolomslingerd? 
vs. 53 waar is het futurum επιδείζω555 gebleven? 
vs. 80 In die beteekenis is µη volstrekt noodzakelijk, niet όυ 
vs. 119 van waar die “rassche hand”? 
vs. 169 Maar έπεύζεται is geen passivum. 
vs. 336 Duister. Ik zou toch altijd nog beter begrijpen φιλοΰδ’ όνοιτο, d.i. “zou zich 
beklagen”. 
vs. 463. De puristen twijfelen of “wijgeschenk” wel goed Hollandsch is. ’t Staat, zeggen zij, 
niet bij van Dale. 
vs. 508 “αλδος – grasveld? 
vs. 538/40: hier en elders komt het metrum met het oorspronkelijke niet overeen παλαιόν δ’ 
είς ϊχνος µετέςαν is een baceheus met een ithyphalliaus 
vs. 853 Dindorf en anderen meenden dat ϊδοιν ook wel voor ϊδοιµ kon gezegd worden. Ik 
neem in de Mnesnosyne te hebben uitgemaakt, dat zij dwaalden: ϊδοιν is een wanvorm. 
vs. 947 Op een perkamenten rol? Ilane? Wat wisten die prisci mortales van perkament? 
 
 Zie hier, Amice, enkele weinig beduidende opmerking op uwe vertaling. Het stuk zelf 
ontvangt gij tegelijkertijd met dit biljet per postpakket terug. Het Hollandsch laat zich heel 
wat gemakkelijker lezen dan die wanhopig corrupte oorspronkelijke tekst, waaraan alle 
moeite bijna vergeefsch is. Er blijft nog onbegrijpelijk veel corrupt: veel meer dan gij zelf wel 
schijnt te gelooven. Niettemin geloof ik dat gij een goed werk hebt gedaan. Ik denk niet dat 
het gewone publiek veel aandacht zal schenken aan een dergelijk drama, even weinig als aan 
een praerephaelitische schilderij; maar in handen van jonge philologen kan uwe bewerking 
zeer nuttig zijn. Zij hebben bij de eerste lectuur wel een leidsman noodig. 
  Vale et ama 
    t.t. 
     S. A. Naber 

                                                 
555 N.B. Ik ben de Griekse taal niet machtig. Ik probeer hier op te schrijven wat ik denk wat er staat, houd mij 
eventuele fouten ten goede. Het origineel is terug te vinden onder Naber p. 10 e.v. 
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9.120 Brief van Samuel Adrianus Naber 
SAB A BUR B 70 
 
Amsterdam 14 Sept. ‘94 
 

Amicissime556! 
 
 Donderdag 30 Augustus deed ik κατωκάφα een leelijken val van de trap. Thans ben ik 
weder zonder gebroken armen of beenen zoo goed als hersteld, maar een dag of wat lang was 
het couranten lezen mij onmogelijk. Vandaar dat ik eerst eergisteren toevallig vernam, wat 
groote onderscheiding U is te beurt gevallen. Wees daarmede hartelijk gelukgewenscht en 
moge hij u eene zekere voldoening geven voor andere teleurstellingen. Dat ik niet eerder kon 
schrijven, zult gij begrijpen. 
 Doch daar ligt ook uw brief van 16 Juni met de vraag of ik Lysistrata557 kon 
emendeeren558. Voor mijn vertrek naar Middelburg op [waterloodts?559] had ik geene 
gelegenheid meer de plaats in te zien en aldaar vertelde een mijner collegae – was het Berk of 
de Boer? – al zeer spoedig, dat gij eene emendatie hadt gemaakt eenvoudig door een accent te 
veranderen. Er viel dus niets meer te raden. Gaarne geef ik u toe dat νοµών verstaanbaarder is 
dan νόµων het verwondert mij steeds, dat nog niemand dat schijnt bedacht te hebben; maar of 
dat dubbele υπό τε hier in de haak is, zou ik nog niet durven verzekeren. 
Verder vraagt gij mij, wat ik denk van uwe beschrijving van het tooneel in de Supplices. Gij 
weet dat in den laatsten tijd die vraag druk behandeld is, maar ik heb mij nimmer daarmede 
afgegeven en moet dies mijne algeheele onkunde in deze materie belijden. De laatste die over 
het tooneel in de Supplices heeft gehandeld is Werklein: Sitziengsbericht den Kgl. Bair. 
Academie der Wissensch. Phelod. philolog. v. histor. alafse 1893 II Heft 3. 
 En nu ook Tjalling overlden! Zoo zou er veel zijn, waarover wij zouden kunnen 
praten, maar dat tot schrijven niet uitlokt. Wees inmiddels hartelijk gegroet, mijn geridderde 
vriend, van t.t. S. A. Naber. 

                                                 
556 Beste Vriend 
557 Lysistrata is een komedie van Aristofanes. 
558 verbeteren 
559 p. 13 
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9.121 Brief van Samuel Adrianus Naber 
SAB A BUR B 71 
 
Amsterdam 28 jan. 1895 
 
 Amice! 
 
 Gij schrijft op dit oogenblik vrijen tijd te hebben; ik daarentegen heb het op dit 
oogenblik juist zeer volhandig. Anders had ik uwen brief van 16 Sept. allang beantwoord. 
Maar nu toch een kort woord. Einde November kreeg mijne vrouw eene longontsteking. Wij 
hebben angstige dagen doorgebracht; maar gelukkig is zij thans hersteld, ten minste in zoo 
verre dat zij weder beneden komt, hoewel van uitgaan geen spraak is. Toen kwam het [560] 
van Niese en nu zit ik verder tot over de ooren in Josephos om mijne verplichtingen jegens 
Teubner af te doen. Voeg daarbij dat ik weder als [561] moest zitten over talrijke Latijnsche 
[562]; de gewone loopende zaken; eene spreekbeurt in onze [Societas Groeca?563]; een opstel 
voor de Mnemosyne. Gij begrijpt dus dat de dag voor mij te kort is, bovenal ik dezes winter 
volstrekt niet uitga. Houd mij dus ten goede dat ik u niet uitvoerig antwoord op uwe 
Aeschylos. Sedert een jaar of wat heb ik den dichter uit het oog verloren en thans zou ik niets 
verstandigs kunnen zeggen, zonder een paar avonden af te zonderen, om mij weder in de 
vereischte stemming te brengen; maar dat kan er wezenlijk niet af. Dat gij twijfelt aan 
νεοδδών verwondert mij: gij weet toch wat ik in der tijd daarover gezegd heb in mijne 
Aeschylea? Maar anders: Ja ik weet het wel, dat men bij de emendatie der tragici niet altijd 
streng kan vasthouden aan de [palaeographische?564] evidentie; maar waar deze ontbreekt, 
voel ik mij den grond onder de voeten wegzinken. Gij gist zoowat den zin: mij dunkt, wees 
daarmede te vreden. Het is er om te doen het rechte woord te vinden dat de dichter zelf 
gebruikt heeft; maar dat blijft raden in den blinde; ’t schijnt κλεπτικαίς te zijn; ’t kan ook 
κβυπικαίς wezen: mogelijk is ’t ook iets anders. Wat geeft dat? vraag ik. Ik weet wel, dat de 
zaak hiermede niet is afgedaan; maar of bijv. δκε’ πη beter is dan δκιά kan ik niet zeggen, 
zonder weder mij geheel in het stuk in te denken. Een ding doet mij genoegen: dat gij Keeks 
invallen over boord hebt gegooid: voor een jaar of wat het ik den Agamemnon op college 
uitgeplozen: maar van zijne [άφανταδµατα?565] kwam niets te recht. 
 Mijn tweede zoon, die nu weder naar Indie is, was dezen zomer te huis. Ik heb mij 
toen nog al bezig gehouden met het [566]. Ik geloof in der daad ook te verstaan wat εφ’ ένδεκα 
κώπαις is. Als ik zeg dat elf is = 10+1, dan zal het u wel blijken of wij op het zelfde 
denkbeeld zijn gekomen: ’t ligt trouwens voor de hand. 
 In het vooruitzicht u weder eens in Amsterdam te zien, vale et ama t.t. S. A. N. 

                                                 
560 p. 14 
561 ibidem 
562 p. 15 blz. 1 
563 ibidem 
564 p. 15 blz. 2 
565 p. 16 
566 ibidem (dit is een stuk tekst waar ik niets samenhangends uit kan maken.) 
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9.122 Brief van Johannes van Leeuwen jr 
SAB A BUR A 21 
 
Leiden 4 febr. ‘95 
 
Hooggeachte Heer en Vriend! 
 
Eerste heden vind ik gelegenheid de plaatsen van den Agamemnon, waarover gij in uw mij 
zoo welkomen en zeer gewaardeerden brief hebt geschreven, op mijn gemak te overwegen; 
houd het mij dus ten goede dat ik eenige dagen met antwoorden heb gedraald. Uwe gissingen 
zijn zeker de overweging ten volle waard: het aannemelijkst schenen mij [567] 467 ([568] reeds 
keck, gelijk gij weet) en [569] 1446. De [570] vs [416 of 426] daarentegen willen er bij mij niet 
in. Onder de overige commentaren blijven uit den aard der zaak verscheidene onbewezen en 
onbewijsbaar; de tekst van Aeschylos (en Sophocles) is nu eenmaal zoo corrupt dat men er 
wel hier en daar iets aannemelijks van maken kan, maar zonder eenigen waarborg dat de 
dichter toch niet iets geheel anders had gezegd. Als men bijv. [571] schrijft in plaats van [572], 
staat men niet langer op den vasten bodem der tragedie, maar begeeft zich – door den nood 
gedwongen voorzeker – op het onbegrensde terrein van de mogelijkheid, waar geen zekerheid 
is te verkrijgen. Ik voor mij durf op Aeschylos, en eigenlijk ook op Sophocles, geen 
coniectaren te maken; soms eens een kleinigheid; maar ingrijpende wijzigingen, in de koren 
vooral, verwekken bij mij altijd ein gelindes graven. Uw recht, ja uw plicht als vertaler echter 
is in de eerste plaats een verstaanbaren en samenhangenden tekst te scheppen, dien gij kunt 
volgen; en daartoe moogt gij ongetwijfeld uw nadichtend vormvermogen waar het noodig is 
vrij spel laten. Als Aeschylos maar zoo heeft kúnnen schrijven, is voor uw doel alles 
gewonnen wat bereikbaar is. 
 In 1071 zou ook ik [573] wenschen te lezen, en daar vs 1071 29 trimetri zijn, geen 
lyrische passage zie ik ook niet wat daartegen kan zijn. Wat betreft vs. 1191 [574] zal 
bezwaarlijk gaan; wat zou dat moeten beteekenen? vastgehecht? 
 Uwe aanvulling van het begin der Choephori is dunkt mij zeer gelukkig, en geheel 
toereikend om den zin van het verlorene weer te geven; zij vormt een passende aanhef van het 
stuk. Dat gij nu weldra een geheele Aeschylosvertaling denkt bijéén te hebben vernam ik met 
groote belangstelling, en – natuurlijk – met ingenomenheid. Ik hoop dat gij er veel genoegen 
van zult beleven. Meer dus dan ik van mijn Sophocles-vertalingen, die vrijwel de doofpot zijn 
ingegaan, voorzoover ik heb kunnen merken. Misschien verdienden zij niet beter; het toeval 
zal er echter ook wel een rol bij hebben gespeeld. In elk geval, ik vond te weinig opwekking 
of aanleiding om mij op dit gebied te blijven bewegen, en heb dus, behalve Aiax en 
Philoktetes, die gedrukt zijn, alleen de Antigone bewerkt, die nog steeds in portefeuille rust. 
Of ik – ook maar tot mijn eigen bevrediging, om van anderen niet te spreken – nog andere 
vertalingen zou kunnen maken? Ik weet het waarlijk niet; tempora mutantur … et nos 
mutamur in illis575. Over een plan tot opvoering der Antigone, waarvoor men mijn vertaling 
wenschte te gebruiken, hebt u mij in der tijd eens gesproken; ik zal toen zeker hebben gezegd 
dat het mij genoegen zou doen indien mijn werk gebruikt werd; waarom ik er verder nooit iets 

                                                 
567 Grieks p. 9 
568 ibidem 
569 ibidem 
570 ibidem 
571 Grieks p. 10 blz. 1 
572 ibidem 
573 Grieks p. 10 blz. 2 
574 ibidem 
575 De tijden zijn veranderd en wij veranderen mee. 
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van heb gehoord is mij onbekend; ik gis dat het plan is opgegeven. Zou het die keer serieuzer 
gemeend zijn? Zoo ja, dan zou ik wel bereid zijn mijn krachten aan een vertaling van den 
Oedipus rex te beproeven, wanneer ik daartoe den tijd heb, bijv. in de aanstaande paasch – en 
verder in de zomervacantie; maar ik zou dan toch wel gaarne eenige meerdere zekerheid 
willen hebben dat men voornemens is het plan doortezetten, dan in een los daarheen 
geworpen woord van een der heeren acteurs kan zijn gelegen. 
 Het verheugde mij uit den toon van geheel uw brief te ontwaren dat gij het nieuwe jaar 
vol opgewektheid en werklust zijt ingegaan; moge dat zoo blijven; ontvang ook dezen in 
welstand. We voor ons zijn gezond. Na u de beleefde groeten van mijn vrouw te hebben 
overgebracht teeken ik mij met de meeste hoogachting 
 
    t.t. J. van Leeuwen jr. 
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9.123 Brief van Johannes van Leeuwen jr. 
SAB A BUR B 22 
 
Leiden 8 April 1895 
 
Hooggeachte Heer en Vriend, 
 
ik wil niet nalaten U recht hartelijk te danken voor uw nieuw uitvoerig schrijven. Dat gíj 
althans mijn Sophocles-vertalingen waardeert, zal mij in elk geval steeds tot aanmoediging 
strekken, en wie weet waar ik nog toe kom; immers On revient toujours à ses premiers 
amours’. Àls ik er nog weer eens wat van mocht uitgeven, zal het wel bij Sijthoff moeten zijn, 
met wien ik trouwens op zeer aangenamen voet ben; ik zal hem er bij gelegenheid eens over 
spreken, om te weten of hij er (casu quo) ooren naar zou hebben. De Gids wou indertijd mijn 
Aiax niet hebben, en een jaar of wat geleden wilde van Lochem, die mij om een bijdrage voor 
zijn Nederland had verzocht, de Antigone niet plaatsen. Gij begrijpt dat de lust om bij de 
tijschriften aan te kloppen mij nu wel is vergaan. Trouwens ook daarbuiten heeft het mij aan 
ontnuchtering niet ontbroken. Een van mijn beste vrienden zei mij kortgeleden ronduit dat hij 
mijn wijze van Sophocles bewerken “heiligschennis” achtte. 
 Dat het begin der Choephori eindelijk is teruggevonden, zal elken rechtgeaarden 
philoloog verheugen; als men nu het zoolang gemiste stuk vóor het reeds bekende voegt, heeft 
men een uitstekenden, wel samenhangenden aanhef, waaraan niets ontbreekt of overtollig is, 
zoodat geen zaakkundige zal kunnen twijfelen of wij hebben hier inderdaad den echten 
Aeschylus, van wien ook thans weer is gebleken wat hij toch verbazend goed Grieksch kende. 
Misschien vindt u door der muzen gunst ook zijn gehele Aiantis of een andere Filogie zoo nog 
wel eens terug. Ik heb mij gehaast de nieuwe kostelijke vondst vóór in de Choephori in de 
editie der [576] te plakken, en dank u recht hartelijk voor de primeur er van. 
 Na vriendelijke groeten blijf ik steeds 
      Uw dnr: 
     J. van Leeuwen jr 

                                                 
576 p. 14 
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9.124 Brief van Lawrence Alma-Tadema Sir577 
SAB A BUR A 13 
 
26 aug. 1895 
 
17, Grove end Road, 
St. John’s wood, N.W. 
 
Hooggeachte Heer 
 
Vooreerst mijn excuses voor het lange uitstel in het beantwoorden van uw vriendelijke 
letteren van 30 mei. en dank voor de afdruk van de Gids “het kruidmoes” mij destijds 
geworden. Natuurlijk valt dat geheel in mijn smaak en was het dan ook een genot het [578] uw 
smaakvolle vertaling te lezen. Wat nu illustraties betreft, zoo moet ik U tot mijn leedwezen 
bekennen dat, hoe vleyend het ook voor mij moge zijn door U uitgenoodigd te worden om te 
zamen onze hulde aan Aeschylos te brengen, ik er maar geen kans toe zie om dat naar waarde 
uit te voeren zonder dat het met te groote opofferingen van mijne zijde gepaard zoudt gaan. 
Eene wel uitgevoerde teekening kost nu me weldra zooveel tijd als een schilderij 
hoofdzakelijk omdat ik zeer zelden bijkans nooit in wit & zwart en dagelijksch in kleuren 
werk. Een idea in wit & zwart weer te geven is een specialiteit die ik niet bezit ook verwijt ik 
mijzelve dagelijks dat ik zoo zwak was de Heeren Drake & Mulder vijf teekeningen voor 
hunnen Bijbel te beloven. Gelooft s.v.p. niet dat het mij aan interest voor Uw vertaling of 
voor het [579] ontbreekt, mijn kunst zal U wel het tegendeel bewijzen. 
Moght het u mogelijk zijn Uw vriendelijk bezoek te [580] te herhalen dan behoef ik U wel niet 
te zeggen dat het door ons zeer geappricieert zal worden. 
Met de meeste hoogachting  
U Z d Dn 
 
L Alma Tadema 

                                                 
577 Sir Lawrence Alma Tadema (1836-1912) was een Brits Nederlands kunstschilder. 
578 p. 1 blz. 1 
579 p. 1 blz. 2 
580 ibidem 
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9.125 Brief van Johannes van Leeuwen jr. 
SAB A BUR B 23 
 
Leiden 27 September ‘95 
 
Hooggeschatte Heer en Vriend, 
 
Door een samenloop van omstandigheden is uw zeer gewaardeerde brief eenige dagen 
onbeantwoord blijven liggen; ik maak thans van een vrij uur gebruik om het verzuimde in te 
halen. Met veel belangstelling zag ik dat uw Aeschylus voltooid ligt in [581], en ik dank u zeer 
voor de hierbij teruggaande proefjes uit uw geestelijke werkplaats, waaruit mij opnieuw bleek 
hoe conscientieus en tevens hoe ruim gij uw taak als vertolker pleegt op te vatten. Vooral 
interesseerden mij uw proeven van nadichting in het oorspronkelijk, die zich naar het mij 
voorkomt zeer gelukkig aansluiten aan de verzen van Aeschylus zelf. 
 Bij uw beide textkritische aanteekeningen veroorloof ik mij het volgende op de 
merken. Dat Eum 631 sqq/sgg [582] voor [583] er door zou kunnen kan ik niet gelooven, en 
denk dus dat het ware nog niet is gevonden. En bij [584] 1323 sqq heb ik tegen uw wijziging 
bedenking wegens [585] Den moord der gestarren slavin zou er nu staan. Dat is erg mat. Dat 
paricipy kan dunkt mij alleen op twee manieren tot zijn recht komen, nl of als [genitiry 
absoluty?586] of als het door een accusativus ([587] bijv.) of iets dergelijks wordt aangevuld en 
dus in de plaats van een relatief-zin treedt; den moord der slavin die (op vreeselijke wijze of 
zoo iets) het leven heeft verloren. 
 Wil deze opmerkingen aanvaarden als bewijs van mijn belangstelling in uw Aeschylus 
studien; wellicht kunt u er eenig nut uit trekken. U bij voortduring de noodige opgewektheid 
en gezondheid toewenschende bij uw omvangrijken litterairen arbeid blijf ik steeds gaarne 
   Uw dnr. 
 
  J. van Leeuwen jr 

                                                 
581 p. 15 
582 Grieks p. 15 
583 ibidem 
584 p. 15 
585 Grieks p. 15 
586 p. 16 
587 Grieks p. 16 
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9.126 Brief van Samuel Adrianus Naber 
SAB A BUR B 72 
 
Amsterdam 7 Nov 1895 
 

Amice! 
 
Het verwondert mij, dat gij niet gezien hebt, wat ik bedoelde met u te wijzen op 

Plutaren. Pelop. c 29. Mijne aandacht was gevallen op de woorden: [588] Ik zal er maar niet 
bijvoegen, aan welke plaats van Sh. ik hierbij dacht. 

Uw bericht uit Zwolle is treurig en verontrustend. Gelukkig wacht onze vriend eene 
kleine vergoeding, want ik denk dat zijn zoon in den loop des jaars op zeer eervolle wijze zal 
promoveeren. Mijn berichtgever zegt mij, dat in gevallen van maagkanker hier in Amsterdam 
de operatieve behandeling komt in handen van Korteweg, dich altijd in samenwerking met 
een ervaren medicus. Laat het Peb zijn of een ander wellicht in Zwolle zelf te vinden, die voor 
de diagnose zorgt. Doch  laten wij nog hopen, dat uwe vermoedens niet bewaarheid zullen 
worden. Zijn zoon die verleden week bij mij was, sprak van aanvankelijke beterschap. 

 Vale et ama 
   t.t. S.A.N. 

                                                 
588 p. 17 Grieks 
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9.127 Brief van Cornelis Marinus Francken 
SAB A BUR A 53 
 
12 April 1896 
 
  Zeer waarde Vriend! Ik dank U zeer voor uwe bijdrage op Aeschylus. Met 
bijzonder genoegen maakte ik kennis met uwe verbeteringen op Ag 454, 426, de aanvulling 
van Choeph. in vooral 11 (in 8 is ’t metrum niet bijzonder goed, liever met weglating van het 
[589]), 561, 928 e.a. Volgende emendaties of gissingen kwamen mij in gedachte Ag 182 [590] 
(of [591] goed kan zijn kan ik op ’t oogenblik niet onderzoeken; er ligt mij iets van bij), Ag. 
184 [592] Ag 416 zoo iets als [593] want [594] en [595] zijn beide beneden de tragedie. Ag. 966 
zeker [596] voor [597] en misschien [598] (niet te betwijfelen vorm). Ag 1323 [599] (Apollo is 
haar schutspatroon). Agam. 1447 ben ik tevreden mee [600] Zoo groote verandering durf ik op 
Aesch voorstellen. Ik heb tegenwoordig geen tijd voor Aeschylus, daarom zeg ik u vriendelijk 
dank voor [601] 
  t.t. C. M. Francken 

                                                 
589 Grieks p. 4 
590 ibidem 
591 ibidem 
592 ibidem 
593 ibidem 
594 ibidem 
595 ibidem 
596 ibidem 
597 ibidem 
598 ibidem 
599 ibidem 
600 ibidem 
601 p. 4 
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9.128 Brief van Werklein 
SAB BUR C 55  
 
München 14/IV 96 
 
Sehr geehrter Herr Doctor! 
 
Besten Dank für Ihre gütige Zuzendung, die ich mit Interesse gelesen habe. Dieselbe zeichnet 
dich aus durch kritischen Schartsinn; [602] der Schartsinn dürfte manchmal zu Gross sein und 
die diplomatische Unterlage aus dem Auge verlieren. Mir hat [σκζπην?603] Ag. 958 sehr gut 
gefallen; leicht konnte unter dem Einflusse des Linnes σκζπην in [σκιαην?604] übergehen. Das 
deminutivum [κο?ισκη?605] dürfte wohl dem tragischen und noch mehr dem Aesch. 
Sprachgebrauch fremd sein. 
Ergebenst Dr. Werklein. 

                                                 
602 p. 1 
603 ibidem 
604 ibidem 
605 ibidem 
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9.129 Brief van A.H. Pontsma 
SAB A BUR C 10 
 
[In potlood heeft Burgersdijk beantwoord in de linkerbovenhoek geschreven. Ook andere 
aantekeningen volgen cursief.] 
 
Amsterdam 7 Mei 1896 
 
Hooggeachte Heer, 
 
Ik kom U even danken voor Uwe vriendelijke toezending van het verdietscht Moretum,606 dat 
ik als een aardig gedichtje heb leeren kennen. Hieruit blijkt dat ik het gelezen heb, Maar ik 
heb het ook voor de (eerste) helft vergeleken met den oorspronkelijken tekst en toen, 
natuurlijk zou ‘k haast zeggen, hier en daar een streepje of ander teeken gezet, waar ik niet, 
zooals overigens, de vertaling goed geslaagd vond. U zal het wel kunnen rijmen met 
hoogachting, als ik de vrijheid neem een paar voorbeelden te geven. 
juist Is (in vs 4) “angstig …. tegen honger te kampen goed Hollandsch? Voordat ik het Latijn 
had vergeleken, dacht ik aan een Anglicia maar toen ik “metuens jejunia” gelezen had, 
begreep ik dat U heeft willen zeggen wat ik voor mij zou uitdrukken: “vreezend (of: angstig) 
… dat hij zou moeten kampen” Of dit echter de zin is van de Latijnsche woorden betwijfel ik. 
Mij dunkt, er staat niets anders dan dat hij bang is voor een nuchteren maag, niet voor strijd 
met een nuchteren maag. – In vs. 5 geeft U naar mijn smaak niet juist m.i. iets te veel en iets 
te weinig: van het “zich rekken” vind ik in het oorspronkelijk niets daarentegen mis ik bij U 
het Latijnsche “demissa”, wat ik juist aardig vind. Ik geloof ten minste dat ik den tekst goed 
begrijp, als ik meen dat de man zich langzaam van het bed laat glijden nadat hij zich opgericht 
heeft. Ik weet natuurlijk wel, dat “demissas” gewoonlijk betekent ‘naar beneden gezonden 
zijnde’, maar ik weet ook dat het Latijn niet zelden het Tart. Tf. Tan. dienst laat doen als Tart. 
[Traes?607] Tan. – In vs. 5608 is het mij niet duidelijk, waarom U “acu” door ‘doren’ 
weergeeft, en ben ik het niet met U eens dat “umore carentis” beteekent ‘dorstig’. Stond er “u. 
egentis”, dan zou ik Uw ‘dorstig’ heel juist vinden, maar nu geloof ik dat de dichter de [609] 
alleen ‘droog’ heeft willen noemen, zonder begeerte dus naar vocht (1), evenmin als iemand 
die “culpa caret” de behoeft aan schuld voelt. – Begint vs 18 niet met veel spandeeën610? Zou 
“Tweemaken” onjuist niet beter geweest zijn? – Bij vs. 31 heb ik mij verwonderd over Uw 
“Plotseling” als vertaling van “Interdum” of “Interea”. onjuist Zou U andere plaatsen kunne 
opgeven waar een van deze adverbia die beteekenis heeft? – In vs. 45 spreekt U van “eeltige 
handen”. Maar het Latijn noemt juist halfjuist het deeg verhard. Berust Uwe vertaling 
misschien op eene conjectuur die Ribbeek niet vermeldt? 
Het zou me spijten als deze opmerkingen U aan vitzucht deden denken, want ik ben waarlijk 
  hoogachtend 
   Uw dn. 
 

Alb. Pontsma 
 

(1) die hier geheel misplaatst is, dunkt me. 
 

                                                 
606 Moretum (stamppot): over een boer die met zijn bedienden een sobere maaltijd eet. 
[http://nl.wikipedia.org/wiki/Vergilius geraadpleegd op 8 juli 2011] 
607 p. 2 blz. 1 
608 Hier staan drie verticale potloodstreepjes, waarvan de 1e door de 5. 
609 p. 2 blz. 1 
610 versvoet van twee lange lettergrepen 
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[Pontsma heeft een lijst met Latijnse woorden bijgevoegd.] 
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Brief van Joannes van der Vliet611 (1847-1902) 
 
Utrecht 7 Mei ‘96 
 
Grooten dank voor het Moretum, dat ik in uwe vertaling met groot genoegen herlas. Boer vs. 
15 moet ik nog eens denken. 
 
uw […] 
 
J. v. d. Vliet 

                                                 
611 Joannes van der Vliet (1847-1902) was een Nederlands classicus, hoogleraar Latijn aan de Universiteit 
Utrecht. [http://www.dbnl.org/tekst/_jaa003190401_01/_jaa003190401_01_0014.php geraadpleegd op 8 juli 
2011] 
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9.130 Brief van Bernardus Johannes Blommers612 
SAB A BUR A 21 
 
Scheveningen 8 mei ‘ 96 
 
Geachte Heer Burgersdijk! 
 
Veel dank voor het ons tegezondene, de vertelling van het romeinsch boerke vind ik eenig, 
een compleet schilderij, - wat aangaat “Marijke” wij hebben er ons allen zeer mede 
geamuseerd – mijne vrouwe vind dat Scheakspeare er niets bij is – na ons aller hartelijke 
groeten u dagens vrienden Blommers. 

                                                 
612 Bernardus Johannes Blommers (1845-1914) was een Nederlands kunstschilder. 
[http://nl.wikipedia.org/wiki/Bernard_Blommers geraadpleegd op 8 juli 2011] 
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9.131 Brief van Jozef Israëls 
SAB A BUR B 9 
 
Den Haag 9 Mei 1896 
 
W.E.H. Ik dank u voor den schotel kruidmoes die u mij gezonden hebt, ik vond het zeer 
smakelijk. 
 Na groeten hoogachtend uw dw dr 
   Jozef Israëls 
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9.132 Brief van Cornelis Marinus Francken 
SAB A BUR A 54 
 
10 mei 1896 
 
Zeer waarde Vriend!  Uwe dichterlijke vertaling van het Moretum vind ik zeer gelukkig 
geslaagd. ’t Was een goed idé het in den geest van [613] na te dichten. Met 15 weet ik geen 
weg, de door U gegeven zin is intusschen zeer gepast “Qua pervidet ostia” wellicht waar  hij 
door het gat van het slot der deur heen ziet? namelijk: hij zicht naar de [goede614] plek waar 
hij de sleutel moet insteken door te zien waar het aanbrekende daglicht doorschijnt. In 10 is 
geen poging om vuur (zie 9) maar om vlam te maken, daarom vooreerst drooge, niet door olie 
bevochtigde hennep, dan komt de fulgor (13) waaraan het lampje ontstoken wordt. V. 27 moet 
m.i. niet ictu maar actu gelezen worden; de ww. worden weer verwisseld en de steenen van 
den molen slaan niet, maar drijven of draaien ([trares?615]) Gij ziet dat ik den latijnschen tekst 
er nog eens bij gehaald heb. Aardig is nuce voor nuni bij Bachrens v 45, maar onnoodig. 
Evenwel heb ik [616] niet bij de hand.  t.t. C.M. Francken. 
 

                                                 
613 p. 6 
614 ibidem 
615 ibidem 
616 ibidem 
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9.133 Brief van Cornelis Marinus Francken 
SAB A BUR A 55 
 
26 mei 1896 
 

Zeer waarde Heer! De plaats van Lueins waarvan Bachrens Moretum 45 imendeert 
(aldus: contracthit a.d. miate nuce fortes atgue farinas) luidt fragm. Moreti (Bachr. fragm. [617]  
Lat. p. 285) admis cat bacas nucis, haec nune regia pastim) partim Persica (quod nomen fit 
denigere) fertus,” [618] uit Macrob. III 18.10 waar de Paris heeft: admiser tuo ca besiliris, en 
dit waarschijnlijk uit admiscet ba uacas ilicis. Bacas reeds Sealiger; uit iliris maakt Bach. der 
nucis, steunend op den laatsten (8”) regel van ’t fragm. waar, na de verklaring van den naam 
Persica [nuse] gezegd wordt “mollusea haer nun est ne quis fort[e?] ins[619] errat. NB. Aan 
pome Pertica kan niet gedacht worden omdat heel geestig gevonden is, wordt v. 100 veel 
beter. Fransversat dureta, het klonterige keert hij om, of werkt hij om? Ik heb mij geamuseerd 
met Uwe mededeeling over het telegram. Vale et crede me t.t. C.M. F. 
 

                                                 
617 p. 8 
618 ibidem 
619 ibidem 
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9.134 Brief aan Cornelis Marinus Francken 
LM B 00967 
 
Deventer 21 Mei 1896 
 
Hooggeachte heer en vriend, 
 
Met zeer groot genoegen ontving ik op mijne twee kleine zendingen uwe belangrijke en 
waardeerende briefkaarten, ik mag tevreden zijn, ook Werklein en Weil, wien ik de 
Coniectanea Aesch. toezond hebben mij vleiend geantwoord; maar beiden zeggen ook dat [de 
rest is Grieks en Frans] 
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9.135 Brief van Johannes van Leeuwen jr 
SAB A BUR B 24 
 
Gronsveld 28 Juli 1896 
 
 Hooggeschatte Vriend! 
 
Aangenaam werd ik verrast door de ontvangst uwer waarde letteren, waaruit ik met genoegen 
zag dat de Oedipus rex kans heeft op een wezenlijk dichterlijke vertaling. Het zou jammer 
zijn als die niet werd gebruikt voor de aanstaande opvoering. Mij was die kans te onzeker om 
er mijn krachten aan te beproeven, wat ik nu allerminst betreur, nu ik weet dat gij u aan die 
taak hebt gezet. Goed succès ermee! 
 Ik verzuimde nog tot dusverre u dank te zeggen voor uw overdrukje van het [620]; ik 
las die vertaling met veel genoegen, en denk dat menig gidslezer er eveneens over zal denken. 
 ’t Bevalt ons hier in Gronsveld uitstekend, al is het dorpje zelf – een uur zuidelijk van 
Maastricht – een gat der gaten, waar lang niet alle dagen versch brood of vleesch is te 
bekomen. De omstreken zijn zoo mooi als men kan wenschen, en wat landelijk te leven staat 
ons niet tegen; mijn neefje echter, een stadsheertje uit de 1e klasse gymnasie 
Amstel[lerdamentis?621], die bij ons logeert, wordt wanhopig over het oudbakken brood, en 
toen wij heden op een wandeling aan de overzijde van de Maas ergens pleisterden, en het 
juffertje dat ons bediende mij vroeg was “le gamin” wenschte te hebben, - de overigen hadden 
reeds het hunne besteld, - achtte hij zijn waardigheid bepaald te kort gedaan. Onze meisjes 
wandelen hier met de koeien en varkens zusterlijk op de dorpstraat, en de kleine jongen is al 
dikke vrienden met heel de straatjeugd. Het beste van de zaak is natuurlijk dat er hier veel 
melk gedronken en veel geslapen wordt. 
 In de hoop dat gij dezen in goeden welstand mogt ontvangen blijf ik na vriendelijke 
groeten, ook van mijn vrouw, steeds gaarne 
    t.t. 
     J. van Leeuwen jr. 

                                                 
620 p. 17 
621 p. 18 
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9.136 Brief van Willem Hendrik Kosters622 
SAB A BUR B 17 
 
Leiden 7 nov. 1896 
 
  Waarde Vriend, 
 Bij dezes kom ik met een vriendelijk verzoek om inlichtingen tot U. Eerlang zullen wij 
een uitgever voor ons V.T. moeten zoeken en dan zal de vraag zich voordien of wij, al dan 
niet, voor eigen rekening de uitgave zullen nemen. Brill heeft ons al eens voorgesteld heb 
voor eigen rekening te doen; maar ík heb daarvan niet veel zin. Nu vernemen wij dat gij Uw 
Shakespeare bij B.623 op eigen kosten hebt uitgegeven en daarbij niet slecht gevaren waart. Nu 
kan ons werk in de verte niet opbrengen wat het Uwe afwierp, maar we vonden ’t toch 
wenschelijk eens van U te hooren, hoe gij ’t met uw werk gedaan hebt, of ge tevreden zijt 
over de uitgever; of gij soms ons van raad kondt dienen, hoe wij naar Uw oordeel het best met 
ons werk handelden. [Licht?624] weet gij iets dat voor onze onderneming ons te stade kan 
komen625. ’t Is, hoop ik, niet te veel gevergd als we U vragen: Ach, vertel ons eens [626], noem 
uw oordeel, de beste manier is om een werk als het onze uit te geven. Gij zult ons daarmede 
ten zeerste verplichten. 
Mijne vrouw heeft eeninge dagen in Deventer gelogeerd en is juist teruggekomen. 
Geloof me intusschen met vriendelijken groet, 
   tt 
  W.H. Kosters 

                                                 
622 Willem Hendrik Kosters (1843-1897) was hoogleraar Israëlitische godsdienst en letterkunde in Leiden. 
[http://www.historici.nl/retroboeken/blnp/#source=3&page=228 geraadpleegd op 9 juli 2011] 
623 Beijers 
624 p. 2 
625 van pas kan komen 
626 p. 2 
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9.137 Brief van Johannes Bosscha627 
SAB A BUR A 29 
 
Haarlem, 15 Sept 1897 
 
Amice, 
 
Wil mij even melden hoe gij verhaalt de regels van Shakespeare in Love’s labours Lost V. 2. 
546628 
Abate throw at novum, and the whole world again 
Cannot pick out five such, take each one is his vein629 
      tt JB 
 
Gij schrijft Love’s labour’s lost moet dit niet zijn Love’s labours lost? 
 
P.S. Korteweg wiens proef ik zoo even ontving, heeft het spel niet de opgave van Dier[?] 
gereconstrueerd. Volgens hem verliest degeen die 5 of 9 werpt. Zoo men 7,8,6,10 of 4 werpt 
is de uitstlag nog onzeker en werd er doorgeworpen tot het zelfde getal oogen weer 
voorkwam. Kwam dan het zelfde getal terug voordat 5 of 9 geworpen werd dan was de 
werper, anders verloor hij. 5 en 9 waren dus voor den werper absoluut doodelijk. 

                                                 
627 Johannes Bosscha (1831-1911) was natuurkundige, hoogleraar geschiedenis en letteren aan de Koninklijke 
Militaire Academie en later aan het Athenaeum te Amsterdam. 
[http://nl.wikipedia.org/wiki/Johannes_Bosscha_Jr. geraadpleegd op 9 juli 2011] 
628 Vijfde bedrijf, tweede toneel regel 546 van Love Labour’s Lost van William Shakespeare. 
629 Shakespeare, W. 2006 p. 546 Vijfde bedrijf, tweede toneel Love Labour’s Lost. 
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9.138 Brief van Johannes Bosscha 
SAB A BUR A 30 
 
Haarlem, 17 Sept 1897 
 
Amice, zoo even ontving ik uw pakket met brief waarvoor dank. 
Kan er ook in Shakespeares tijd een adjectief bate bestaan hebben dat min, laag of iets 
dergelijks beteekent, en moet er misschien gelezen worden 
 A bate throw at novum: 
 Een minne worp bij ’t negenspel, toch vindt men hier ter wereld zulk een vijf niet [630]  
Er waren 9 personen wat Sh. aanleiding gegeven kan hebben tot de vergelijking. 
          t.t. JB 
variant 

1) Een minne worp in ’t vijf en negenspel toch zag 
Men nooit een beetre vijf, elk in zijn eigen vlag/slag. 

 
[Aantekening in potlood van Burgersdijk?] 
 
Spreek van 
Weg met [g631]een worp in ’t novem 

                                                 
630 p. 5 
631 ibidem 



 238

9.139 Brief van Johannes Bosscha 
SAB A BUR A 31 
 
Haarlem 21 Sept 1897 
 
Amice La bate niet goed dan a bate des noods, a bate-throw. Zonder lidwoord a is er m.i. niets 
van te maken. Een slechte gooi in ’t vijf- en negen spel blijft mij nog steeds de meest 
ongedwongen verklaring. 
      t.t JB 
 
[Aantekening van Burgersdijk in potlood] 
Een slechte gooi in ’t novum: 
       worpen 
Weg met de vijf in ’t  novum, - nooit krijgt, op geen manier, 
[Bets632] meer van 
De wereld zulke vijf meer, elk met zijn eigen zwier. 
 
[Aantekening van Burgersdijk in pen] 

Abate throws of 

,, any throw 
 
 Gij denkt de aanhouder wint, maar ik geef geen krimp 
Gekozen:  Weg met worpen in ’t novum; - nooit kipt, op geen manier, 

  De wereld zulke vijf weer, elk met zijn eigen zwier. 

                                                 
632 Best? p. 7 
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9.140 Brief van Johannes Bosscha 
SAB A BUR A 32 
 
Haarlem, 24 Sept 1897. Amice, het is mij onmogelijk van de bewuste passage iets te maken 
dat niet gezocht, gekunsteld en onnatuurlijk is met behoud van het woord Abate. Een 
werkwoord komt in het geheel niet te pas. Sh. wil een kwinkslag maken op het quinque et 
novem spel. Als aanloop om de aandacht op de 5 van het getal [actinos?633] te vestigen, laat 
hij den koning zeggen: er zijn er immers vier. Berowne te beleefd tegen den koning om te 
zeggen neen vijf. Noemt ze nu op The pedant: the braggert enz. De acteur die Berowne 
voorstelt zal wel zoo slim zijn daarbij op zijn vingers te tellen. De zin is met the boy dus uit. – 
En nu vervolgt hij A bad throw at novum (dit is beter dan een bate throw, en kan even goed) 
enz. Maar niet te min, al is de goot zoo op zichzelf genomen, een voor een zijn ze uitstekende 
exemplaren elk in zijn karakter. Daar hij nu dat karakter met alles behalve vleiende termen 
aanduidt blijkt het compliment toch meer in ’t nadeel van de vijf uit te loopen. Dit schijnt mij 
werkelijk een amusant spel van ’t vernuft. Uwe lezing bevalt mij in het geheel niet, elk met 
zijn eigen zwier spreekt daarbij volstrekt niet uit wat Sh. zegt. 
Ik heb bij het stuk van [Dierkens?634] nu eene noot gevoegd waarin het spel verklaard werd en 
na gezegd te hebben:  
Le pédant, le ronfleur, ‘le curé’, le fou et le gars :  
Mauvais coup au jeu neuf, et tout le monde encor’ 
Ne trie un pareil cinq, pris chacun dans son fort.635 
 

Vind ge dit niet goed. 
 
t.t. J Bosscha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
633 p. 9 
634 ibidem 
635 De betweter, snurker, priester, gek en stoerling  
Slechte gooi bij het nieuwe spel en iedereen  
trekt eenzelfde vijftal - gevangen in zijn fort. 
Dit is in het Engels: 
The pendant, the braggart, the hedge-priest, the fool and the boy;- 
Abate throw at novum, and the whole world again 
Cannot pick out five such, take each one in his vein. [Shakespeare, W. 2006 p. 136] 
Christiaan Huygens heeft dezelfde tekst van Shakespeare gebruikt met een kleine wijziging: 
Le pédant, le ronfleur , le prêtre, le fou et le gars :  
Mauvais coup au jeu neuf, et tout le monde encor’ 
Ne trie un pareil cinq, pris chacun dans son fort. 
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9.141 Brief van Johannes Bosscha 
SAB A BUR A33 
 
 
Haarlem 17 October 1897 
 
Amice, De overtollige afdrukken van ‘t [636] portret brengen het maar tot het cijfer 13. Ik zend 
er U daarom slechts 2 (per Holl. Spoor) want ik heb reeds andere aanvraag en er zullen er 
zeker wel meer komen. Tevens zend ik u terug uw deel Shakespeare, mat Clarke’s History. 
Tot mijn spijt kan ik dit laatste niet lezen. Mijn leestafel is al te vol met om zoo te zeggen 
spoedeischende lectuur. Misschien vraag ik het u later nog eens te leen. De vertaling van de 4 
regels uit Love’s Labour lost is nu ten slotte geworden: 
Le pédant , le ronfleur , le curé, le fou et le gars:  
Mauvais coup au jeu neuf, et tout le monde encor’ 
Ne trie un pareil cinq, pris chacun dans son fort. 
‘t Is nu bijna letterlijk, en geeft bij slot van rekening nog den besten zin. 
 
[637] Steeds tt J. Bosscha 

                                                 
636 p. 11 
637 ibidem 
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9.142 Brief van Johannes Bosscha 
SAB A BUR A 34 
 
Haarlem 20 October 1897 
 
Amice, Portret No 3 is bij ongeluk in de rol gekomen. Wil het mij s.v.p. terugzenden. Met 
vriendschappelijke groeten 
   t.t. 
J Bosscha 
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9.143 Brief van Jozef Israëls638 
SAB A BUR B 10 
 
S Gravenhagen 20 Decem. 97 
 
Waarde Heer Burgersdijk, 
 
Ik dank u voor uwe vriendlijken zending en brief die ik met genoegen gelezen heb. De 
oudheid is een school waar men altijd nog uit putten kan. 
  tout a nous 
  Jozef Israëls 

                                                 
638 Jozef Israëls (1824-1911) was een Nederlands schilder. [http://nl.wikipedia.org/wiki/Jozef_Isra%C3%Abls 
geraadpleegd op 9 juli 2011] 
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9.144 Brief van Samuel Adrianus Naber 
SAB A BUR B 73 
 
Amst. 2 April 1898 
 
 Amice! 
 
 In uw schrijven van 17 Mrt. jl. is het een en ander dat geene opzettelijke 
beantwoording vereischt, maar er blijven een paar punten waaromtrent gij blijkbaar mijne 
opvatting wenscht te vernemen. Eerst Horatius: de bijzonderheid die gij in den Berner Codex 
hebt opgemerkt, was mij niet bekend; intusschen denk ik niet dat die interlince tusschen den 
2de en 3de regel in het eerste carmen iets kan bewijzen. Zijn er interpolaties, dan moeten zij 
overoud wezen: meer dan honderd jaar jonger dan de dichter zelf, is eenvoudig onmogelijk. 
Dat maakt derhalve zulk een leve in dicium waardeloos. Bovendien is tegenwoordig de 
richting zeer beslist tegen Peerekamp gekeerd. Men is in het gemeen uiterst huiverig 
interpolaties aan te nemen en ik moet eerlijk erkennen dat vele bezwaren, waaraan wij ons 
vroeger ergerden, door later onderzoek zijn uit de weg geruimd. Er blijft wel het een en ander, 
dat ik nog niet kan verduren; maar veel minder dan in mijne jonge jaren. Lees eens het opstel 
van Karsten in het jongste Mnemosyne nummer: dat is heel aardig. 
 Omtrent de interpolatie van Antig . 904/99 zult gij licht gelijk hebben. Kent gij Göthes 
oordeel in zijn [gesprek?639] met Eckermann op 28 Mrt. 1827? Dat is het herlezen wel waard. 
Omtrent de vertalingen van v. L. en Kloos heb ik geen oordeel. De eerste heb ik alleen 
gehoord; de laatste is mij geheel onbekend. Eerlijk gezegd, ben ik daarnaar ook niet erg 
nieuwsgierig na de uitvoerige bespreking van Mendes, die gij zult gezien hebben. Overigens 
geef ik U volkomen gelijk: de tekst van Sophocles heeft in den grond der zaak veel meer 
geleden dan die van Aeschylos: maar het is gewoonlijk uiterst moeilijk de interpolaties met 
eenige evidentie aan te wijzen, want zij moeten overoud zijn, wellicht afkomstig van het 
geslacht dat onmiddellijk op den dichter volgde. Ik voldoe mij zelven niet bij dit onderzoek. 
Zelfs in κριτικη φίς van Cobel was op verre niet hiertoe in staat. Het best zou dunkt mij, zijn 
om in eene voor de opvoering bestemde vertaling zich eenige vrijheden te veroorloven. 
 Ja dat κοινον in den eersten versregel is vreemd; zeker ware τούµόν beter, maar het 
ligt palaeographisch wat ver. 
 Leest gij het tijdschrift de Natuur? In het laatste nummer kwam een stukje voor over 
de komeet van Halley. Oude liefde roest niet: ik heb den redacteur opmerkzaam gemaakt, dat, 
als hij iets over die komeet uit het Russiche vertaalt, hij toch wel had mogen aanteekenen, dat 
in 1835 niemand de terugkomst nauwkeuriger voorspeld heeft dan Kaiser: eene fout van 
slechts anderhalf uur  in de bepaling van den doorgang door het perihelium. De andere 
cijferaars hadden fouten gehad van één en meer weken. 
 Mijn papier raakt vol; wees met dochter en zoon hartelijk onzentwege gegroet en 
geloof mij 
 [640] 
  S.A. Naber 

                                                 
639 p. 20 blz. 1 
640 p. 21 
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9.145 Brief van Willem Cornelis Royaards 
SAB A BUR C 13 
 
Parkweg 90 A’dam Zaterdagavond 26 sept 1898 
 
Geachte Dr Burgersdijk 
 
  Ik ontving een dag of 4 geleden van de heer Ising – uw manuscript van Koning 
[Morfion?641] in uwe vertaling. Ising vertelde mij erbij, dat – op verzoek van den Heer 
[Mendis?642] , de vertaling van Dr van Herwerden643 zou gespeeld worden, daar de Heer 
Medis meende, dat laatstgenoemde vertaling beter en gemakkelijker te zeggen was. 
Ik las uwe vertaling geheel en ik wensch u er hartelijk geluk mede. 
Onzinnig lijkt ’t mij – zelfs een vergelijking van uwe overzetting van Sophocles’ grootste 
tragaedie met die van den Heer van Herwerden te [wagen?]. 
De uwe geeft werkelijk [644] weer van het origineel: de vertaling van den Heer van Herwerden 
lijkt mij eenvoudig prutswerk, en [645], uwe overzetting van de [646] is zóó, dat ik den klanken 
van het Grieksch daarin terughoor. De vertaling van de koren bij Dr Herwerden geeft wellicht 
den zin en – een ook nog zelden duidelijk -  van het origineel weer, maar in een ergerlijk 
gerijmel, waar -  wie weet! – de muziek van den Heer van Riemsdijk647 wonderwel bij passen 
zal. Wat er van eene vertooning van deze tragedie bij zóó gebleken wanbegrip en 
wansmaaken terecht moet en kan komen zal in den loop van dezen winter dan waarschijnlijk 
blijken. Ik wenschte uw manuscript nog een dag of 8 à 10 te mogen behouden. De Heer Hein 
Boekly/Brekly/Bockly (redacteur van den N. G) die uwe vertaling ingaf bij mij – wenschte 
haar met mij samen nog eens hardop te lezen. 
Hij de kenner van het Grieksche drama, - ’n Griek[?] bij uitnemendheid bovendien – vond, 
wat hij er van gelezen had, oneindig beter dan eenige tot op heden verschenen vertaling, en 
wellicht zal hij – na algeheele kennismaking met uw werk – er in den N. G over schrijven in 
verband met de nu voor te bereiden opvoering van den tragedie bij het Nederl. Toon. Laat mij 
bij de Kon. Vereeniging, - waar met alles in den regel gemodderd wordt, - nu maar een 
“Koning Oedipus” in de vertaling van den Heer van Herwerde met daaraan gewis gepaste 
muziek van den Heer van Riemsdijk – opvoeren in dit nu begonnen seizoen – de tijd is niet 
verre meer, dat ik uwe vertaling zal laten opvoeren, en wil ik hopen – met meerdere liefde 
voor dit meesterwerk der oudheid, en met juister begrip van de eischen – waaraan eene 
opvoering in de allereerste plaats dient te voldoen. –  
De Heer Ising voelde zich bezwaard, dat hij u uw manuscript nog niet had teruggezonden, en 
verzocht mij – zoo ik het nog wenschte te houden voor enkele dagen, u daarvan in kennis te 
stellen, en daarvoor uwe goedkeuring te verzoeken. Ik hoop, dat u er niets tegen zult hebben, 
en dat u ’t mij nog wel voor eenige dagen toevertrouwt u zult ’t van mij persoonlijk in goede 
orde terug ontvangen. 
Ik bewonder uw enormen werkkracht, en uw veel vermogende talenten, en ik ben er gelukkig 
om, dat het u op uwen leeftijd nog gegeven werd – ons volk deze vertaling van Sophocles’ 
tragedie aan te bieden – welke – goed en met liefde gespeeld – de in dit land ganschelijk naar 
den grond gehaalde dramatischenkunst, - weer op betere paden zal kunnen voeren … 

                                                 
641 p. 6 
642 ibidem 
643 Henricus van Herwerden (1831-1910) hoogleraar Grieks. 
644 p. 7 blz. 1 
645 ibidem 
646 ibidem 
647 Johan Cornelis Marius van Riemsdijk (1842-1895) musicus. 
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Ontvang de verzekering. Prof van mijne innige genegenheid en bijzondere hoogachting, en 
vergun mij, mij te noemen Uw vriend en dienaar 
Willem Royaards 
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9.146 Brief aan C.S. Adama van Scheltema648, 
LM B 00967 
 
Apeldoorn 22 December 1898 
(Kanaal, B6) 
 
Weledelgeb. Heer, 
 
Met belangstelling vernam ik Uw plan; waarschijnlijk is door U met bevoegden beoordeelaar, 
zooals Prof. v Hamel, te raade gegaan, zoodat ik niet behoef te vermoeden, dat de 
onderneming, de opvoering van zulk een stuk, al te gewaagd is. En dan wil ik – wanneer de 
keus inderdaad voor goed gedaan is – gaarne naar vermogen helpen, al kan ik niet verhelen, 
dat het maken van een goede tooneelbewerking meer dan eenige weinige uren kost. Het kan 
helpen, dat ik vroeger al wel over eene tooneelbewerking van het stuk gedacht heb. Ik bezit 
misschien nog wel een overdruk van het stuk of kan uit goede laatste proeven een exemplaar 
samenstellen, zoodat toezending van een ex. waarschijnlijk niet noodig zal zijn. Doch ik kan 
niet beginnen voor ik van den Heer Chrispijn het een en ander vernomen heb aangaande mise 
en scène, die mogelijk is, de rollen, die goed of minder goed bezet kunnen worden of moeten 
vervallen enz. Intusschen, dit overleg kan misschien eerstdaags gemakkelijk plaats hebben, 
daar ik vermoedelijk snel in 8 of 14 dagen in Amsterdam zal moeten zijn voor de 
voorbereiding van het spelen van Coriolanus en dan natuurlijk den Heer Chrispijn heb te 
spreken. 
 

Met alle achting 
  Uw […] 
 L.A.J. Burgersdijk. 

 
Den Weledelgeb. Heer 
C.S. Adama van Scheltema 
Proses van het Bestuur der Amst. Studententooneelvereeniging 

                                                 
648 Carel Steven Adama van Scheltema (1877-1924) was een Nederlands dichter, echter in de tijd van deze brief 
nog student. [http://www.dbnl.org/tekst/bork001nede01_01/bork001nede01_01_0014.php geraadpleegd op 10 
juli 2011] 
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9.147 Brief van Samuel Adrianus Naber 
SAB A BUR B 74 
 
Amsterdam 26 Jan 1899 
 
 Amice! 
 
 Ik zal u uwe eigen woorden teruggeven: “Met het schrijven van niet bepaald 
spoedeischende brieven wacht ik meestal tot er een intermezzo in mijne bezigheden is.” Zoo 
gaat het mij ook en dat is de reden dat uw schrijven van 23 December jl.  nog onbeantwoord 
lag, want ik zit midden in eene studie van eenigen omvang. Thans neem ik evenwel terstond 
de pen op en wil u geen oogenblik langer laten wachten dan noodig is. Het zal intusschen niet 
veel zijn, dat ik u kan mededeelen, want bij de tragici voel ik mij alles behalve op 
vertrouwbaar terrein. Ik zie wel herhaaldelijk dat er iets haakt, maar uiterst zelden stuit ik op 
een bevredigend hulpmiddel. En anderen, geloof mij, zijn niet veel gelukkiger. Aeschylus en 
Sophocles krielen van fouten; maar de hoop om ze te verbeteren is gering; zelfs al vonden wij 
codices uit de vierde of vijfde eeuw post chr. n. waren wij niets gevorderd, want het ergste 
kwaad ontstond in de eerste [649] van jaren na den dood der dichters. Gij ziet wel dat als gij 
wilt tornen aan Clytaemnestraas droom of aan Orestes wedren, ik u op dit terrein niet wil 
volgen: geloof mij: onder dit ijs liggen geene boeken, wel zie ik overal wakken. 
 Maar gij vraagt mij ook naar enkele bepaalde plaatsen. Paedagogus, zou ik at hoc 
obeter ad dam, liefst leidsman noemen: opvoeder of leermeester klinkt haast even dwaas als 
gouverneur. Bovendien is een παιδαγωγος eigenlijk ook geen leermeester dat zult gij wel 
weten. 
 Electr. 192 κενη τράπεζα is de tafel waar Agamemnon niet meer aanzit. Prozaisch: na 
zijnen dood heeft het diner voor mij niets aantrekkelijks meer. Iets anders is het of niet beter 
zoude zijn [650]. Zoo als gij zegt, zij eet na hare moeder: er zijn voor haar geene 
familiemaaltijden meer. 
 vs. 1368. Ik weet toch niet of, dat ανδφών niet door den beugel kan. In het fragment 
zou zij gesproken hebben van [ses gens?651]. 
 vs. 1370. Maar dat weet ik wel, dat προφεηεςέηοις652 onmogelijk is: gij plaatst een 
anapaest in een tragischen senarius. 
 vs. 1422. Als Orestes deze woorden sprak moest er παρέιµεν653 staan, niet de derde 
persoon. Ook kan deze niet zeggen: ούκέχω λέγειν, want dit beteekent: ik weet het niet. 
 Eindelijk Fraaken [?] 94: eene zeer moeilijke plaats. Men is u vóor geweest: 
έπαµειβοµένα is reeds door Kaibel voorgeslagen. Iets evidents is, dunkt mij, niet licht te 
vinden. ‘Eπέχω. 
 Ziehier eenen langen brief waaraan gij niet veel hebt; doch ik heb u mijnen goeden wil 
getoond. 
 Het verheugt mij u, zoo als gij schrijft, spoedig te zullen zien bij gelegenheid van den 
Coriolanus. Laten zij hopen dat het publiek de opvoering op prijs zal stellen na al het tuig, 
waarmede het zich gewoonlijk vergenoegt. Wat de couranten mij mededeelen van het Ghetto 
en dgl. maakt mij allerminst tot een bezoeker van het tooneel.  Doch genoeg: wees hartelijk 
gegroet en geloof mij 
Al semper 
totum tuum, 
                                                 
649 p. 23 blz. 1 
650 p. 23 blz. 2 Grieks 
651 p. 23 blz. 2 
652 p. 23 blz. 2 niet alle tekens waren duidelijk 
653 ibidem 
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S.A.N. 
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9.148 Herman Jozef Polak654 
SAB A BUR C 9 
 
Groningen 5 Juni 1899 
 
Hooggeachte Heer, 
 
Ik ben er verlegen mêe, en maak wel zeer mijn excuus, dat ik Uw vriendelijk schrijven van 
30. Mei [l.l.?], waarmede ik den dag daarop kennis gemaakt heb, eerst nu kan beantwoorden. 
En ook nu nog maar – [655]. wat de oorzaak is van mijn uitstel kunt U licht bevroeden. De 
laatste volledige maand van den cursus is altijd een bijzonder drukke, vanwege het in orde 
maken van den nieuwe Series, het rapport doen aan M.H. curatoren over den welhaast 
afgeloopen cursus, [e]vgl. Maar ditmaal hebben wij, en ik in’t bijzonder, het ongewoon 
volhandig656 gehad. Een exceptioneel aantal Senaats-, faculteits-, en andere vergaderingen; 
bovendien het lezen en beoordelen van door onze faculteit uitgeschreven prijsvragen en meer. 
Te midden dezes beslommeringen had ik in de laatste week nog een gedeelte van het stuk 
waar Uw brief van spreekt voor de Gids persklaar te maken. Waar moest ik tijd voor 
correspondentie vandaan halen? 
 Wat dat opstel betreft: ik was zelf verbaasd het op den omslag van het Gidsnommer 
voor Mei als weldra zullende verschijnen aangekondigd te zien. Het is nml. een Studie, door 
mij in een Debatingclub onzer collega’s voor mijne spreekbeurt voorgelezen, en welke de 
Redactie zich gehaast heeft aan te kondigen. Ik heb aanstonds geschreven dat ik overkropt657 
was met werk, dus voor behoorlijke omwerking den tijd miste, maar bereid was, wanneer de 
Redactie dat wenschte, een klein eerste gedeelte voor de Juli-aflevering klaar te maken. De 
Redactie was zoo vriendelijke daarmêe genoegen te nemen, maar het kan best zijn dat zelfs 
dit kleine gedeelte Juli aanst. niet verschijnt, want ook daarmêe kon ik niet precies op de 
afgesproken tijd klaarkomen. In allen gevallen zal dat eerste gedeelte U maar matig belang 
kunnen inboezemen; want het bevat niets dan een korte bespreking van de vertaling der 
Choephori en Humenides, door onze oud collega Dr. Thecker in het licht gezonden in de 
eerste week van Mei, juist een week nadat ik mijn voordracht gehouden had. Daarop volgt een 
kort resumé van den inhoud der drie stukken, nodig voor hetgeen daaraan vastgeknoopt zal 
worden. Voor zover daarin plaats was voor een paar letterlijke mêegedeelde regels, is dit 
ontleend, althans voor de Choephori – aan de vertaling van prof. Thecker, de slotstrofe ook 
aan die van Wilamowitz658,  – en voorzoover de Sophocleische Electra betreft, een paar regels 
aan die van prof. Van Herwerden659. Gij zult mij toegeven dat er noch gelegenheid was, van 
een vertaling van Uwe hand, – die trouwens naar Uw schrijven nog in wording is, – gebruik te 
maken, noch zou het pas geven die ven de heer Thecker meer of min aan te kondigen en een 
andere concurreerende te citeren. Wèl heb ik in een aanteekening gelegendheid gevonden, Uw 
vertaling van de Choephori en Sophocles’ Electra als aanstaande te vermelden. Heb ik 
daarmêe een onbescheidenheid begaan, dan zal ik de betreffende noot op de proef schrappen. 
Mag ik U ook dit [660] in ’t voorbijgaan vragen: ik vergis me toch niet wanneer ik me meen te 
herinneren de vertaling van den Agamemnon van Uwe hand in een programma te Rotterdam 

                                                 
654 Herman Jozef Polak (1844-1908) was leraar Nederlandse taal en letterkunde en geschiedenis. Hij was ook een 
tijd hoogleraar in Groningen. [http://www.jhm.nl/cultuur-en-geschiedenis/personen/p/polak,+herman+jozef 
geraadpleegd op 10 juli 2011] 
655 p. 1 
656 druk 
657 overladen/overvoerd 
658 Vermoedelijk de Duitse classicus Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff (1848-1931) 
659 Vermoedelijk de Hellenist Henricus van Herwerden (+/- 1802-1870) 
660 p. 2 blz. 1 
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jaren geleden gelezen te hebben? Ik kan het hier niet verifieeren; zelfs [661] Orestie bevindt 
zich hier niet.  
 De verdere beschouwingen van mij zullen loopen over vier kwestien, met de Electra 
sage samenhangende: die van de ontwikkeling der Sage tot op hare behandeling door de 
tragedie, vooral naar aanleiding der controverse tusschen Robert en Wilamowitz in dezen. 
Daarna het vraagstuk der prioriteit van de Euripideische of Sophocleische Electra; voorts de 
ethische opvatting van de tragici omtrent de bloedwraak, en derhalve van de rol van Orestes; 
eindelijk, de aesthetische zijde der stukken, zich min of meer openbarende en de verschillende 
behandeling van de figuur van Electra. Ik vermoed dat dat alles U even bekend is als mij; veel 
nieuws zal mijn opstel, ook wanneer U het in zijn geheel kunt overzien, wel niet brengen; 
hoogstens zult Gij het aan eigen inzichten kunnen toetsen. 
 Uit het slot van Uw brief maak ik op dat wij vermoedelijk in inzicht nog al zullen 
verschillen. Van Bergk’s Litteraturgeschichte662 bezit ik de latere deelen niet, en weet dus niet 
hoeveel of hoe weinig diakenase hij aanneemt, alleen zie ik dat Gij geneigd zoudt zijn nog 
verder te gaan dan hij. Is dat zoo, dan vrees ik U hierin niet te zullen volgen. Vooreerst doe ik 
opmerken dat althans de twee laatste mij bekende uitgevers, Jebb en Kaibel (1894 en 1896) 
zelfs niet reppen van eenige latere om- of bewerking. En in de tweede plaats: al ware dit wel 
het geval, ik zou nog niet spoedig geneigd zijn hen te volgen. Ik ben uiterst sceptisch op het 
punt van die vrijheden; wat is er nog weinig werkelijke evidentie bv. voor de Neubearbeitung 
van Aeschylus’ Prometheus bv.! Zeer verleidelijk er uitzien, – de mogelijkheden; maar wat 
meer? Wat is er overgebleven van de contaminatietheorie van Brentano663 op Aristophenes? 
Zelfs het aannemen van lacunae, once herma sono ni fallor no Soph. Electr. 1427-1429, is – 
dunkt mij – niet onweerlegbaar bewezen. Ik zal de zaak evenwel overwegen; of ik er ook in 
dit voor leeken geschreven opstel over handelen zal, is een andere vraag. 
 Geloof mij, Hooggeachte Heer, 
 
Tusschen licht en donker op een […] 
Raptim 
 
[Verdiensten?] 
H. Polak 

                                                 
661 p. 2 blz.1 
662 Theodor Bergk (1812-1881) was een Duitse filoloog. Hij schreef o.a. Griechische Litteraturgeschichte (1872-
1887) dat werd voltooid door G. Hinrichs en R. Peppmuller. 
663 Zwitserse filosoof Franz Brentano (1838-1917) 



 251

9.149 Brief van Martinus Gesinus Lambert van Loghem664 
SAB A BUR B 55 
 
Leersum 
2 Juli 99 
 
Hooggeleerde Heer! 
 
 Vergun mij, U en Uwen zoon [665] geluk te wenschen met de aanstaande promotie en 
hem wilt danken voor de toezending van zijn proefschrift. Dat ik dit nu reeds doe, is omdat 
Chrispijn mij zijn Caesar stuurt met verzoek haast te maken en hem dan u optezenden. 
 Met zijn [666] en veranderingen, die heel weinige zijn, kan ik mij wel vereenigen. Een 
beetje jammer vind ik het wegkappen van de teekenende scène van V.1., die zoo laat zien, dat 
het geen kinderspel is, wanneer tijgers den buit verdeelen. Ook het Cynicus – intermezzo is 
een aardig trekje, maar op die wijze voortgaande zou men niets coupeeren. Zoo dan u het hebt 
nagezien, stuurt U het Chrispijn terug? 
Uw opmerkingen of bezwaren verneem ik dan later wel van hem. 
  Geloof mij 
 met vr. groet 
   Hoogachtend 
    Uw 
 
   MGL v Loghem 

                                                 
664 Martinus Gesinus Lambert van Loghem (1849-1934) was een Nederlands dichter. Hij was ook thuis in het 
Frans en vestigde zich uiteindelijk in Florence. 
[http://www.dbnl.org/tekst/_jaa003193501_01/_jaa003193501_01_0021.php geraadpleegd op 10 juli 2011] 
665 p. 1 
666 ibidem 
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9.150 Brief van Martinus Gesinus Lambert van Loghem 
SAB A BUR B 56 
 

   Mr. M. G. L. VAN LOGHEM, 

Redacteur van “Nederland.”  Amsterdam,   10 juli 1899 
PARKWEG 74 

 

 

  Waarde H. Burgersdijk! 
 
Mijn adres is [667] 1 Sept. Hoek-en-Daal, Leersum. De bewuste stoomtram houdt voor het huis 
stil, als u dit den conducteur zegt. Behalve Maandag a.s. (dan ben ik in Amsterdam), zal ik 
nog wel drie weken hier iederen dag thuis zijn; toch is het goed mij te waarschuwen, want we 
maken allicht wandelingen of tochtjes. 
 Maar wanneer U komt, is het niet beter, ook Chrispijn hier te hebben? Met [668] 
opvoering moeten toch alle details voor zijn rekening komen; hij heeft zich in het stuk 
ingewerkt; hij heeft over alle zijn meening; wanneer U mij het een en ander uitlegt of 
voorschrijft, weet ik zijn bezwaren niet. Wat gaarne zou ik dus, - nadat ik uw wijzigingen 
gelezen heb, - een conferentie van ons drieën hebben, hier of te Amsterdam of te Apeldoorn. 
Mocht u binnenkort te Amsterdam moeten zijn, ik ben Maandag na drie uur daar tot ongeveer 
7 uur vrij. 
 
   Groetend 
    Uw 
    M.G.L.v Loghem 
 
Dus u zendt mij eerste het stuk? 

                                                 
667 p. 3 
668 ibidem 
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9.151 [Concept] Brief van Burgersdijk aan E. Erfmanm 
SAB A BUR A 5 
 
Apeldoorn 10 Juli 1899 
 
Waarde Heer, 
 
Ik moet U erkennen, dat Chrispijns Tooneelbewerking mij erg is tegengevallen. Naar met ik 
van hem zelf vernomen heb, heeft hij sinds lang veel studie gemaakt van Th.’s J.C. en had hij 
zijne bewerkingen kant en klaar met alle speelaanwijzingen. Wat ik nu ontving, geeft weinig 
meer dan de kappingen die hij wenscht aan te brengen en men kan er ook uit opmaken, welke 
tafereelen hij kiest, maar dit is al. En van den vele studie kan ik ook niet merken, want bij de 
bemoeiing is in mijn oogen het stuk erg verminkt; ik kan mij met deze bewerking niet 
vereenigen en ben overtuigd, dat de goede tooneelkenners er een bittere kritiek over zouden 
uitoefenen en ook het letterkundig toezicht van den raad van beheer heftig zouden gispen,669 
als het stuk zoo opgevoerd werd. 
  De vertooners zijn bij den Julius Caesar in een zeer gunstige positie, want terwijl vele 
andere stukken, Hamlet, Coriolanus, Koning Lear, Antonius en Cleopatra enz. bijzonder lang 
zijn, zoodat men bijna de helft moet wegsnijden om het stuk in bewamen tijd te kunnen 
vertoonen, is de J.C. Korter dan een der andere historische stukken en telt slechts 2440 regels. 
 Het stuk is aldus niet te lang en kan bijna onverkort vertoond worden. Bekorting blijft 
ondertusschen wenschelijk en Shak. geeft er, zooals meestal, ook hier gelegenheid toe, want 
hij heeft het zwak zijn bron vaak al te getrouw uit te schrijven en ook weinig beteekenende 
bijzonderheden op te nemen. Deze kan men laten vervallen, zonder zijn stuk in het minste te 
verminken. In dit stuk is het ook snel noodig het overgroot aantal personen te beperken, want 
zelfs een zeer groot gezelschap kan last hebben met een behoorlijke bezetting. 
 De Heer Chrispijn gaat met zijn kappingen veel te ver. Het 2de tooneel waarin Portia670 
optreedt (II.4) mag niet wegvallen; men moet Portia ook als liefhebbende zenuwachtige 
vrouw gezien hebben, om later haar zelfmoord te begrijpen; bovendien geeft dit tooneel een 
verkwikkende afwisseling. Evenmin mag het eerste tooneel 18de bedrijf vervallen, waarin het 
tweede driemanschap aan ’t werk is; men moet den toestand van Rome na Caesars dood 
leeren kennen, men moet zien, hoe de samenzweerders met vuur gespeeld hebben toen zij 
Caesar doodden, zien welk een bende door J. Caesar in toom werd gehouden, zien, dat Brutus 
en Cassius thans niet geheel ten onrecht het driemanschap bestrijden. – Jammer is het ook het 
menschkundig – en historisch, aan Plutarchus ontleend – binnendringen van den zoogen.671 
Dikker (eigenlijk een zoogen. Cynische philosoof) weg te laten. ’t Is boovendien wat licht in 
het bruin. 
 Ik heb daarom zelf mijn tooneelbewerking nu geschreven, die ik niet voor 
oorspronkelijk uitgeef, maar dit behoeft ook niet, men zorgt slechts aan het publiek het beste 
voor te zetten wat men vinden kan et ou prend son bien oû or le trouve. De tooneelbewerking 
van Chr. is ook niet oorspronkelijk; in al die kappingen ez. zijn Duitsche en Engelsche 
regisseurs hem lang voorgegaan. 
  Ik heb alle toonelen bewaard en zeer matig gesnoeid zooals ge zien zult. Voor het 
laatste bedrijf ben ik het nog niet met mijzelf eens. Misschien is het beter, eerst te spelen tot 
het gevecht zal beginnen; dan het doek even te laten vallen en als het weer opgaat, het 
uiteinde van den strijd te vertoonen. 

                                                 
669 afkeuren 
670 personage uit Julius Caesar 
671 afkorting van zogenaamde 
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9.152 Brief van Louis Hendricus Chrispijn672 
SAB A BUR A 35 
 
 

KONINKLIJKE VEREENIGING   Amsterdam, 17 Juli 99     

189 

“HET NEDERLANDSCH TOONEEL.” 
      �� 
 STADSSCHOUWBURG 
 
 Zeer Geachte heer Burgersdijk. 
 
Heden in stad komende vond ik Uw brief en telegram. Wilt U zoo beleefd zijn ’t stuk op te 
sturen aan Mr: van Loghem? Dan kunnen wij na lezing met elkander confereeren. 
   Hoogachtend: 
 
    L.H. Chrispijn 

                                                 
672 Louis Hendricus Chrispijn (1854-1926) was een Nederlands acteur, regisseur en medeoprichter van de 
Nederlandsch Tooneelvereeniging [http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn1/chrispijn 
geraadpleegd op 11 juli 2011] 
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9.153 Brief van Martinus Gesinus Lambert van Loghem 
SAB A BUR B 57 
 
17 Juli 99 
 
Hoog[673] Dr. – Maandag spreek ik Chrp. en zal hem naar de reden vragen. Voor u is het 
waarschijnlijk, evenals voor mij, weldadig en bevredigend ’s morgens het allereerst aan de 
schrijftafel te gaan zitten en de post af te doen; maar wie daar geen gewoonte van heeft komt 
in dezen dagen moeielijk ertoe, brieven te schrijven. Dit zal zijn excuus wel zijn; in 
Amsterdam is het deprimeerend met dit weer. 
 
Groetend Uw M.G.L. van Loghem 

                                                 
673 p. 5 
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9.154 Brief van Carl Georg Frentzen674 A.W. Sijthoff/Leiden 
SAB A BUR A 56 
 

A.W. SIJTHOFF TE LEIDEN 
 

DOEZASTRAAT 1,3,5 
 
TELEGRAM-ADRES 
 
SIJTHOFF-LEIDEN 
 

Leiden, 31 juli 1899 
 

 Hooggeachte Heer 
 
Met groot genoegen ontving ik Uw Uwe letteren dd 26 [675] met de uitvoerige mededeelingen 
over den stand der toneelbewerking van “Julius Cäsar”. 
Ik geloof met U, dat wij van Chrispijn niet veel te wachten hebben en vernam gaarne dat U de 
bewerking ondernomen hebt. Zeer aangenaam zoude het mij zijn de copie hoe eerder hoe 
liever te ontvangen, omdat ik met de zomerdagen gebrek aan zetwerk heb. 
Aan Uw verzoek de rekening te [676], heb ik voldaan, en verblijf ik, na vriendschappelijke 
groeten 
  Hoogachtend 
   Uw [677] 
   G. Frentzen 

                                                 
674 Carl Georg Frentzen (1846-1914) uitgever en bijna 30 jaar leidinggevend bij uitgeverij Sijthoff. 
[http://www.dbnl.org/tekst/_jaa003191501_01/_jaa003191501_01_0018.php geraadpleegd op 12 juli 2011] 
675 p. 1 
676 ibidem 
677 ibidem 
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9.155 Brief van Louis Hendricus Chrispijn 
SAB A BUR A 36 
 
A’dam 1 Aug: 99 
 

HoogGeachte heer. 
 
Donderdag a.s. hoop ik ten Uwent te koomen, voor J:C:. 
Zonder tegenbericht ben ik ter 12 ure bij U. 
  Hoogachtend 
    Uwer 
   L.H. Chrispijn 
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9.156 Brief van Martinus Gesinus Lambert van Loghem 
SAB A BUR B 58 
 

KONINKLIJKE VEREENIGING   Amsterdam, 1 Augustus  

1899 
“HET NEDERLANDSCH TOONEEL.” 
      �� 
 STADSSCHOUWBURG 
 
  Waarde Hr. Burgersdijk! 
 
 Ik heb met den heer Chrispijn de beide Juliussen doorgenomen, en ben tot de 
conclusie gekomen dat eene bespreking tusschen u beiden toch nog noodig is. Het behouden 
van de Portia-tooneelen vind ik ook gewenscht; het behoud van IV I is, zooals u weet, geheel 
mijn idee; voor het overige loopt u en Chrispijn niet zoo ver uit elkaar of dat zal wel in orde 
komen. 
 Maar tegen het behoud van één scène moet ik ten sterkste waarschuwen; den 
zelfmoord van Titinius. Ik heb er om zien schateren bij de Meinigers. Die Titinius toch is niet 
zoo’n belangrijk persoon dat hij door een eerst acteur kan worden voor gesteld, en vooral dat 
hij [recht/zicht?678] heeft om voor het voetlicht te komen sterven. Daarenboven bederft hij de 
scène van Brutus die na hem komt. Dat was bij de Meinigers een groot acteur en hij werd 
uitgelachen; eigenlijk door de schuld van Titinius. Dien zelfmoord zou ik dus ten zeerste 
geschrapt willen zien. Dat het tooneeltje van de cynischen dichter geschrapt wordt, vind ik 
jammer, maar daar alle deskundigen het er over eens zijn, begrijp ik dat het wel moet. 
 Chrispijn zal met u correspondeeren over een uur waarop U hem zoudt kunnen 
ontvangen. 
 Het is warm, maar ik kan er óók tegen – helaas beter dan het publiek. Toch is de 
schouwburg koel. 
    Groetend Uw 
     M.G.L. van Loghem. 

                                                 
678 p. 8 
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9.157 Brief van E. Erfman 
SAB A BUR A 45 
 
Amsterdam, 14 Aug. ‘99 
 
Geachte Professor, 
 
Uw brief van 12 July kwam in mijn bezit [&] ben ik een weinig traag geweest met de 
beantwoording eensdeels omdat ik andere dingen aan mijn hoofd heb gehad (ik ben in dien 
tijd met Mej. Sas[…] getrouwd) en andersdeels omdat een een direkt antwoord daarop 
eigenlijk zonder motief was. Uw brief was eigenlijk een vermaning om na te laten wat ik mij 
reeds lang had voorgenomen om te doen en met dat plan eenvormig niet uit te voeren zou uw 
brief beantwoord zijn geweest, buiten en behalve de dank die ik U verschuldigd ben voor de 
genomen moeite en uw welgemeende daad. –  
Maar na eenig nadenken kan ik toch, hetzij met alle bescheidenheid die mij tegenover U past, 
hier in het midden gebracht, niet in ieder opzicht althans, met uw aangewende motieven 
meegaan. –  
Laat mij dit nader toelichten. – 
Ten eerste omtrent de duur van de voorstelling: Ik herinner mij nog zeer goed Bouwmeester 
in Hamlet, dat was in de door de afzonderlijk uitgegeven tooneelbewerking en ik meen […] te 
zijn dat deze voorstelling korter duurde dan de later door Rooyaards gespeelde. Hoe kan het 
ook anders. In [Tivoli?] (ik weet dat zeer goed omdat ik er zelf de Geest in speelde) begon 
men met de 1e verschijning van de geest (iets was zeer lofwaardig is, maar de voorstelling niet 
korter maakt. Verder was Polonius en ook andere voelen veel minder besnoeid. 
U weet ook zeker dat wij in dien tijd nooit voor half één uit waren. –  
Nu had ik niet uw bewerking en de 2e door [R?] gespeeld nog een derde getrokken die wilde 
ik gaarne eens aan uw gewaardeerd en beproefd oordeel onderwerpen. Ik was daarin te rade 
gegaan, juist met het gezelschap dat het dan moeten spelen. Mijn tactiek zou zoo zijn, dat, - 
heeft men bijv: een goeie Polonius dan zou het zonde zijn de […] te […]; heeft men 
integendeel een acteur disponibel die geen mogens heeft om de […] bizonder belief te geven, 
welnu dan besnoeit men haar. Zoo zou dus iedere regisseur een bewerking moeten hebben 
speciaal met het oog op haar troep. 
Het spreekt vanzelf dat dit geen ideaal toestand is, maar mij dunkt in ons land de eenige 
practische weg om het meest goede te verkrijgen. –  
Wat u nu zegt ten opzichte van Hamlet met het oog op repetities, bezetting etc. dit zal toch 
wel in het algemeen op de geheele […] Tooneelkunst betrekking hebben en in ’t bizonder op 
Shakespeare. Zou uw Koning Lear, Macbeth zooveel minder moeilijk zijn dan Hamlet? Mij 
dunkt het minst moeilijke is dat waarvoor men het meeste voelt, wat het meest in ons 
temparament ligt. –  
Echter, geloof niet, dat ik dit zeg, omdat ik Uw bezwaren en angstvalligheid niet deel, 
integendeel ik voel de zwaarte van de verantwoordelijkheid. Maar wat nu betreft het boek van 
Löning (ik kende het niet, maar heb het besteld en zal er kennis van nemen) zou men 
desnoods zonder dat of een ander boek niet aan mogen durven een Hamlet te creëren? Is het 
dan niet juist was Heine zegt: “Wirksamer, als die Glossen und die Erklärerei und das 
mühsame Lobhudeln der Kommentatoren, war für die Popularisierung Shakespeares die 
begeisterte Liebe, womit talentvolle Schauspieler seien Dramen aufführten, und somit dem 
Urtheiel des gesammten Publikums zugänglich machten?” 
Heine stelt hier toch de tooneelspeler nevens, ja boven de commentator. Het is waar: hij 
spreekt van talentvolle tooneelspelers en hier moet ik ten opzichte van mezelf geen woorden 
gebruiken waar alleen daden kunnen bewijzen – Maar hij spreekt ook van “begeisterte Liebe” 
en daarover meen is ook een weinig te beschikken –  
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Werkelijk wanneer men zoo veeleischend wordt en terwille der veeleischendheid van de 
commentatoren de tooneelspelers den moed ontnemen gaat in plaats die aan te wakkeren, hoe 
zal Shakespeare dan ooit “dem Urteil das gesammten Publikums zugänglich gemaakt werden” 
hier het Hollandsche Publiek. 
Dit kunnen toch alleen Tooneelspelers en geen commentatoren. 
Geloof mij met de meeste Hoogachting […] 
Erfmann 
 
[NL Binnenweg Rotterdam] 



 261

 

9.158 Brief van Louis Hendricus Chrispijn 
SAB A BUR A 37 
 

KONINKLIJKE VEREENIGING   Amsterdam, 14 Augustus 9     

189 

“HET NEDERLANDSCH TOONEEL.” 
      �� 
 STADSSCHOUWBURG 
 
 
  Hooggeachte Heer. 
 
 Het inschrijven van de regie en alle spelaanwijzingen, vordert meer tijd dan ik eerst 
dacht. Het gaat niet zoo gauw, in de juiste bewoordingen en op de juiste plaats, den acteur 
precies den indruk te geven van de bedoeling, en den manier waarop de rol moet worden 
opgevat. Daarvoor is een voortdurend maken van aanteekeningen tuschen den tekst noodig 
….. Maar daartegenover staat de zekerheid, dat deze uitvoerige tooneelbewerking een succes 
kan worden en leiden kan, tot meerdere belangstelling in de beoefening van Shakespeare, ook 
bij het onderwijs. Denkt U er niet over, als U alles hebt doorgezien, er een kleine inleiding 
aan toe te voegen? Ik heb Bouwmeester gevraagd zijn portret te laten maken als Antonius; 
voor den omslag. Dat kan, dunkt mij, niet anders, dan den verkoop ten goede komen. Nu 
neem ik afscheid van U en zal Uw oordeel wel hooren als U alles hebt doorgezien.. 
 
    Hoogachtend. 
     Uw Dien. 
    L.H. Chrispijn 
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9.159 Brief van Carl Georg Frentzen 
SAB A BUR A 57 
 

A.W. SIJTHOFF TE LEIDEN 
 

DOEZASTRAAT 1,3,5 
 
TELEGRAM-ADRES 
 
SIJTHOFF-LEIDEN 
 

Leiden, 18 Aug 1899 
 
Hoog Gel. Heer 
 Prof D.L.A.J. Burgersdijk 
   Apeldoorn 
 
Hoog Gel. Heer, 
 
  Ik heb het genoegen U te berichten dat de Heer Chrispijn mij het eerste 
gedeelte der copie heeft gebracht. – Ik liet een 3 tal proefpagina’s zetten die ik U hierbij ten 
keuze zend. –  
 Aan den Heer vd Horst heb ik er 2 en voor Elk wat wils gezonden. –  
 Gaarne spoedig Uw besluit tegemoet ziende noem ik mij 
     Hoogachtend 
      [679] 
A.W. Sijthoff 
G. Frentzen 

                                                 
679 p. 3 
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9.160 Concept brief aan G. Frentsen 
geschreven op de achterkant van een gedrukte tekst van een toneelstuk, waarvan ik de layout 
zo goed mogelijk heb proberen te benaderen. 
 
FLAVIUS en  MARULLUS, met den staf der tribunen in de hand, komen den trap op – FLAVIUS 
gaat naar groep 4, bij den timmerman. 
 

Flavius      (woedend) 
Van hier, naar huis! gij, luie vlegels, voort! 

(Eenige kinderen loopen angstig weg, de anderen lachen). 
Is dit een vrije dag? Wat! weet gij niet, 
Dat gij, als handwerkslieden, op een werkdag, 
Niet door de stad moogt gaan, dan met het teeken 
Van uw bedrijf? Spreek, gij, wat is uw ambacht? 
 

Eerste Burger. 

Wel, ik ben timmerman. 
 

Marullus  (die tot anderen gesproken heeft). 
  

Waar is uw leêren schootsvel en uw duimstok? 
Wat doet gij hier, en in uw beste pak? – 
En gij, wat zijt gij van uw ambacht? 
 

Bij groep 1 tot den schoenlapper. 
Tweede Burger   (die rustig blijft liggen). 

Om de waarheid te zeggen, in vergelijking van een fijn werk- 
man, ben ik, om zoo te zeggen, een lapper. 

 
Marullus 

Wat zijt gij van uw ambacht? Geef bescheid! 
 

Tweede Burger    (zich half oprichtend). 
Een ambacht, dat ik met een gerust geweten kan uitoefenen, 
zoo ik hoop; want het is, om de waarheid te zeggen, heer, 
het verbeteren van de slechten wandel der menschen. 

 
Marullus. 

Wat ambacht, schelm, gij vooze schelm, wat ambacht? 
(woedend op hem af). 

Tweede Burger 

Neen, ik bid u, leg er geen knoop op; want wezenlijk, als 
er een steek aan u los is, kan ik u opknappen. 

(allen barsten in lachen uit). 
Marullus. 

Wat meent gij daarmee? Mij opknappen? gij onbeschaamde 
vlegel! 
  Tweede Burger. 
Wel, u lappen. 

(nog sterker lachen). 
 



 264

SAB A BUR A 57A 
 
 
NB. Verzonden 23 Aug. om er ook den brief aan Chrispijn in kopie bij te voegen. 
 
Apeldoorn 22 Augustus 1899. 
 
verworpen 
 
Zeer geachte Heer, 
 
Evenals uw vorige brief, waarin mij om kopie van den Julius Caesar gevraagd werd, heeft 
mij ook die van den 18den in verbazing gebracht, alles door de wijs van doen vd Hr. 
Chrispijn. 
Naar aanleiding van een brief van hem, omstreeks half Mei aan U en door U om advies 
aan mij gezonden heb ik 17 of 18 Mei met hun een gesprek gehad: hij had geschreven dat 
hij de tooneelbewerking van J. Caesar kant en klaar had, alsof hij die te maken had en 
niet, zooals altijd, de Raad van Beheer die van mij zou verlangen. Trouwens dat dit laatste 
zoo was, bleek mij bij een kort gesprek met de Hr van Loghem, het letterk. lid van den 
Raad van Beheer. Ik merkte bovendien, dat die tooneelbewerking, naar hij meende gereed, 
dit alleen in zijn hoofd was en dat er waarschijnlijk geen letter van op papier stond. Dit is 
mij, trouwens, later ook gebleken. Hij heeft de J. Caesar meer malen gezien, en bij de 
Meininger mee gefigureerd; dus nu kende hij het stuk en had het in een ommezien klaar! 
Omdat het stuk geen omwerking vereischt en eenvoudig is en hij het spel moet dirigeeren, 
stond ik toe dat hij het al vast zou geschikt maken voor ons tooneel, maar zoals ook de 
Heer v Loghem zeide, ik moest het goedkeuren. 
Bij het gesprek dat ik, 18 of 19 Mei, met U had was U nog volstrekt niet besloten eene 
tooneelbewerking uit te geven; zoo iets moest veeleer een deel uitmaken van eener 
collectie Shakespearestukken. Daarbij bleef het voor ’t oogenblik. 
 De Heer Chrispijn maakte volstrekt geen haast, maar leverde eindelijk, in Juli, doch 
niet bij mij, het concept eener tooneelbewerking in, dat wel zeggen, in den gedrukten tekst 
waren verscheiden passages en tooneelen geschrapt. De Heer van Loghem zond het mij. 
Ik kon er mij volstrekt niet mee vereenigen en vond dat een verminking en berichtte, dat 
ik zelf een tooneelbewerking zou maken en aan zijn oordeel onderwerpen ( of wel eerste 
met Chrispijn bepraten). Ik toog aan ’t werk, zette door, was in 3 dagen klaar, berichtte dit 
aan d Hr. v Loghem (omstreeks 20 Juli), maar tevens, dat ik die maar eerst met Chrispijn 
zou bepraten, omdat het dan allicht eer in orde zou wezen. Ik stelde aan Chr. pr brief en 
telegram een conferentie voor doch ontving geen antwoord (uit de stad??). en zond later 
het stuk op verzoek later aan den Heer v Loghem. Toen kwam Uw vraag om kopie, die 
mij zeer bevreemdde omdat ik niet wist, dat de Hr. Chr. nader met U onderhandeld had. 
Eindelijk zeide Chr. dat  hij komen zou, stelde toen nog weer uit, maar eindelijk had de 
conferentie 5 Aug. plaats verzoek van d Hr. v L. waaraan ik onmiddellijk voldeed. 
+ 
Eindelijk seinde Chr. om een conferentie, die na nog vastgesteld te zijn, 5 Aug. plaats 
vond. Mijn bewerking ging geheel door en enkele door mij dubieus gelaten onderschikte 
punten (vijfde bedrijf, de gevechten) werden vastgesteld. Ik hoorde toen van de Heer Chr. 
dat hij met U over de uitgave gesproken had. 
Hij nam mijne tooneelbewerking mede terug, zou daarmede eene kopei met de 
spelaanwijzingen, gereed maken en die mij zenden. Dat zou binnen een week gereed zijn, 
in 3 of 4 dagen kon hij mij al wel de helft zenden. Ik vernam echter niets dan 14 Aug. 
nevensg. brief, waarop geen antwoord noodig was. – Toch heeft hij, met voorbijgang van 
mij 
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9.161 Brief aan Louis Hendricus Chrispijn 
SAB A BUR A 1 
 
Apeldoorn 23 Augustus 1899 
 
Weledel Heer, 
 
 Ik heb uw brief van 14 Aug ontvangen: “het uitschrijven van de regie en alle 
spelaanwijzingen vordert meer tijd, dan ik eerst dacht” Het slot luidt: “ik zal uw oordeel wel 
hooren, als u alles hebt doorgezien” De brief was dus eenvoudig een kennisgeving, dat ik nog 
maar moest afwachten, en vereischte geen antwoord. Want onze positieve afspraak en mijn 
laatste woord bij ’t afscheid nemen op 5 Aug. was, dat ik Uwe geheele regiebewerking, met 
mijne tooneelbewerking, zoodra die af zou zijn, (binnen weinige dagen) zou ontvangen. 
 Niet weinig verbaast was ik dus te verneme, dat door U, tegelijkertijd of bijna 
onmiddellijk daarna het begin uwer bewerking aan den Heer Sijthoff gegeven was, die mij 
een proefbladzijde zond. Doch over die wijs van doen zal ik maar niet verder spreken – Ik 
 
Den Heer L. H. Chrispijn 
Amsterdam680 
 
had de toezending aan mij als voorwaarde gesteld, omdat ik voor de letterkundigen vorm der 
uitgave aansprakelijk zou gerekend worden en bovendien ook moest nagaan of de 
bijvoegingen m.i. juist en niet te uitvoerig of minutieus werden. – De proefbladzijde was mij 
onder tusschen in zooverre welkom, dat juist zij, een gedeelte van een volkstooneel 
bevattende, een goede gelegenheid gaf tot beoordeeling, terwijl vele andere bladzijden weinig 
of geen stof zouden geven tot opmerkingen. 
 Mijn oordeel nu is, dat dezer bladzijde in het boek van den regisseur thuis behooren en 
daar goed zijn, maar in het gedrukte boek geheel moeten wegblijven. De bijvoeging hindert 
bij het lezen en neemt den indruk van den tekst weg. Zij zijn geheel onwezenlijk en vrij 
willekeurig. Zij zouden allicht door een ander regisseur geheel anders gekozen worden, ja 
door den ontwerper zelf voor een ander bv kleiner tooneel zeer gewijzigd worden. Het 
gedrukt zijn in het tekstboekje heeft ook nog dit nadeel, dat voor den toeschouwer, die het 
boekje heeft, alle illusie van spontane beweging der volkshoopen verloren gaat, en ook dat 
menig toeschouwer, in plaats van het spel te volgen met zijn gedachte, eenvoudig gaat kijken, 
of de acteurs wel werkelijk doen wat in het boekje staat. En dit kon wel eens niet het geval 
zijn, want hoe licht vindt de regisseur bij de repetities, dat het, anders gedaan, nog beter is. – 
(Aan den vorm en de taal is ook nog wel wat te verbeteren). De inzage van dit proefblad heeft 
mij doen zien, wat in een tooneeluitgave moet vermeden worden, en ook hoe deze 
tooneeluitgave, als de Heer Sijthoff die geven wil, tot stand moet komen. 
 Aldus. Gij zendt mij mijne tooneelbewerking terug en daarbij uwe regiebewerking. Uit 
deze laatste neem ik alles over, wat maar mijne meening voor het publiek van belang kan zijn 
en de indruk niet bederft. (Voor eene uitgave ten behoeve van andere regisseurs en van 
liefhebberij gezelschappen hebben wij niet te zorgen.) Ik zend u dan uwe regiebewerking 
terug en lever mijne kopie aan den heer Sijfhoff. Aan deze kan verzocht worden ten behoeve 
der tooneelspelers een aantal exemplaren, bv. 100, te drukken op papier, waarop men goed 
schrijven kan, en zoo noodig met breeder marge, zoodat er terzijde van den druk overvloedig 
gelegenheid is de aanteekeningen te maken en het boek niet met wit papier behoeft 
doorschoten te worden. De acteurs krijgen dan juist wat zij noodig hebben; zij hebben dan 
ieder, wat ik zeer wenschelijk vind, het geheele stuk, zooals het gespeeld wordt (blijkt 

                                                 
680 Adressering onderaan 1e bladzijde van de brief. 
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bekorting noodig, dan is doorschrapping gemakkelijk); zij vinden er al de hoofdaanwijzingen 
voor hun spel. De nadere bijzonderheden schrijven zij dan zelf – elk voor hun eigen spel – bij, 
naar uw regieboek of door u gedicteerd. Het is zelfs beter, dat zij het zelf schrijven, dan dat zij 
het alleen lezen; en veel zullen zij niet te schrijven hebben (dat zal wel meevallen); gij kunt 
hen hiervoor toch bij u laten komen, zij mogen er niet te lui voor zijn en gij moet het gezag 
hebben te eischen, dat zij hun rol bijwerken. 
 Het is dus voor den voortgang noodig, dat ik spoedig mijne en uwe tooneelbewerking 
ontvange 
 
 In afwachting 
   uw dnr 
 

(get.) LA.J. Burgersdijk 
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9.162 Brief van Carl Georg Frentzen A.W. Sijthoff/Leiden 
SAB A BUR A 58 
 

A.W. SIJTHOFF TE LEIDEN 
 

DOEZASTRAAT 1,3,5 
 
TELEGRAM-ADRES 
 
SIJTHOFF-LEIDEN 
 

Leiden, 24 Aug 1899 
 

Hoog geachte Heer 
 
In dank ontvang ik Uwe uitvoerige inlichtingen omtrent de tooneelbewerking van [681] 
Chrispijn. 
Zooals wij indertijd hebben afgesproken, was het mijn voornemen, met zetten niet te laten 
beginnen vóórdat U de copie had goedgekeurd. Toen ik die van den heer Ch ontving, was ik 
in de veronderstelling, dat die door U was nagezien. Behalve de proefvellen – om daarna 
formaat en letter te kiezen – is nog niets gezet. Ingesloten ontvangt U de copie en zal ik rustig 
afwachten tot die door U goedgekeurd terug is ontvangen. 
Overigens ben ik ’t geheel met U eens dat deze “Tooneeluitgave” niet slechts ten dienste van 
de tooneelspelers, maar ten algemeenen gebruike, moet zijn ingericht. Acht U het noodig van 
deze zaak nader en uitvoerig te onderhandelen, ben ik bereid tot U te komen. 
Inmiddels verblijf ik na vriendelijke groeten, 
 
  Hoogachtend 
   Uw [682]  

G. Frentzen 

                                                 
681 p. 9 
682 p. 10 
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9.163 Telegram van Louis Hendricus Chrispijn aan G. Frentzen 
SAB A BUR C 58 
 

TELEGRAM No 3 

Aangenomen te Amsterdam  den 24/     1899, ten 12 u. 49m. des n middags. 

Ontvangen te LEIDEN den  8     1899, ten   1 u. 2    m. des n middags. 
 

Sijthoff Leiden 

 

Zendt direct copie Caesar terug, geheel. 

 

 Chrispijn 
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9.164 Brief van Chrispijn aan Frentsen (getypt) 
SAB A BUR C 59 
 
Amsterdam 24 Augustus 1899 
 
WelEd: Heer Frentsen. 
 
Per telegram vroeg ik U heden middag de copie terug, van Julius Caesar. Het blijkt mij uit een 
schrijven van Prof: Burgersdijk dat Zed: bedoelde, een tekstboekje te maken, en niet een 
volledig regieboek. Ik, die vast van plan ben de stukken van Shakespeare met alle mogelijke 
aanwijzingen voor de opvoeringen uit te geven, heb zooals Gij u zult herinneren, geen 
honorarium geëischt, wanneer men de tooneelbewerkingen, met mijne gedetailleerde regie, 
wilde uitgeven. Het liefst had ik dit gedaan in de vertaling van Prof: B., omdat ik reeds de eer 
had met genoemde heer te mogen samenwerken. Nu er, tot mijn spijt en niet door mijn 
toedoen, misverstand is ontstaan, zal ik om mijn plan toch ten uitvoer te leggen, de regie en 
tooneelbewerking van Caesar toch in druk geven, met gebruikmaking van een nog niet 
uitgegeven vertaling van een jong letterkundige, die reeds lang in mijn bezit is. Het doet mij 
leed voor de door U gemaakte kosten en moeite, maar het is niet mijn schuld. 
      Hoogachtend: 
 

       L.H. Chrispijn 
 
Zoo even ontving ik Uw schrijven; U zult het zeker begrijpelijk vinden dat ik zoo spoedig 
mogelijk mijn copie van U terug verlang. 
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9.165 Brief van Louis Hendricus Chrispijn 
SAB A BUR A 38 
 
 

KONINKLIJKE VEREENIGING:   Amsterdam, 24 Augustus 
1899 

 Het Nederlansch Tooneel 
                     

 STADSSCHOUWBURG 
    REGIE: Kamer 43. 
 

Telephoonnummer (intercomm.) 1280. 
        Adres voor afgifte van aangeteekende 

 brieven enz.: 

Postkantoor Hobbemastraat. 
   � 

 
WelEd. Zeer Gel. Heer, 

      Prof: L.A.J. Burgersdijk. 
 

WelEd. Heer. 
 
 Zoo even ontving ik een schrijven van den Heer Frentsen, waarin mij, op mijn vraag 
om terugzending van mijn copie werd medegedeelt, dat mijn copie naar U was opgezonden; 
ik verzocht den heeft Fr. mij zoospoedig mogelijk die copie terug te zenden. U zult daartoe 
zeker Uwe medewerking verleenen. 
 
      Hoogachtend: 
 
     L.H. Chrispijn 
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9.166 Brief van Louis Hendricus Chrispijn 
SAB A BUR A 39 
 

KONINKLIJKE VEREENIGING:   Amsterdam, 24 Augustus 
1899 

 Het Nederlansch Tooneel 
                     

 STADSSCHOUWBURG 
    REGIE: Kamer 43. 
 

Telephoonnummer (intercomm.) 1280. 
        Adres voor afgifte van aangeteekende 

 brieven enz.: 

Postkantoor Hobbemastraat. 
   � 
 
WelEd, Hooggel, Heer, 
  Prof. L.A.J. Burgersdijk 
 
 Zeer Geachte heer. 
 
De toon van Uwe schrijven, de beoordeling der werkzaamheden bij het instudeeren van 
stukken, en de meerdere of mindere luiheid waarvan Gij de artiesten verdenkt, dat alles wil ik 
niet qualificeeren. 
 Dat Gij verbaasd waart een drukproef te ontvangen, ik ook; daar ik niet dacht dat er 
aan begonnen werd vóór alles geheel af was…. Maar ik meen nu uit Uw schrijven te moeten 
opmaken, dat U eerst het KLAD wildet zien. En dat verdriet had ik U nu juist willen 
besparen… Ik gaf het daarom direct aan den drukker, met den uitdrukkelijken last, U het eerst 
de proeven te zenden. Voor Uw gemak dus. Ik zie nu in dat met het zelfs een Professor niet 
gemakkelijk mag maken. 
 2. Gij eischt eene tooneelbewerking, met volledige regie, die niet al te uitvoerig, of 
minutieus mag zijn; een nieuw gezichtspunt. 
 3. Dat de spelaanwijzingen onwezenlijk en willekeurig zijn, wordt DAN alleen 
bewezen wanneer den beoordeelaar er anderen beteren aandoeningen, voor in de plaats 
stelt…. Even onbillijk is men immers wanneer men een critiek geeft op de vertaling, zonder 
daarbij de juiste overzetting aan te toonen, en neer te schrijven. Of dit te doen is?….  
Voor Uw manier van zelfschrijf-regie zullen alle artiesten wel bedanken en die is ook 
absoluut niet in logisch verband, met Uwe daaraan voorafgaande bewering, dat de artiesten 
toch niet doen wat in de boekjes staat, en den regisseur het op de repetitie anders doet, omdat 
het beter is .. Waarom exemplaren te drukken, waarin plaats is voor aanteekeningen, als men 
op de repetitien daar toch van afwijkt?….. 
 Uit een en ander blijkt, Professor, dat Uwe onbekendheid met de theorie en praktijk, 
der tooneelspeel en regiekunst, oorzaak is van dit onverkwikkelijk geschrijf …. Dat U niet 
anders verlangt dan een Tekstboekje. Dat luiheid en gezag, zooals gij u uitdrukt, niet te maken 
hebben met een goed regieboek; en vooral dat een publiek niet leest onder het SPELEN, niet  
moet KUNNEN lesen, als het doek op is. 
Op de vraag van U en den Heer Sythoff, want mijne conditien waren, heb ik 
UITDRUKKELIJK geantwoord, dat ik geen honorarium eischte, wanneer mij het werk 
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verlicht werd door het in druk geven van de tooneelbewerking met Volledige regie… Dat ik 
daarover gaarne Uw gewaardeerd oordeel hoorde spreekt van zelf. Maar ik kan niet toestaan 
dat U er naar willekeur meer omspringt, of goedkeuren dat Gy een volksmenigte de actie 
voorschrijft, door het woord GEBROM, bijv: Daarom zend ik U de regie niet ter bekorting. 
Die kan voor den regisseur of acteur niet te uitvoerig zijn… Ik zal dus verplicht zijn de 
tooneelbewerking met volledige regie te laten drukken in een der onuitgegeven vertalingen, 
die ik bezit, en waarvoor ik de toestemming van de vertaler kan krijgen… Gij hebt het recht 
Uwe bewerking als tekstboekje uit te geven…. 
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9.167 Brief van Carl Georg Frentzen A.W. Sijthoff/Leiden 
SAB A BUR A 59 
 

A.W. SIJTHOFF TE LEIDEN 
 

DOEZASTRAAT 1,3,5 
 
TELEGRAM-ADRES 
 
SIJTHOFF-LEIDEN 
 

Leiden, 25 Aug 1899 
 

Hoog geachte Heer 
 
Nadat ik mijn brief van gisteren aan U had verzonden, ontving ik: 
1 een telegram 
2 een zending copie 
3 een brief 
van den heer Chrispijn, die ik U ingesloten ter kennisneming zend. 
Ik laat natuurlijk aan U over daarmede naar goedvinden te handelen; stel U echter voor de 
manuscripten zoo spoedig mogelijk terug te zenden. t Spreekt vanzelf, dat ik alleen dan beried 
ben, eene tooneelbewerking van Uwe vertaling van Shakespeare uit te geven, als die geheel in 
overeenstemming [683] Uwe wenschen geschiedt. Gaarne zie ik Uwe berichten te gemoet en 
verblijf na vriendelijke groeten 
    Hoogachtend 
     Uw [684] 
    G Frentzen 

                                                 
683 p. 12 
684 ibidem 
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9.168 Brief aan Louis Hendricus Chrispijn 
SAB A BUR A 2 
 
Apeldoorn 28 Augustus 1899 
 
Weledelgeb. Heer, 
 
  Ik meen het best te doen uw laatste schrijven naast mij te leggen en niet punt 
voor punt te beantwoorden. Het is, geloof ik, in het belang der zaak, der opvoering namelijk, 
en ook in Uw en in mijn belang, dat we veeleer trachten tot overeenstemming te komen. De 
heer Sijthoff heeft mij in twee zendingen, twee dagen achter elkaar uw kopie gezonden, 
zonder dat ik hem dit gevraagd heb. Uit een enkel lettertje erbij kan ik afleiden, dat hij nog 
steeds niet ongenegen is thans eene afzonderlijk uitgave van den J.C.685 uit te geven, zoo er 
debiet van te verwachten is. Niet alleen omdat hij het recht tot uitgave bezit maar ook omdat 
men moeilijk een beter uitgever wenschen kan, is het zaak, kalm te overleggen of men het 
eens kan worden. 
 Wij zijn het er over eens, dat het niet slechts wenschelijk maar uiteraard zelfs noodig 
is, dat de medespelende acteurs, niet slechts hun rol, maar het geheele stuk kennen. Dit kan 
bereikt worden door de uitgave van den gespeelden tekst, waarin van den oorspronkelijken 
tekst alles weggelaten is, wat niet gespeeld wordt en de 
 
Weledelgeb. Heer Chrispijn 
Regiss. Vereen. Nederl. Tooneel.686 
 
tooneelen juist zoo op elkaar volgen als bij de opvoering geschiedt. Korte beschrijving der 
tooneelen en de noodigste aanwijzingen aangaande het spel zijn daar bijgevoegd.  
Kortom een tooneelbewerking zooals ik u leverde, alleen na zorgvuldiger overweging van 
ieder uitdrukking, met ander woorden zorgvuldiger geredigeerd dan de korte tijd toeliet, die ik 
aan de bewerking wijden kon; er kon op doorgewerkt worden. 
 Zulk een tooneelbewerking zal het publiek welkom wezen, en kan tevens strekken om 
het uitschrijven der rollen ter vervangen. Nadere aanwijzingen die de regisseur wenschelijk 
acht, kunnen bijgeschreven worden, hetzij door de acteurs zelf, hetzij door den copiist, die ze 
aan het regieboek volgens aanwijzing ontleenen kan. Ik koos het eerste, omdat als voorname 
reden voor de door U gewenschte uitgave was, dat “de regisseur anders 10, 20 keer hetzelfde 
moet herhalen, eer het opgevolgd wordt”. Maar de copiist kan het ook doen en des te beter 
daar hij van het tijdroovende uitschrijven der rollen ontheven is. Dat dit alles practisch is, valt 
niet wel te ontkennen. 
 Dat op zulk een  tooneelbewerking het werk van de regisseur pas begint, dat deze veel 
uitvoeriger is, en wezen moet, is mij zeer goed bekend. Ik heb u mijn meening uitgesproken, 
dat de uitgave van een volledige regiebewerking voor het publiek niet wenschelijk, voor de 
acteurs niet noodig is, maar ben bereid die mening, te toetsen; het zal mij geen moeite kosten 
die meening en uitspraak te wijzigen als ik merk, dat ik de zaak niet juist heb ingezien. Maar 
ik mag niet ontveinzen, dat ik daarvoor nauwkeurig uw arbeid moet inzien. Door afwezigheid 
gedeeltelijk, gedeeltelijk door andere beslommeringen en visites, heb ik er nog niets van 
gelezen en slechts ééne bladzijde, de beschrijving van Brutus’ tuin, vluchtig overgezien. Ook 
heden – ik schrijf dezen in de vroegte – kan er niet van komen, maar morgen en overmorgen 
hoop ik er den tijd voor te vinden en zal u openhartig mijn meening zeggen; zie ik een middel 
om uw wenschen en de mijne te vereenigen, dan zal ik het zeker aangrijpen. Het uitgeven 

                                                 
685 Julius Ceacar 
686 Adressering onderaan eerste bladzijde 
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uwer regie met een andere tekst is zeker onpraktisch en bovendien weinig bevorderlijk aan het 
doel, dat de acteurs hun rol juist opvatten en goed spelen. 
 Ik moet toch ook de regie doorgaan om te beslissen of ik mij met de door U bedoelde 
wijze van opvoeren kan vereenigen. Het voorbeeld toch der Meininger, die zooveel aan de 
oogen boden, heeft mij doen zien, dat het volgen van het gesproken woord en het spel van de 
acteurs, hierdoor belemmerd kan worden. Den eersten avond, dat ik den J.C. van de Meiniger 
zag was het mij niet mogelijk. En het stuk zelf moet toch de hoofdzaak blijven. 
 In de tweede helft der week schrijf ik U dus nader. 
 Nog slechts een opmerking ten slotte, dat het lezen van een geschreven kopie – mits 
het schrift behoorlijk leesbaar is, zooals het uwe – vooral als het onderwerp bekend is, niet 
moeilijker is dan het leven eener eerste proef, en, als men onder de hand kleine taal- en 
spelfouten wil wegnemen, zelfs gemakkelijker, 
 Geloof mij steeds, 
   Uw dnr. 
  (get.) LAJ Burgersdijk 
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9.169 Brief van Louis Hendricus Chrispijn 
SAB A BUR A 40  
 

KONINKLIJKE VEREENIGING:   Amsterdam, 29 Augustus 
1899 

 Het Nederlansch Tooneel 
                     

 STADSSCHOUWBURG 
    REGIE: Kamer 43. 
 

Telephoonnummer (intercomm.) 1280. 
        Adres voor afgifte van aangeteekende 

 brieven enz.: 

Postkantoor Hobbemastraat. 
   � 
 

WelEd. Geb. Heer, 
 Prof. L.A.J. Burgersdijk, 

 
Hooggeachte heer. 
  Juist! Dat is de kwestie. Een tooneeluitgave, die voldoet aan alle eischen, en 
waarvan debiet te wachten is. En als wij nu den toestand eens nagaan, en heusch niet te 
pessimistisch oordeelen, wanneer wij aannemen dat, spijt alle vertalingen, en spijt alle 
goekoope uitgaven toegelicht met aanteekeningen, en bij publiek en bij tooneelspeler, de 
liefde vóór en de kennis van Shakespeares werken ongelooflijk gering is, dan geloof ik dat U 
(als onze nederlandsche Shakespeareapostel, mag ik wel zeggen) en ik die zoo graag voor den 
tooneelspeler een aposteltje zou willen worden, geen middel onbeproeft mogen laten om al 
wat aan tooneelspeelkunst en litteratuur doet, zooveel mogelijk te doordringen en te 
overtuigen, van het schoone in de werken van den grooten dichter. En daarvoor, ik blijf er bij, 
is er geen beter middel, dan een uitvoerige tooneelbewerking, voorzien van de meest grondig 
bestudeerde, litteraire, en alle verdere aanteekeningen, die kunnen leiden tot een beter begrip, 
van tijd, plaats, zeden, gewoonten, enz. En dus den lezer, en den tooneelspeler een beeld voor 
oogen tooveren, waardoor hij tegelijk, met het geestesoog kan zien, wat hij bij het lezen met 
het geestesoor hoort. Die schildering van spel, vooral stil spel, decoratie en mise en scène 
werken, tusschen den tekst geplaatst, een oneindig grooter invloed uit, dan de beste 
aanteekeningen vóór of achter in het boek. Juist daardoor, zal den lezer mischien eerste den 
tekst slordig doorloopen, maar geprikkeld door de vele beschreven zielstoestanden, die òf 
nieuw voor hem zijn, òf mischien heel anders gevoeld worden, zal hij later grijpen naar de 
volledige vertaling in de groote uitgaven, en met meer liefde en ijver Shakespeare lezen en 
bestudeeren; dat geeft nieuw leven, nieuwe belangstelling, en dat is al wat wij noodig hebben, 
en wat ieder die aan Shakespeare doet, verplicht is te doen voor hen die nog voorlichting 
noodig hebben…. Lezen in den schouwburg kan niemand doen, de kunst om te lezen en naar 
het spel te zien, moet nog uitgevonden worden. De beste regisseur kan dat niet; daarom leeren 
wij den tekst wel niet woordelijk, maar toch zóó, dat wij op repetities het boek kunnen 
wegleggen… Dat is en blijft mijn doel, en zal ik van alle gespeelde en nog te spelen 
Shakespearestukken doen; en ik ben er zekere van, dat al wat leest niet alleen, maar  
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tooneeldirecteuren, regisseurs, liefhebbers, onderwijzers op H.B.S. en Gymnasia, er opin 
zullen vliegen…. 
 
Daarom kan het niet te minutieus zijn. Al Uwe redeneeringen moeten wegvallen voor het ééne 
in het leven te roepen feit: Meerdere belangstelling en ontwikkeling. Die andere regisseur, zal 
alweer voor het verkondigen van zijne opvatting, bij U te berde moeten komen, en met U 
moeten overleggen. 
Uwe bezwaren van veranderingen in de Mise en scène, moet ik verleggen door het feit, dat de 
mise an scène kan vermodderd worden, door dezelfde onwetendheid, of armoede van den een 
of anderen troep, die, onverschillig hoe, een stuk boven macht en middelen wil opvoeren….  
Maar, hoewel dat bij Shakespaere niet zoogauw gebeuren zal zijn dat toch evenzeer bijzaken 
als bijv. het maken van een fotografie naar een schilderij. Van dit zuivere standpunt ben ik 
uitgegaan, en daarop had ik de volgende uitgave gewenscht…. 
Een mooi boekje, met een voorrede en aanteekeningen van U, en wanneer U mijn regie hebt 
getoetst aan de bedoeling van den dichter, zou ik graag gezien hebben dat U, als onze grootste 
Shakespaere-kenner ook dáárop in de voorrede gewezen hadt… Daarby een mooi portret van 
Bouwmeester als Antonius op den omslag, en het gaat er in als koek. 
En wordt nu zooals ik gevraagd heb, de regie kleiner gedrukt dan de dialoog, zal een elk 
tuschen de bedrijven het stuk kunnen gebruiken als tekstboekje. Natuurlijk mag U mijn regie 
toetsen, en verwacht en hoop ik van U aanwijzingen te krijgen, die mij ook nog een beter 
inzicht zullen doen krijgen in de karakters der personen. Van een ding zult U de overtuiging 
erlangen; Dat ik niet heb gedreven op routinesleur, maar mag beweren dat er niet één woord 
in het stuk staat, of het is door mij overdacht. Ik zou heusch ook den heelen Julius uit het 
hoofd kunnen opzeggen……Hoogachtend 
  L.H. Chrispijn 
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Alleen kan ik niet gelooven dat Prof. Burgersdijk niet loyaal genoeg zou zijn, te 
erkennen, dat de nu vastgestelde tooneelbewerking is tot stand gekomen in overleg, en met de 
aanwijzingen, van den heer van Loghem en de ondergeteekende die de eer heeft te zijn. 

   Uw Dw. dienaar, 
 
   L.H. Chrispijn 
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9.171 Brief aan Louis Hendricus Chrispijn 
SAB A BUR A 3 
 
Apeldoorn 30 Augustus 1899 
 
Weledelgeb. Heer, 
 

Dezen morgen heb ik weder besteed aan het nagaan uwer regiebewerking, ten einde 
mijne belofte gestand te kunnen doen en U heden haar terug te zenden. Doch nu roepen mij 
andere bezigheden, brieven voor de mail, drukproeven enz. zoodat ik hier maar een kort 
lettertje bij kan voegen. Ik breng alle hulde voor de zorg aan de regie ten koste gelegd – 
voorwaar dit gedeelte kon niet in 3 of 4 dagen, zooals gedacht werd, bewerkt worden – maar 
ik blijf zeer in twijfel rekken, of een zoo uitvoerige regie gepubliceerd moet worden (een deel 
is niet alleen voor het publiek, maar zelfs voor acteurs overtollig en bv. alleen voor tooneel- 
 
Weled. Heer Chrispijn 
Amsterdam687 
 
meester of tooneelbouwer, hoe hij heeten mag, van belang -) Doch zeer stellig kan ik 
verzekeren, dat de kopie duchtig zou moeten herzien worden, eer zij den zetter ter hand kan 
worden gesteld. – Hierover zoo mogelijk in weinige dagen uitvoeriger; middelerwijl zou ik U 
wel willen voorstellen, dat gij haar eens aan den Heer van Loghem, die haar toch zien moet, 
denk ik, eer zij gebezigd kan worden, ter hand stelt met verzoek er eens een uurtje aan te 
wijden en U dan zijn meening te zeggen over deze 2 vragen: 1o of hij de uitgave van een zoo 
uitvoerige regie wenschelijk vindt, 2o op hij deze geschikt vindt om ter drukkerij te worden 
gezonden en zij geene omwerking meer behoeft. Den Heer van Loghem schreef ik het laatst 
een enkel woord met de toezending mijner tooneelbewerking; hij weet dus van ons 
meeningsverschil niets af, van mij ten minste niet 
 Geloof mij steeds gaarne 
  uw dnr. 
 (get.) LAJ Burgersdijk 
 
In haast 
 
P.S. Aan de koffietafel ontving ik met groot genoegen Uw schrijven, toen deze reeds gereed 
was, maar vind geen aanleidng daarin om in deze iets te veranderen 
Tot nader dus. 

                                                 
687 Adressering onderaan de 1e bladzijde 
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9.172 Brief van Adrianus van der Horst688 Nederlansche 
Tooneelvereeniging/Amsterdam 

SAB A BUR B 2 
 
 

NEDERLANDSCHE TOONEELVEREENIGING 
 
 OPGERICHT 1 SEPTEMBER 1893 
        Franeker 

(Goedgekeurd bij Kon. Besluit   AMSTERDAM, …1 Aug…1899 
van 24 Mei 1895.) 

 
KANTOOR: FALCKSTRAAT 49 

 
 
Zeer geachte Professor! 
 
 Uw schrijven werd ons naar Franeker, waar wij van 31 Juli tot en met 6 Augustus 
voorstellingen geven, nagezonden. Daaruit blijkt, zooals ons dit reeds meer gebleken is, dat de 
heer Chrispijn, toen hij ons verliet, niet alle manuscripten voor de Ver ng. bestemd heeft terug 
gegeven. In ons bezit is Uw tooneel bewerking van “As you like it” niet. Wij laten deze 
copieëren uit Uw gedrukte uitgaven en zijn van plan deze onbekort te geven, evenals mij 
indertijd [689] v Spaansche Brabanden gaven. Onze regisseur, de heer v. Kuyk, zal U dien 
aangaande dezer dagen schrijven. – Maat voor maat willen wij gaarne ter kennismaking 
ontvangen. – 
Ons gezelschap bestaat uit: 
Dames: Kley, de Boer – v. Bryk, Schwab v.d. Horst, Terway Apèl, Faassen, Biker/Reku 
Haspels en eenige dames van minder beteekenis. 
Heeren: v Kuyk, Henri de Vries, Verwey Apèl, Fuussen???, Schwab, v.d. Horst, Brouwer, 
Malherbe, v Floss??, Heegeman v d Leegh, Kelly Jr. Corst/Carst, Adema van Scheltema. –  
Wij zijn voornemens met “As you like it” het seizoen te openen, maken dit echter nog niet 
bekend. Verstandig zal het o. i. zijn, dat U den heer Chrispijn nog niet van Uwe brochure 
schrijft anders maakt deze heer ’t misschien bekend, dat wij met “As you like it” openen, het 
geen voor ’t oogenblik nog niet gewenscht is. 
  Hoogachtend v.d. N.T.V. 
  A. v.d. Horst 

                                                 
688 Adrianus van der Horst (1868-1942) acteur. 
[http://www.dbnl.org/tekst/_jaa003194501_01/_jaa003194501_01_0007.php geraadpleegd op 12 juli 2011] 
689 p. 1 
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9.173 Brief aan Louis Hendricus Chrispijn 
SAB A BUR A 4 
 
Apeldoorn 28 Sept 1899 
 
[met potlood staat er copie op de brief] 
 
 Den WeledelGeg Heer Chrispijn 
  Regiss. K. Vereen. “Het Nederl Toon.” 
 
   Geachte Heer, 
 
In mijn vorigen brief had ik gezegd nog eens over uwe regie, of liever over den uitgaaf ervan, 
te zullen schrijven. Ik heb er mij dan ook vóór uw laatsten brief een paar maal voor neergezet, 
maar ik moest zo in bijzonderheden treden om eenige kans het hebben op overtuiging (en had 
zoo zelf de overtuiging, dat het vergeefs zou zijn) dat ik ervan afzag en wilde afwachten of 
uw gesprek met de Heer van Loghem niet beter zou werken. Ik begrijp uit uw laatsten brief, 
dat dit niets van dien aard heeft opgeleverd, maar betwijfel ook, of de gewenschte vragen wel 
gesteld zijn. Grooten lust tot schrijven bestond toen bij mij niet en andere bezigheden namen 
mij in beslag, maar ik wil er mij nu toch voor neerzetten, om nog eens te zeggen, wat ik van 
de zaak denk. 
 En nu: in den eerste plaats waardeer ik zeer, dat Ge uwe taak zoo breed hebt opgevat 
en dat alles hebt neergeschreven. Ik acht, dat de regisseur zich aldus voor zijne taak moet 
voorbereiden en breng er alle hulde aan. Of ik het nu met Uwe regie eens ben? Het spijt me 
hierop ontkennend te moeten antwoorden; ik geloof, dat zij aan hetzelfde euvel lijdt als de 
Meiningersche en door teveel aan het oog te bieden, aan den indruk van het stuk kwaad doet. 
Het blijkt zelfs uit Uwe regie zelf: de volkstooneelen duren te lang en daarom hebt ge er 
gesprekken van het volk ingelascht, iets wat ik bij de vertooning van een meesterstuk van Sh. 
geheel overbodig vind ongeoorloofd vind. 
 Dat ge voor Uzelve alles uitwerkt vind ik goed; maar het werk is zeer omvangrijk, 
over alle details kan ik niet in korten tijd behoorlijk zijn nagedacht; bij de beproeving zal 
moeten blijken of alles zoo kan blijven. De acteurs, die zoeken over hun rol, een onderdeel, 
kunnen denken, kunnen het anders willen doen; acteurs die Brutus, Antonius, Cassius hebben 
voor te stellen zullen wellicht verscheidene zaken anders willen doen, Burtus kan b.v. het 
beter vinden, niet met gekruiste armen op te komen. Hierin zal de regisseur, die met 
menschen te doen heeft, die over hun aandeel in den arbeid veel langer dan hij hebben 
nagedacht, moeten berusten, maar hij moet zorgen, dat alles in elkaar sluit, dat een bijrol een 
hoofdrol niet onderschaduwt enz; doch hij moet weten te geven en te nemen en zijn eerste 
denkbeeld kunnen wijzigen (dus zulke aanwijzingen niet vooraf uitgeven) Ook bij kleinere 
rollen kan dit voorkomen. De schoenlapper uit het eerste tooneel kan zeggen, dat hij een 
bewegelijk kereltje moet wezen, die de massa in beweging brengt, en dat hij dus niet rustig 
kan blijven liggen en, zich dan eens halfoprichtend, praten; dat de andere tribuun daarom ook 
zegt: “wat leidt gij het volk de straten rond”. Als hij dan bij de repetitie eens voordoet, hoe híj 
het zou willen doen en dit met animo goed doet, zult gij zelf dan uw voorschrift niet wijzigen? 
 Wilt ge dus, dat een uitgaaf uwer regie inderdaad en monument is van uw 
werkzaamheid, dan geloof ik, dat die moet geschieden nà de repetities en dat mijn denkbeeld, 
van het een uitgaaf van het stuk zooals het gespeeld wordt, veel practischer is voor ’t gebruik; 
het overschrijven der rollen wordt den copiist bespaard en hij heeft voor iederen acteur nog 
slecht nadere spelaanwijzingen te maken aan uit uw regieboek bij te schrijven (als de acteurs 
niet veeleer verkiezen dit zelf te doen) Dan leest ieder acteur het geheele stuk en heeft vóór 
zich wat gij van hem verlangt. Juist wat uw wensch was, toen ge mij het eerst uw plan 
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mededeeldet (Bij een andere vertaling die aanteekeningen te voegen, vind ik ongerijmd en 
goed om de acteurs in de war te brengen). 
 Die uitvoerige aanwijzingen aangaande den tooneelbouw in een boek voor het publiek 
en de acteurs op te nemen vind ik overtollig. Bij het lezen van het stuk zouden zij hinderlijk 
zijn. Wat de regisseur voor zichzelf aanteekent, bv. dat de trap in den tuin van Brutus gemaakt 
moet worden van het onderst gedeelte van de reuzentrap in het eerste bedrijf, behoeft niet 
gedrukt te worden en op een ander tooneel dan het Amsterdamsche zal hij zelf het misschien 
anders doen. – Zoo vindt ik ook te veel wat over de toga geschreven wordt, er is te veel over 
hoop gehaald en toch ontbreken opmerkingen over de wijze waarop de toga gedragen en 
overgeslagen moet worden. 
 Vind ik al zulke zaken in een boek, dan zou ik gaan denken aan een kok, die een 
groots gastmaal te dirigeeren heeft, maar die zorgt dat zijn gasten geen plaatst nemen, voor hij 
ze in de keuken heeft rondgeleid en hun verteld heeft, hoe de groenten schoongemaakt en 
gestoofd worden, vleesche en visch behandeld en bereid en hen dan nog in de zaal eerst 
uitlegt, hoe hij de bedienden gedresseerd heeft en wat ieder van hen te doen heeft. Dan eerst 
mogen de gasten gaan zitten. De tafelbedienden behoeven ook niet te weten hoe de instructien 
zijn van de koksmaats. 
Zooals ik u, meen ik reeds vroeger schreef, was het aan den uitgever gezonden handschrift 
nog in geenen deele persklaar, niet alleen waren spelling en taal, maar ook den stijl veel te 
weinig verzorgd, zoodat een correctie op de proef ondoenlijk zou gebleken zijn. 
 Hiermee heb ik openhartig mijn meening over deze zaak waarover ik lang heb 
nagedacht gezegd; ik hoop; dat het goed zal opgenomen worden. Ik zal er nu niet verder over 
schrijven. 
 Als U een tooneelbewerking zooals ik bedoel – en zooals die van Devrient en andere 
zijn nog gewenscht mocht voorkomen en de uitgever er toe wil overgaan, ben ik bereid die te 
bezorgen. Groetend steeds gaarne uw dnr. 
    (Get.) LAJ Burgersdijk 
 
 

9.174 Aanteekeningen Regie Chrispijn. 
 
2,3 Costumeering. Veel geleerdheid! (of Hegel) geheel ongeordend 
 
5 Eerste bedrijf. 

Eerste tooneel. Dit feestgedruisch mag ter onderscheiding van de overige 
volkstooneelen niet overdreven worden en het tooneel niet te overladen zijn. 
Groepering den lezer onverschillig. Schoenmaker en zeer realistische houding/ 
alleen v. den regisseur van belang 
Op ’t slot De mise en scène is genomen van uit het publiek 
  p. 6    (= R. en L. 
 
7 Invoeging bv. Die schoenmaker is leuk! 
2 Zinnen! 
verder ook invoegingen, ongeoorloofd  

 Ook pag. 9. 
  Daar verhandeling over de plichten van regisseur! 
   Alles zou opnieuw moeten geschreven worden, door  
     een ander. 
 p. 13 Het volk roept ook: “De [Ichis?690] dag van Maart 

                                                 
690 p. 13 
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 p. 14 Rangschikking achter het tooneel. [691] der Meinigers 
 p. 16 Weer interpolaties 
  (Dan waarschuwing voor ’t volk, ingevoegd.) 

p. 20 NB Het is al middag geworden en als Caesar (ingevoegd op 19) opkomt 
[treft?] hem den rooden gloed der avondzon. – NB Caesar zelf is onder den 
indruk der woorden van den waarzeggen! 

p. 19 Chr. laat het volk praten Caesar veel [692] enz. Hij melde dat men hem den 
hals zou opsnijden! 

 p. 23 Wat heeft het publiek te weten hoe de tooneeldonder gemaakt wordt 
p. 26 Bij de beschrijving van den tuin v. Brutus o.a., “Den trap, die met drie treden 

van het platform, naar den voorgrond voert, is het onderstel van den reuzentrap 
uit het eerste bedrijf. dan 

 Hoe Brutus opkomt met over den borst gekruisten armen op, uit de 1ste coul. 
rechts; hij heeft blijkbaar, al lang door den tuin gedwaald. Dan  

 Hij roept fluisterend, om Portia, niet te wekken: 
Portiascène p. 33 “Vooral geen declamatio of mooi dramatisch gedoe” 
  34 Portia zinkt jubelend in de armen van Brutus. 

36 “ ‘t  [Calp..?da693] ziet Caesar strak aan – Ook hij (zij?) heet dien schokbren 
nacht doorleeft” 
37 Schrapt in het Tooneel van Caesars huis ’t een en ander 107 197 NB kan, 
want Ligerius vervalt. 

Vervolg 1. Allen zijn gekleed in den toga practenta (staat niet bij opkomen maar later. 
 3. [694] is gekleed in witte toga condida. 
 6. Beschrijving van al den groepen bij het Kapitool! (16 in aantal) 
    (waren er al stenographen bij de zittingen v.d. Senaat?) 
 9. “Onverstaanbaar gemompel onder allen “Die man is krankzinnig 
   Carfius[?]: “Wacht uwe tijd toch af.” 

10. ([?695] zeggen onhoorbaar: 
Ontdekt 

  13. Caesar vervloekt Casca Casca Helpt, broeders 
   uitroepen van ’t volk 

14. (Wanneer de artiesten doordrongen zijn van het heerlijk, schoon in den J. C 
enz zullen zij er zeer zeker eene eer in stellen, zich zoo snel mogelijk te 
verkleeden, ten einde mede te werken, in de volkscène op het Forum. 
19. Veel te veel groepen op ’t forum (10) met verschillenden uitroepen 
21. “Die Confius volgen wil, ga met hem mede.” 
24. Bij Brutus’ toespraak laat Sh, niet praten. Terecht. Dus niet in te voegen. 
Het volk luistert, maar wordt niet opgewonden. 
  En daarbij: “Niemand! Wij zijn geen slaven –“. 
29 De woorden, door Shaksp. aan het volk bij den komst v. Antonius in den 
mond gelegd, niet vermeerderen geen nieuwe er bij maken. 
  bv. “Maar hijkan wel dwalen”  “Van dezen kant bezien” 
NB 37  “Men ziet den rooden doorboorde toga Picta 
  (waarlijk met dolksteken) 

                                                 
691 p. 13 
692 ibidem 
693 p. 14 
694 ibidem 
695 ibidem 
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9.175 Brief van Louis Hendricus Chrispijn 
SAB A BUR A 41 
 

KONINKLIJKE VEREENIGING:   Amsterdam, 20 October 1899 

 Het Nederlansch Tooneel 
                     

 STADSSCHOUWBURG 
    REGIE: Kamer 43. 
 

Telephoonnummer (intercomm.) 1280. 
        Adres voor afgifte van aangeteekende 

 brieven enz.: 

Postkantoor Hobbemastraat. 
   � 
 

WelEd. Hooggel. Heer. 
  Prof. L.A.J. Burgersdijk 

 
 
  Hooggeachte heer. 
 
U hebt gelijk, gelijk, honderdduizendmaal gelijk. Alleen was ons meeningsverschil met twee 
woorden uit te maken geweest. Gij wilt een tekstboek en ik een regieboek. Het doel van dit 
schrijven is dan ook niet, u te overtuigen, maar uw kritiek te weerleggen; want nù heb ik ten 
minste kritiek van U. Punt voor punt wil ik even Uw brief nagaan. 
1--- In tegenstelling van den Meinigers heb ik niets meer tot aanvulling genomen als het hoog 
noodige, om het publiek onder den indruk te krijgen. De Meiniger-regie is geheel in mijn 
bezit, en als u die eens ging vergelijken met de mijne, zoudt U heel anders oordeelen. 
2--- Het inlaschen van dialoog voor het volk is door U in het geheel niet begrepen. Dat wordt 
immer niet verstaan, daar alles gelijk gesproken wordt? Alleen MOET men de figuranten wel 
degelijk dialoog geven, om te komen tot de harmonischen toon, en ’t tempo… Daarom 
moeten de woorden, het volk in den mond gelegd, zoo eenvoudig mogelijk zijn en in 
overeenstemming met de aandoeningen, waarvan het publiek slechts de klankkleur krijgt, 
doch de gelijkuitgesproken woorden niet kan onderscheiden. 
Die stemmingen zijn niet te verkrijgen, door tot een hoop menschen te zeggen: Nou moet je 
schreeuwen. Nou moet je brommen, of nou moet je huilen. 
3--- Gij verkeert in de veronderstelling, dat ik in den korten tijd niet voldoende kan hebben 
nagedacht. Dien tijd is werkelijk te kort voor een regisseur; maar toch iets langer dan U denkt. 
Mijn liefde, en de zucht tot de kennis van Shakespeare te geraken, begon zich te openbaren in 
het jaar 79. Van af dien tijd woonde ik alle voorstellingen bij, en zag die te Londen in’t 
Lyceum, Drury Lane, enz. 79, 80, 81, 82, 84, 86, zoowat alles spelen. Wat, en hoeveel 
voorstellingen ik van alle mogelijke Buitenlanders, hier en in Duitschland heb gezien, weet ik 
in eens niet op te halen. En van al die voorstellingen heb ik mij altijd op de hoogte gesteld van 
de regie; en regisseurs, artistieken leiders en specialiteitspelers altijd gevraagd naar het hoe en 
waarom… Om mijn kennig van het Sh. repetoire nog meer te ontwikkelen had ik het 
voorrecht in 1888 bij de Meinigers te mogen meefigureeren, en op die manier achter de 
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 brieven enz.: 

Postkantoor Hobbemastraat. 
   � 
regiegeheimen te komen, gedurende een maand, dat zij te Rotterdam waren. Wat ik dus over 
de opvoeringen van het Sh. repetoire beweer, is hoe dom ook, toch niet overdacht in de laatste 
veertien dagen. 
4 Dat een acteur, nadenkende over de details van zijn rol er iets persoonlijks in vindt, of een 
gebaar vervangt door een ander, kan nooit een beletsel zijn voor de regisseur, om de regie af 
te maken naar zijne opvatting. Het is toch zijn regie maar, en geen wereldregie? Dacht U, dat 
een acteur dat niet evengoed doet met den tekst, als hij die wil vergelijken met het 
oorspronkelijke? En zou dat voor U een reden zijn, om niet meer te vertalen? Denk maar eens 
hoe aangenaam het geweest moet zijn voor den vertaler van Oedipus, dat de bode 
eigendunkelijk werd gezegd uit Uwe vertaling. Uwe bewering dat de akteurs het niet zóó of 
zóó willen doen, is lijnrecht in strijd met uw vorige schrijven, waarin U zegt, dat de regisseur 
dan maar als gezaghebber moet optreden… Maar het aardigste is dat ik nog nooit van de 
grootste tooneelspeler zoo iets heb ondervonden, of het was direct weer in orde. 
5---Uw afkeuring der regie, betreffende het bewegelijke spel van den schoenlapper, is niet 
juist. Het volk heeft zich opgesteld om den optocht te zien, en wacht alzoo, als het doek 
opgaat. De schoenlapper is even neergevallen, om te rusten of te drinken, en juist zit de 
bewegelijkheid er zóó in, dat hij in drie clausjes, drie verschillende houdingen aanneemt. 
Even prettig liggen… zich ondeugend half oprichten, maar liggen toch; als bewijs dat hij zich 
zoo maar niet laat wegjagen. En bij het derde clausje: OM DE WAARHEID TE ZEGGEN, 
springt hij immer al op… 
En zóó zou ik met U kunnen doorgaan regel voor regel. Maar dat is onnoodig en zou niets 
helpen, omdat wij de zaak bekijken van een heel ander standpunt. Tekst en Regieboek. Van 
het standpunt Tekstboek geef ik alles toe, van mijn standpunt niets, omdat U nog niets 
bewezen hebt. Ik zou regel voor regel met u de regie willen doorloopen, maar daarin zult u 
geen lust hebben, en dat zou ook tijd verspillen voor u zijn. Wat hebt u met practische 
instudeering te maken? U bent ook in de war, waar u denkt dat ik de acteurs een andere tekst 
met mijn regie wil geven. Dat kan immers niet? De uitgave van een regieboek met de 
bedoelde vertaling, kan alleen dienst doen voor anderen, die in DIE vertaling willen spelen, 
omdat de regie daarbij is aangegeven. 
6---Men omschrijft het costuum, en de mode en de officieele bedoeling van enkele drachten. 
Niet, hoe men een kleedingstuk aantrekt, dat gaat de costumier aan als vakman. Als u zóó met 
dergelijke opmerkingen zou willen doorgaan, zoudt u ook kunnen vergen dat ik Anatomische 
lessen gaf, omtrent het gaan en staan op sandalen, krullen van haar, en een verhandeling over 
de spraakwerktuigen, die in gebruik zijn bij het zeggen der verzen. 
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KONINKLIJKE VEREENIGING:   Amsterdam,  

 Het Nederlansch Tooneel 
                     

 STADSSCHOUWBURG 
    REGIE: Kamer 43. 
 

Telephoonnummer (intercomm.) 1280. 
        Adres voor afgifte van aangeteekende 

 brieven enz.: 

Postkantoor Hobbemastraat. 
   � 
 
Ik weet wel dat er een Shakespeare-modetje de ronde doet, dat ons leert, geen decoratie, zelfs 
geen costuum meer te gebruiken. Maar dat is toch maar alleen een uitvloeisel van artiestieke, 
en financtieele impotentie. De blijspelen ja! Stukken waarin de fantaisie de hoofdrol speelt. 
Die kan men zoo grillig spelen, als ze geschreven zijn. En toch hebben de proeven al sinds 
jaren bewezen dat die kunst, óók maar door de minderheid kan worden genoten. De dramas, 
waarin het leven gegeven wordt, zoo waar mogelijk, moeten, wil men met de opvoeringen iets 
meer bereiken dan een modesuccesje, worden aangekleed; en niets wat de verbeelding te hulp 
kan komen mag worden veronachtzaamt. Dit is alweer geen reden om van de bijzaken 
HOOFDZAKEN te maken. 
Aardig is het dat U aan den eenen kant de praktijk zoo wegwerpt; en aan de anderen kant zoo 
vasthoudt aan specialiteiten-gedoe, als de bekende Duitsche tooneelbewerkingen. 
Hooggeachte heer, wij hoeven er verder niet over te redetwisten. U wilt Tekst, en ik 
regieboek… Mijne conclusie is: Tekstboek is overbodig, omdat ieder die een studie van Sh. 
maakt, zal nemen, een van uw groote uitgaven, en bij de voorstelling wel zal zien wat er is 
uigelaten, of verplaatst; daar hij dat toch niet onder het spelen kan nalezen. 
Tooneelbewerking met regie, is niet alleen niet overbodig, maar noodzakelijk om 
toonneelvereenigingen aan te moedigen, in plaats van altijd leelijke onzinnigheden op te 
voeren, eens voorgelicht door een goede regie, pogingen te doen tot het opvoeren van betere 
stukken. Al wordt die regie dan ook ingekrompen in overeenstemming met de middelen. Het 
zal veel bijbrengen tot het begrip van datgene wat men op het tooneel te doen heeft, ten einde 
het beeld van het leven terug te geven. Geloof mij, Hooggeachte heer, dat ik dit alleen maar 
schrijf uit plezier; om over Sh. te praten; niet om gelijk te hebben, want het laat mij voor de 
buitenwereld, die tooneelspelers en regisseurs, zoo ongeveer aanziet als de katholieken een 
jood, tamelijk koud. Daarom ben ik zeker, dat ik U, met die openhartig en lang gebabbel niet 
verveel; omdat wij over Sh. babbelen. En dat is zeker waar! Hoewel wij het nù weer beter 
hebben leeren inzien, en de ondervinding ons heeft geleerd wat wij van de Meiningers NIET 
moeten nadoen: Als die Meiningers er niet geweest waren, hadden wij toch niet zoo op de 
hoogte gekomen van Sh… De vraag hoe of Sh. moet worden opgevoerd kan alleen worden 
opgelost, door de uitgaven van regieboeken van verschillende regisseurs, ter vergelijking; 
door elke manier te probeeren, en het publiek na goede voorlichting uitspraak te laten doen… 
Heb ik u te lang opgehouden, met mijn zondagochtend-gebabbel, dan vraag ik u excuus. 
   Na vriendelijken groet: 
     Hoogachtend. 
      L.H.Chrispijn 
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9.176 Brief van Jacobus Johannes Le Roy696 
SAB A BUR B 25 
 
Amice! 
 
De physica heeft de zoologie verdrongen; ik ben er vrij wel uit, zoodat belangrijke 
wetenschappelijke problemen up to date mij onbekend zijn. Een klein probleemtje van eenige 
jaren geleden was de embryoligie en homologie van den broedzak van Syngnathus. Onder de 
[Sophabranetus?697] heeft Solenostoma698 ♀ en [Lyngnathus?699] ♂ zulk een broedzak. 
Bestaat hiertusschen verwantschap onderling en welke verwantschap met andere Pisces? 
Ik zal mij verheugen, als ik U Maandag of Dinsdag weêr eens te zien krijg, wat [700] lang niet 
is gebeurd. 
 Wij maken het goed. Met hartelijke groet van huis tot huis t.t. JacjohleRoy 
 
Dev. 18 nov. ‘99 
 

                                                 
696 Jacobus Johannes Le Roy (1846-) nadere gegevens onbekend. 
697 p. 1 
698 Waarschijnlijk een spookfluitvis 
699 p. 1 
700 ibidem 


