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1. Inleiding
Toen er op school naar de startdatum van het profielwerkstuk werd toegewerkt, begon ik
reeds na te denken over de hoofdvraag die ik voor mijn werkstuk centraal zou willen stellen.
Alleen was me duidelijk dat ik het wilde uitvoeren bij het vak Nederlands; tot verdere nuances
kwam ik echter niet. Of eigenlijk – ik kwam er zeker wel tot, maar dan tot te véél
verscheidenheid (waar ik met mijn begeleider dan ook verschillende gesprekken over heb
gevoerd); ik had bijvoorbeeld het idee om mijn onderzoek te richten op teksten uit een
stadsarchief, of op de invloed van muziek op de leesbeleving, en ik probeerde het
onderzoeksproces in het begin omgekeerd uit te voeren: ik zou me gewoon maar eens
verdiepen in die diverse plannen. Zo ging ik naar het stadsarchief van Deventer en neusde ik
wat in oude boeken. Doch telkenmale had ik het idee ‘dit is het niet’, en dan stuitte ik weer op
de drang om te schrijven en ‘iets creatiefs’ te doen met taal. De verschillende ideeën waren
daarenboven onmogelijk met elkaar te verbinden tot één specifiek onderzoek, en dus besloot
ik dan ook maar afstand te doen van al die concepten.
Ergens in mijn achterhoofd dwaalde nog de fascinatie rond voor de Camera Obscura, een
boek waar ik een aantal jaar geleden al in was begonnen. Zo kwam ik samen met mijn
begeleider op hét idee: mijn eigen Camera Obscura schrijven. Toen ik het boek weer uit de
kast pakte en er eens doorheen bladerde, kwam de fascinatie weer geheel boven water. Stante
pede raakte ik opnieuw zeer geboeid door de levendige en unieke stijl, de ironische
vertelwijze en de onderwerpen en typische personages die door Hildebrand zoal in het licht
zijn gezet. Al lezende raakte ik geïnspireerd en kreeg het verlangen om de ideeën die in me
opkwamen meteen uit te werken. Zo begon ik met het schrijven van mijn eerste verhaal – en
de keuze voor mijn profielwerkstuk was gemaakt.
De vraag was nu nog hoe mijn eigen Camera Obscura er ongeveer uit zou moeten zien.
Evident is waarschijnlijk al dat het wel zou gaan om geheel eigen verzonnen verhalen, en
geen nieuwe versie van de Camera Obscura, met aangepaste woordkeus, zinsbouw en hier en
daar een verandering aan de inhoud. Het sleutelen aan en aantasten van de stukken in de
Camera zou ik niet eens wíllen; ze zijn nu juist zo inspirerend, dat het me goeddunkt voor
vrijheid te kiezen en mijn creativiteit te uiten – ik vervorm Hildebrand hier niet mee, maar
neem hem als inspiratiebron.
Voor ik kan beginnen aan mijn boek, is natuurlijk eerst onderzoek nodig. Het is voor mij van
belang om te weten hoe je een boek schrijft, maar ook de Camera Obscura dient literair
integraal uitgeplozen te worden en ik moet beschikken over de kennis omtrent de tijd waarin
men leefde toen de Camera geschreven is en de tijd die tevens aan bod komt in de Camera
zelf. Uiteindelijk zal ik mijn boek en de Camera Obscura dan ook met elkaar vergelijken.
Ter achtergrondinformatie geef ik allereerst een beschrijving van de levensloop van Nicolaas
Beets, de auteur van de Camera Obscura, en ik geef aan wat de betekenis is van de titel die
hij zijn bekendste werk heeft gegeven: de betekenis van de Camera Obscura ten opzichte van
Beets zelf.
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1.1 Nicolaas Beets (Hildebrand)
Op 13 september 1814 werd Nicolaas Beets geboren te Haarlem, als zoon van de Haarlemse
apotheker Martinus Nicolaas Beets en Maria Elisabeth de Waal Malefijt. Zijn vader hield zich
bezig op farmaceutische en medische gebieden. De twee jaar oudere zus van Beets, Theodora
Petronella, was volgens Beets ‘tot vertelster geboren’ (het zit kennelijk in de familie!) en zij
hield hem uit zijn slaap met haar boeiende verhalen.1
Beets ging van zijn vijfde tot tiende jaar naar de ‘Hollandsche school’ van meester Prinsen (in
de volgende paragraaf ga ik dieper op de didactiek van Prinsen in en de samenhang daarvan
met Beets en zijn Camera). Het verdere deugdelijke onderwijs dat Beets ontving was
afkomstig van Nicolaas Anslijn, een Nederlandse schrijver die een importante rol speelde in
het grammaticaonderwijs, die Nicolaas natuurlijke historie2 bijbracht aan huis en wie door
Beets ‘een kenner van kinderziel en het kinderlijk verstand’ genoemd werd.3 Het vervolgende
onderwijs had plaats op de ‘Fransche school’ van meester Leendert Koning, en hier kreeg de
jongen les in Franse en Engelse taal, wat een uitzondering was voor die tijd. In zijn Camera
Obscura zijn dan ook geregeld Franse woorden terug te vinden zoals in Een Beestenspel, en
zijn Engelse vocabulaire heeft hij vooral terug laten komen in De Familie Kegge. Beets
schreef in zijn jeugd al literatuur op velerlei gebied. Hij schreef gedichten en beschouwingen
en het vers Bij den dood van Vrouwe Katharina Wilhelmina Bilderdijk, geboren
Schweickhart, dat hij op vijftienjarige leeftijd schiep, is gepubliceerd in de Muzen-almanak
van 1831 (een jaarlijks terugkerend boek dat niet eerder verschenen poëzie bevat).4 Beets was
een literair wonderkind.
Op het gymnasium verwierf hij les in Grieks en Latijn, onder andere van de onderwijzer
Petrus Epkema.
Een voorsprong op het Engels genoot hij niet alleen de Fransche school; ook het feit dat hij
bevriend was met de Engelsman John Ingram Lockhart, die een aantal jaren in Haarlem heeft
doorgebracht, droeg hieraan bij. Met hem kon Beets zijn passie voor literatuur delen.5 Samen
lazen ze onder andere stukken van Walter Scott6, en de fascinatie voor deze schrijver blijkt
maar al te goed uit een lezing die Beets in 1833 gaf, waarin hij terugdenkt aan een bezoek aan
het huis van Scott (zie Bijlage I voor een fragment van de inhoud van de gevoelvolle woorden
die hij sprak). Beets wijdde zijn eerste prozastuk bovendien aan Scott, die op dat moment juist
overleden was, genoemd ‘Proeve eener hulde aan Sir Walter Scott’.
Om ook niet te vergeten: Beets keek erg op naar Bilderdijk. Het schijnt dat Beets hem wel
eens onopgemerkt trachtte te achtervolgen op straat, en als zeventienjarige aanwezig was op
de begrafenis van Bilderdijk in de Grote Kerk. Daarnaast schreef hij een opstel over de zeer
bekende Nederlandse schrijver (zie Bijlage II voor een stuk hieruit).7
In 1833 begon Beets met het studeren van theologie in Leiden, waar hij andere studenten
leerde kennen met wie hij kon praten over literatuur. Zo richtte hij zelfs met een stel kornuiten
een club op: de ‘Rederijkerskamer voor Uiterlijke Welsprekendheid’, ook wel ‘Romantische
Club’. De leden die behoorden tot deze club zijn Johannes Kneppelhout (die ook wel bekend
stond onder het pseudoniem ‘Klikspaan’)8, J.P. Hasebroek9, L.R. Beynen10 en B. Gewin11. In
deze club kon zelfgeschreven en door anderen geschreven werk aan elkaar voorgedragen
worden. Beets leefde in de romantische tijd; de verhalen die in deze club besproken werden
waren dan ook vaak van romantische aard. Poëzie die doorgenomen werd was onder meer
afkomstig van Goethe, Byron en Hugo, en de clubleden beperkten zich dan ook niet louter tot
Nederlandse literatuur.12 Door Lord Byrons werk werd Beets geïnspireerd, en in die periode
van zijn leven publiceerde hij onder andere de verhalende gedichten Jose, Kuser, Een
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Spaansch verhaal en Guy de Vlaming. In het laatste zet Nicolaas een personage neer dat lijdt
aan emotionele uitbarstingen. Deze werken werden nogal becommentarieerd door menig
tijdgenoot vanwege de somberte en zwaarte, het ‘byroniaanse’, doch Beets begon ook
humoristischere stukken te schrijven zoals de Maskerade, geïnspireerd op Byrons Beppo.13 In
het eerste drijft Beets de spot met tegenstanders van de romantiek, wat hem door sommige
hoogleraren werd verweten. De belangrijkste is Jacob Geel, die in een recensie zijn kritiek uit
op het stuk. Het zou niet de eerste keer zijn dat deze Geel het Beets lastig maakte.14
De roem van Beets hield aan. In 1839 werd hij verkozen tot lid van De Hollandsche
Maatschappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen en hij leverde bijdragen aan de
tijdschriften Algemeen Letterlievend Maandschrift15, De Vriend des Vaderlands16, De
Muzen17 en De Gids18. In deze tijd studeerde hij theologie, maar in de laatste jaren van deze
studie werd de focus niet geheel op het hiertoe behorende leven gericht, aangezien Beets
verliefd werd: ’s zomers logeerde hij op huize Neijenburgh bij Heiloo, en de dochter van het
gezin dat woonachtig is in dit huis, Aleide van Foreest, de dochter van dichter en theoloog
Johannes Van der Palm die door Beets al zeer werd gewaardeerd, doet Beets het hart op hol
slaan.19
In 1839 promoveerde Nicolaas summa cum laude tot doctor in de theologie. Hij wilde nu
afstand doen van de ‘donkere periode’ in zijn leven, met de byroniaanse invloeden, en sloeg
een positiever pad in, dat hij wezenlijk al een stukje bewandeld had. In dit jaar verschenen
ook zijn Verzamelde Gedichten, bestaande uit zeshonderd bladzijden, en zijn Rijmbijbel, een
werk dat eveneens uit gedichten bestaat (deze keer Bijbelse), werd gepubliceerd. Het
belangrijkste werk dat nu ook uitgebracht werd, was uiteraard (de eerste versie van) de
Camera Obscura.20
Het jaar na deze succesvolle uitgaven trouwde hij met Aleide van Foreest en vestigde zich als
predikant in Heemstede, ofschoon hij deze baan moeilijk vond te combineren met zijn
schrijverschap. Hij liet het laatste dan ook een beetje ronddwalen en leek er waarachtig niet
meer mee bezig te zijn: Beets stortte zich volledig op zijn kerkelijke bezigheden,
voornamelijk als conservatief protestant. In de kerk kwamen mensen van allerhande leeftijden
naar hem luisteren en hij werd er gekend als een vriendelijke, warme leraar.21
Het schrijven was echter nog niet volledig naar de achtergrond verdwenen, want in 1848
begon hij met het uitgeven van maandelijkse preken, genaamd Stichtelijke Uren, die goed
aansloegen bij velen. Ook publiceerde hij verscheidene letterkundige studies, zoals
Verpoozingen en Verscheidenheden, en bezocht literaire congressen.22
In 1854 werd Beets benoemd tot predikant van Utrecht, wat een vreugd lijkt voor de man,
maar in deze tijd van zijn leven had hij het volstrekt niet gemakkelijk: twee jaar later stierf
zijn echtgenote Aleide in het kraambed van hun negende kind, terwijl er al drie waren komen
te overlijden. Hij trouwde hierna met de jongere zus van Aleide, Jacoba Elisabeth, met wie hij
nog zes kinderen kreeg; één daarvan stierf op reeds jonge leeftijd.23
In het jaar 1873 werd zijn omvangrijke oeuvre qua gedichten veropenbaard in de bundel
Dichtwerken en twee jaar later werd hij benoemd tot hoogleraar in de kerkgeschiedenis te
Utrecht.
Uiteindelijk overleed hij op 13 maart 1903: de beste man werd negenentachtig jaar, en had
een lang, actief leven geleid.24
De Camera Obscura is onherroepelijk het bekendste boek van Beets en eveneens hetgeen
waar hij het langst aan gewerkt heeft. Dit boek is echter, wat hoogstwaarschijnlijk reeds
duidelijk was, niet de oorzaak voor zijn keerpunt naar grondeloze roem. Over zijn voorgaande
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werken werd immers al zeer lovend gesproken. Aan de Camera Obscura heeft Beets zijn hele
leven gewerkt en zaken herschreven, geschrapt en vooral toegevoegd. Er zijn dan ook erg veel
versies van verschenen (zo’n eenentwintig).25
De Camera Obscura publiceerde Beets onder het pseudoniem ‘Hildebrand’. Men heeft zich
meermalen afgevraagd waarom. Er zijn verschillende verklaringen gegeven, zoals het feit dat
zijn ouderlijk huis vlak bij een slager lag met de naam Conrad Hildebrand (in het boek keert
in De familie Kegge een slager terug die goed Conrad Hildebrand zou kunnen zijn, of in ieder
geval gebaseerd is op hem). Ook werd gezegd dat het een monnik was door wie Hildebrand
geïnspireerd raakte. Uiteindelijk heeft Dr. E. Jongeman het mysterie in 1939 opgelost: doctor
Hildebrandius, een figuur uit de roman De Ring van Gyges wedergevonden of Verzameling
van Nederlandsche karakters van Wilhelmus Kist, een Nederlandse letterkundige uit de
negentiende eeuw, wordt neergezet als een beschouwer van zijn tijd – en laat Beets nu juist de
beschouwer zijn in de gehele Camera Obscura (meer hierover in 1.2).26
De Camera Obscura is echter niet het enige wat Beets gepubliceerd heeft onder zijn
pseudoniem. Hij gebruikte het voor het eerst bij zijn opstel Vooruitgang in De Gids van
1837.27

1.2 De Camera Obscura
De Camera Obscura, hét boek van de man met een leven vol met zulk een diversiteit - wát is
er nu juist zo exceptioneel aan dit werk? Het deed Beets af en toe fronsen als al zijn
werkzaamheden en daden buiten de Camera minder lof kregen of zelfs niet meer gezien
werden, omdat ze geheel overschaduwd werden door dat ene geschrift.28 Beets heeft het zelf
nooit goed begrepen: wát wakkerde de interesse voor deze verhalenbundel onder het volk nu
zo aan?
In de Camera Obscura worden alledaagse situaties beschreven waarin ‘gewone’ burgers een
rol spelen. De verhalen zijn gebaseerd op gebeurtenissen die werkelijk plaats hebben
gevonden in het leven van Beets: hij was de geïnteresseerde waarnemer die een kijkje nam in
de Hollandse huiskamers. De personages – hun uiterlijk, maar ook innerlijk – worden zeer
uitvoerig beschreven, vaak op een zeer ironische toon (meer hierover in Hoofdstuk 2).
De naam Camera Obscura is uiteraard niet zonder reden gekozen. Zoals bij zo’n ‘donkere
kamer’ het geval is met een tekenaar die het geprojecteerde beeld slechts over hoeft te
tekenen, hoefde Hildebrand ‘alleen maar’ te beschrijven: hij ‘ving’ de situaties als een lens en
‘projecteerde’ deze – wel op dus geheel eigen wijze – in zijn boek.
Mogelijkerwijs is dit niet de enige reden geweest voor deze titelkeuze. We zagen al eerder dat
Beets Sterne zeer apprecieerde en dat Sterne ook de kunst van het beschouwen beheerste. In
één van Sternes stukken uit Tristram Shandy staat het volgende: “Others, to mend the matter,
will make a drawing of you in the Camera, - that is most unfair of all, - because, there you are
sure to be represented in some of your ridiculous attitudes.”29 Dit verraadt maar al te goed dat
een camera obscura een welbekend, ‘toverachtig’ instrument is in de achttiende en ook
negentiende eeuw. Het was een wonderlijk instrument om de werkelijkheid vast te leggen.
Het feit dat in 1837 de Franse uitvinder en kunstenaar Louis Daguerre een manier vond om de
werkelijkheid permanent vast te leggen in fotografische beelden, doet volstrekt niets met
Beets’ titelkeuze. Voor hem is deze manier van vastleggen te direct ten opzichte van wat er
gebeurt in een camera obscura. “Het gaat hem immers niet uitsluitend om het natekenen van
de ‘schaduwen en schimmen van Nadenken, Herinnering en Verbeelding’. Hij wil ze ook
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bijwerken, opkleuren en groeperen, om er kortom ‘kleine schilderyen van te maken’.”30
Om dan nu terug te komen op meester Prinsen: mogelijk heeft zijn didactiek de schrijf- en
observeerwijze van Beets deels gevormd. Nicolaas leerde niet enkel de basis die een
gemiddeld kind diende te leren op de lagere school; hij kreeg ook ‘natuurlijke geschiedenis,
natuurkunde en technologie’. De heer Prinsen was een vernieuwer in het onderwijs. De
zogenaamde ‘letterkast’31 is door hem geconcipieerd, en Hildebrand noemde hem dan ook de
‘uitvinder van de leestafels, leesmachines, letterhoutjes, enz.’ Duidelijk is dus wel dat Prinsen
kinderen wilde leren lezen. Hij werd zelfs nationaal bekend door de specifieke methoden die
hij hiervoor construeerde en toepaste. Daarnaast baseerde Prinsen zijn manier van lesgeven op
de ideeën van Pestalozzi, een Zwitsers pedagoog. De laatste was van mening dat kinderen niet
alleen (woorden) moesten leren van papier, maar vooral door er in de praktijk mee bezig te
zijn. Ze moeten middels hun eigen cognitieve vaardigheden en inzichten tot conclusies
komen, in plaats van ze de antwoorden klakkeloos uit het hoofd te laten leren.32 Eén van zijn
manieren van deze didactiek was kinderen afbeeldingen van dingen uit de natuur tonen en die
zaken leren benoemen, om de afbeeldingen vervolgens met andere te vergelijken om zo
overeenkomsten en verschillen te vinden. Beschrijven was belangrijker dan definiëren; eerst
kennis verwerven op eigen kracht was cruciaal om te kunnen oordelen.33 En laat dat nu juist
zijn wat er in de Camera Obscura terug te vinden is: er wordt eerst een uitgebreide presentatie
van mensen en toestanden gegeven, voordat er geoordeeld wordt. Het vergelijkingsaspect
komt dan terug als Beets verbindingen maakt met verwante personen en zaken. En daar wij
onszelf en onze éígen verwante personen en zaken in zijn stukken herkennen, krijgen wij
lezers indirect ook wat mee van Pestalozzi – en meneer Prinsen.
Beets werkte gedurende zijn studententijd veel aan zijn Camera. In 1835 gaat hij per diligence
van Haarlem naar Amsterdam, en zijn dagboek verried dat hij in het voertuig de gebruikte
indrukken heeft opgedaan voor één der verhalen uit de Camera, namelijk De Familie Stastok.
Hij mist de diligence van elf uur en moet daarom wachten op de volgende, die een uur later
zou vertrekken. Om de tijd nuttig te besteden leest hij The Life and Opinions of Tristram
Shandy34, doch als hij in de diligence door het ‘stoten en rammelen’ de kans niet krijgt om
rustig verder te lezen, heeft hij Laurence Sterne nog wel in het achterhoofd, en hij denkt aan
het Voorwoord in de Desobligeant, uit Sternes laatste werk A Sentimental Journey through
France and Italy35, waarin Sterne een onderscheid maakt tussen elf soorten reizigers, en Beets
vroeg zich af tot welke categorie hij zíjn medepassagiers zou rekenen. Dit schreef hij
vervolgens op in zijn dagboek en het zou het begin vormen van De Familie Stastok (zie
bijlage III voor het begin van dit dagboekdeel).36 Ieder die de Camera, of in ieder geval De
Familie Stastok, of in íéder geval De Aankomst heeft gelezen, zal zich deze omschrijvingen
direct voor de geest kunnen halen.
Overeenkomsten zijn er eveneens te zien als men een blik werpt op het betreffende hoofdstuk
van Sterne, en Beets’ Varen en Rijden. Sterne schreef: “Aldus kan de gehele schare van
reizigers worden herleid tot de volgende Hoofden. // Ledige Reizigers, / Nieuwsgierige
Reizigers, / Leugenachtige Reizigers, / Hoogmoedige Reizigers, / IJdele Reizigers, /
Zwaarmoedige Reizigers.”37 Beets schreef: “ Onder deze lieden zijn er zeker vele, die tot de
ongerieven van deze manier van reizen moeten gerekend worden, en ik stel voor, hen in drie
klassen te verdelen, en alzo te brengen tot: // Slapers, / Rokers, / en Praters.”38
Dit is een voorbeeld van Beets’ nauwkeurige observaties, die hem ertoe brachten ze te noteren
en ze uiteindelijk om te vormen tot een al dan niet spottend verhaal.
Zo vormde Beets’ dagboek een basis voor wat later uit zou groeien tot de Camera, maar ook
brieven die hij schreef zouden in de bundel opgenomen worden. Genoegens Smaken is hier
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een voorbeeld van; de ‘correspondentie met Augustijn’ (Augustijn is hier B. Gewin) draagt
ditmaal een betogend stuk over de kermis. De ander had oorspronkelijk geen, of een neutrale
mening ten opzichte van de kermis, maar Beets heeft het perspectief een wending gegeven en
heeft de negatieve kijk afgeschoven op Augustijn, zodat hij er zelf uitvoerig, beschrijvend en
polair op in kon gaan.39
Zulke kortere verhalen, die dus naast de twee families bestaan, zijn niet alle opgenomen in de
Camera Obscura. Beets schreef een twaalftal prozastukken en een aantal hiervan behoort
uiteindelijk tot zijn ‘Verspreide stukken’, zoals Eene Tentoonstelling voor Schilderijen,
waarin Beets ook weer verscheidene types weergeeft, en Vooruitgang, dat kortgezegd toont
dat Beets het afschuwelijk vindt dat kinderen tegenwoordig al zo vroeg veel moeten leren en
dat hen de fantasie hiermee snel wordt ontnomen, en dat dus goed had gepast bij Jongens en
Kinderrampen. De prozaïsche stukken zijn allemaal van beschouwende aard zijn en hadden
dus opgenomen kunnen worden in de Camera.40
Dit illustreert dat de Camera Obscura een echte verzameling is; sommige van deze juist
genoemde verhalen zijn bij een vierde druk opgenomen in het boek, doch er later weer
uitgehaald, en de Camera is daardoor niet alleen steeds aangevuld, maar ook altijd in
beweging geweest. Heden ten dage zijn er dan ook versies die over maar een enkel prozastuk
van dit twaalftal beschikt, terwijl men in andere weer bijna al deze stukken bemerkt. Het is
een samenstelling die ontstaan is uit een grote verscheidenheid aan bronnen, en enkel Een
onaangenaam mens in de Haarlemmerhout en Een oude kennis kennen geen enkel spoor van
ontstaanswijze. Hun afkomst is dan ook waarschijnlijk niet eenvoudiger dan dat ze speciaal
voor de Camera geschreven zijn.41
Onduidelijk is daarbij wat dit hele stel verhalen tot (een eerste) samenvoeging heeft aangezet.
Mogelijk was het de uitgever Bohn die reeds gedichten van Beets had gepubliceerd; mogelijk
was het Beets zelf die op het idee kwam.42
De Camera bevat momentopnamen uit meerdere jaren, en een precies interval waarop dit
verhaal geschreven is, is met stelligheid niet te geven, wat de bundel wellicht juist een
lichtelijk mysterieus karakter geeft.
De onderwerpen en thematiek die zoal voorkomen in de Camera Obscura werden Beets door
verscheidene tijdgenoten verweten. Hans Vogelesang schrijft, met deze gedachte in het hoofd,
dan ook: “Kunst moest meer doen dan amuseren, zijn onmiskenbare talenten had hij in dienst
moeten stellen van hogere idealen dan het kopiëren van alledaagse mensen en toestanden.
Maar de tijd heeft geleerd dat Hildebrand een waarlijk klassiek werk heeft gewrocht, tegen
eigen en anderer mening in. De Camera wordt nog steeds gelezen en wie er de tijd voor
neemt zal bemerken dat zijn aandacht en geduld beloond worden. De beelden die Hildebrand
ons door zijn Camera Obscura laat zien bezitten levenskracht en we laten ons er geamuseerd
door boeien.”43 Het literaire talent dat Beets bezat werd zoals al gezegd niet genegeerd, en in
de loop der tijd nam de Camera Obscura een steeds belangrijker plek in in de literatuur die de
Nederlandse taal rijk is. Dit blijkt onder andere uit krantenadvertenties en -artikelen, vooral
geschreven toen Beets nog leefde.
In Bijlagen IV tot en met XV staan voorbeelden van advertenties van de Camera Obscura; in
het tweede artikel wordt al gesproken over een negentiende druk, die uitgebracht werd rond
de tijd dat Beets tweeëntachtig werd. Deze stukken tonen wel degelijk dat Beets, mede
dankzij zijn Camera, geregeld in het nieuws kwam, en op niet geringe wijze ook. Er is een
toneelstuk opgevoerd gebaseerd op de familie Kegge (Bijlage VI) en de voorpagina van het
Zondagsblad draagt de inkt die stelt dat het topnieuws is dat er een geïllustreerde versie van
de Camera Obscura verschijnen zal (Bijlage VII).
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Het summum was wel zijn zeventigste verjaardag, die nationaal bekend was. Op deze dag
werd er zelfs ‘een feestnummer uitgebracht, geheel gewijd aan Beets’ (Bijlage VIII en VIX).
Vele politieke en culturele personen waren bij deze dag betrokken, zoals Koning Willem III,
koningin Emma, de schilder Philip Zilcken en de componist Johannes Verhulst.44 In de grote
zaal van Tivoli te Utrecht werd Beets verwacht door hen allen, samen met dierbaren. De
letterkundige en grote man van het Woordenboek der Nederlandsche Taal Matthias de Vries
sprak tot de jubilaris: “Een volk, dat zijne groote mannen eert, eert zichzelf.”45 De jubilaris
ontving daarop een album amicorum46 dat een zeer diverse inhoud bezat: vierhonderd
albumbladen vol tekeningen, gedichten, prozaschetsen, muziekstukken en meer, alle
opgeborgen in een kist met prachtig houtsnijwerk.47
Ook zijn er klaarblijkelijk neologismen in de Nederlandse taal ontstaan dankzij de Camera
obscura, en de eerste geïllustreerde uitgave van het boek is topnieuws. Het is ‘stellig het
populairste boek van Nederland’, en het is niet alleen een zeer belangrijk werk in Nederland:
de vertaling in het Engels, Duits en Frans bestond al, en er werd nu ook een Italiaanse versie
van geschreven (Bijlage XIV).

1. Bron: dbnl.org
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37. Bron: Een sentimentele reis door Frankrijk en Italië (verwijzing!)
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2. Literair onderzoek
2.1 De literaire aspecten van de Camera Obscura
Om naast het tot stand komen van de Camera Obscura wat dieper in te gaan op de inhoud van
het werk, geef ik in dit hoofdstuk de literaire aspecten die in het boek voorkomen met
bijbehorende voorbeelden. Literaire aspecten zijn nodig om de narratologie, ook wel
verteltheorie, weer te geven. Narratologie is de benadering van verhalende teksten waarbij een
poging wordt gedaan om de structurele elementen die de tekst bepalen op een controleerbare
en objectieve wijze te beschrijven. Ze streeft naar het ontwikkelen van een begrippenapparaat
dat bestaat uit literaire aspecten. Dit kan vervolgens gedefinieerd worden waardoor het
mogelijk is tot uitspraken over verhalende teksten te komen.1 De structuur van het verhaal
wordt, en in dit geval de verhalen ten opzichte van elkaar worden helderder, en eventuele
diepere betekenissen komen naar boven.
Ik heb gekozen voor het uitwerken van motieven, ruimte, tijd, perspectief en stijl. Dit zijn
over het algemeen de meest gewichtige middelen om de narratologie weer te geven. Een
kritisch lezer zal stellen dat de behandeling van personages nog ontbreekt, maar aangezien de
Camera Obscura uit allerlei losse verhalen bestaat met elk hun eigen personen, en sommige
met géén personen, laat ik dit achterwege. Duidelijk zal dadelijk worden dat de nadruk dan
ook niet op bijvoorbeeld de ontwikkeling of problematiek van die personages ligt, maar dat
het er veel meer om gaat wie Hildebrand is.

2.1.1 Motieven
Interessant zijn allereerst de motieven2 in de Camera Obscura. Daar die vooral te maken
hebben met het dagelijks leven, wat natuurlijk, zoals we net al zagen, kenmerkend is voor de
Camera, schetsen ze vooral een heel duidelijk beeld van de tijd waarin Beets leefde. Ik maak
een onderscheid tussen abstracte en concrete motieven.3
2.1.1.1 Abstracte motieven
De maatschappelijke toestand is een belangrijk motief, dat weer onder te verdelen is in twee
andere motieven. Eén daarvan is de modernisering. Neem Varen en rijden, dat opent met:
‘Men is bezig in mijn vaderland spoorwegen aan te leggen. Het heeft lang geduurd voor men
er toe komen kon.’4 en vervolgens schrijft Beets dat er ‘dagelijks door elkander zal geschoten
worden als een partij weversspoelen, er zal welvaart en bloei leven en spoed in ons dierbaar
vaderland wezen!’5 Die beperking en het verlangen naar een vervoermiddel als de trein wordt
nog eens versterkt door een verhaal als Hoe warm het was en hoe ver, waarin een man een
heel eind moet lopen in de brandende zon met zware spullen.
Dat dit de omstandigheden van tóén waren, wordt nog eens versterkt door een aanvulling die
Beets heeft gemaakt.
Een ander terugkerend aspect dat behoort tot de maatschappelijke toestand, is het verschil
tussen arm en rijk. Het diakenhuismannetje zou bijvoorbeeld willen dat hij een bochel had
(wat natuurlijk juist niet behaaglijk is), omdat hij bij ‘Klein Klaasje’ gezien heeft dat die er
een heeft en gek danst om er op die manier geld mee te verdienen.6 Het diaconiehuis is
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bovendien een gebouw voor armen, dus het feit dat dit benoemd wordt (zo ook in De
aankomst: ‘[…] en was nu bezig de opvoeding in een diaconiehuis te voltooien.’7) geeft ook
alweer aan dat er armoede was. De rijkaards zijn goed te zien in De familie Kegge; Beets
schrijft dat ‘de kamer waarin ik mij bevond een schouwspel leverde van de weelderigste
pracht, met de grootste achteloosheid gepaard. Overvloed van zwierige meubelen vervulde
haar, […] Een brede, veel-octavige piano-forte stond opengeslagen en lag bevracht met een
aantal boeken en een gitaar. Een allersierlijkst pronktafeltje stond beladen met allerlei
aardigheden en mooie beuzelingen, reukflessen, hand-vuurschermen, magots, kinkhorens,
sigaarbusjes, en kostbare paatwerken. Een zilveren pendule […], een groep van de
schitterendste opgezette vogels’. Kortom: er is allerlei pracht en praal. Verderop in het
verhaal, in Vaderangsten en kinderliefde, wil de heer Kegge wel graag pronken met zijn
rijkdom, zo schrijft Beets: ‘Wij toerden eerst door de voornaamste straten der stad, en lieten
de vensters der respectieve bewoners dreunen. […] en alles toonde ontzag voor de fraaie
schimmels, het mooie rijtuig, de deftige koetsier, en de zwarte lakei achterop, die met
onbewegelijke plechtigheid zat rond te kijken en iedereen eerbied inboezemde.’8 In het
verhaal uit Hildebrand bovendien zijn frustratie over het niet uiten van tot welke ‘rang’ je echt
behoort. Als je tot een lagere rang behoort, betekent dat niet dat je je moet gedragen alsof je
van een hogere rang afkomstig bent, want het maakt niet uit of je niet toegelaten wordt in een
van de hogere standen; zolang je maar je draai vindt in je eigen stand. Hildebrand vindt dan
ook dat de heer Kegge te adellijk praat, de eerste zegt namelijk: ‘Maar mijnheer, schoon alles
bruskerende, wat groot en hoog was, sprak mij veel te veel van adellijke heren en grote
hanzen, dan dat ik hem niet van een heimelijke jaloezie verdacht zou hebben.’9
Ook is te zien dat de hygiëne in die tijd niet al te best was. Zo lijdt William Kegge aan tyfus:
‘Wie kent niet die ontzettende ziekte, die men in het dagelijks leven met de gevreesde naam
van zenuwzinkingkoorts gewoon is te bestempelen?’10
Andere motieven zijn familie en vriendschap. Niet alleen gaat Hildebrand zelf op bezoek bij
zijn familie, ook worden de relaties van familieleden ten opzichte van elkaar duidelijk. Zo
hadden de meeste mensen in de maatschappij van toen niet veel en moesten ze dus voor hun
eigen bestwil het contact met rijkere familieleden onderhouden, wat weer een link heeft met
arm en rijk. Dat Hildebrand überhaupt verhalen neerzet over zijn bezoek aan en overnachting
bij verschillende familieleden die niet al te dichtbij wonen, laat zien dat hij ze trouw is.
Vriendschap keert op allerlei mogelijke manieren terug: in Een onaangenaam mens uit de
Haarlemmerhout wordt de onvriendelijke Nurks toch een ‘vriend’ van Hildebrand genoemd,
ondanks dat Nurks continu commentaar geeft op Hildebrand en anderen. De
ongemakkelijkheid die Hildebrand heeft bij Nurks wordt bijvoorbeeld duidelijk in het
volgende fragment: ‘Ik stak onmiddellijk mijn benen onder de tafel […] ‘Waar laat je dié
turftrappers maken?’’. Hildebrand ziet Nurks bijna nooit meer, doch hij blijft contact met hem
houden en hartelijk tegen hem doen. In dit verhaal is er ook nog een andere vriend van
Hildebrand aanwezig, met wie hij wel een echt hechte band heeft; ze vinden het samen fijn
om wat te ‘botaniseren’ en in de natuur te zijn, want ‘het opgemelde plan was met grote
opgewondenheid en wederzijdse goedkeuring gemaakt. Het was als of onze zielen er in
samensmolten.’11
Opvoeding is een motief dat meteen in de eerste twee hoofdstukken naar voren komt:
Hildebrand geeft de lezer, er op dat moment even van uitgaande dat die een ouder is, min of
meer opdrachten die ervoor zouden zorgen dat een jongen opgroeit tot een goed man, en ook
in Hoe aardig het was komt opvoeding terug. Beets schrijft dat ‘het een kwade jongen was
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van een jaar of zes, die geweldig schreeuwde en stampvoette; het was een vader, rood van
gramschap, die was opgestaan, zich aan de tafel vasthield met de ene hand, en met de andere
geweldig dreigde; het was een moeder, wit van angst, die de jongen tot bedaren zocht te
brengen.’12 Uiteindelijk loopt dit nog verder uit de hand. Kort daarna, in Hoe voortreffelijk zij
was, komt de opvoeding van een al ouder kind naar voren. Een zeventienjarig meisje zit
buiten met haar moeder en Hildebrand en wordt geroepen door haar buurjongen, maar als hij
merkt dat ze niet alleen thuis is, doet hij net of hij op zoek is naar haar broer Willem. Hieruit
kun je dus opmaken dat ze van haar moeder niet met jongens mag ‘afspreken’ (en ze dat dus
eigenlijk wel eens stiekem doet).
Een terugkerend aspect is bovendien de ergernissen. Dit draagt bij aan de ironie en wordt
zowel ervaren door Hildebrand zelf als door het personage dat hij verzint dan wel persoonlijk
kent. Bij het lezen van deze zin zal menigeen vast meteen denken aan Een onaangenaam
mens in de Haarlemmerhout met de overal kritiek op leverende Nurks, die vele ergernissen
zowel actief als passief laat opborrelen in Hildebrand en Boerhave. In De familie Stastok
wordt men ook regelmatig geïrriteerd, zoals in de roeiboot door de ‘ellendige Dolf’ of in
Gerrit Witse de ouders van Gerrit door de heer Van Hoel.
Het laatste motief is waarschijnlijk wel het belangrijkste, omdat het met elk ander motief een
connectie heeft: het burgerlijke leven. Uiteraard staat hierbij de burger zelf centraal. De
verhalen komen hierdoor zo dicht bij de lezer; hij zou zichzelf of zijn buren, kennissen,
vrienden of wie ook in wel minstens één personage kunnen herkennen. Hildebrand komt in
het boek dus steeds mensen tegen die met hun dagelijkse bezigheden aan de gang zijn of hij
gaat bij hen op bezoek. Dit heeft alles te maken met de titel van het boek, namelijk dat er geen
erg ‘unieke’ mensen en gebeurtenissen beschreven zijn, maar meer alledaagse, zoals er ook
een directe weergave is in een camera obscura van een beeld. En juist dit maakt die ‘gewone’
situaties eigenlijk juist wél origineel.
2.1.1.2 Concrete motieven
Concrete motieven zijn er weinig te bemerken in de Camera Obscura. Dit komt ten eerste
doordat het werk bestaat uit losse vertellingen met elk een verschillend onderwerp, in
tegenstelling tot wat men in een ‘gewone’ roman vindt, met één verhaal. Ten tweede bestaat
de Camera grotendeels uit gebeurtenissen die Beets zelf heeft meegemaakt. Ze komen deels
voort uit zijn dagboek en zijn beschouwend en realistisch, waardoor Beets er niet snel bewust
voor zal kiezen om een bepaald tastbaar aspect steeds terug te laten komen, met een functie
voor een verhaal of alle verhalen.
Wat ik echter wel heb kunnen vinden als fysiek motief, zijn sigaren of pijpen. Zij hebben geen
diepere betekenis voor het geheel, maar weerspiegelen wel mooi de situaties waar Beets zich
in bevindt en de historische tijd. Ik leg dit uit aan de hand van een paar voorbeelden.
In Hildebrand ziet de stad, en Pieter verstout zich pot te spelen uit De Familie Stastok staat
men op, Hildebrand is bij zijn familie komen logeren: “De oudere Stastok was een man van
de klok en stond diensvolgens om zes uur op, ten einde om halfacht aan het ontbijt te zijn; en
daar hij volstrekt niets te doen had, vulde hij die tussentijd met pijpjes roken aan.”13 Dit geeft
de typische thuissituatie aan van een burgerlijk gezin, waar Hildebrand nu deel van uitmaakt.
Later, in Er komen mensen op een kopje thee, om verder het avondje te passeren, komt er
bezoek bij de Stastokken (wat de titel al zeer duidelijk verraadt), schrijft Hildebrand dat “de
heer Van Naslaan met plechtige langzaamheid en afgebroken door het statig uitblazen van
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tabaksrook zei: ‘dat zijn van die dingen, mijn goede vriend! – (p’hoe), die u – (p’hoe) en mij
(p’hoe) en een ander (p’hoe), (p’hoe) ongelukkig maken.’”14, waarop hij schrijft dat “mijn
oom ‘Neen!’ verklaarde, in edele opgewondenheid een verse pijp stoppende”15. Ook dit toont
weer een huiselijke situatie middels de pijpen en sigaren, die er in die tijd standaard aanwezig
waren bij dat soort rustige omstandigheden. Ook het feit dat het soort reizigers (per diligence)
een categorie bevat die Beets ‘de Rokers’ noemt, waar hij hierna op ingaat: hij ziet “de
beschaafdste, de galantste, de humaanste onzer jonkers, de schuwste en beschroomdste onzer
burgerheren, de gemaniëerdste onzer kantoorklerken met vest en sousvest, sans façon, met
lichterlaaie pijp en brandende sigaar de trede van het rijtuig ophuppelen […]”16, toont weer
dat Hildebrand erg aan het beschouwen is bij de ‘normale’ burgerij; er is geen sprake van
groteske en extravagante omstandigheden die men geregeld opmerken kan in romans.

2.1.2 Ruimte
Het laatste abstracte motief hangt sterk samen met de ruimte17 waarin Hildebrand zich als
observator voornamelijk bevindt. Om dit te verduidelijken, geef ik de belangenruimte en de
sfeer.18
2.1.2.1 Belangenruimte
De ruimte waarin Hildebrand zich voornamelijk bevindt is in huis of ergens om het huis van
de gewone burger. De gewone burgers zijn op hun gewoonst als ze thuis zijn en hierbij neem
je door de ogen van Hildebrand een kijkje in hun Hollandse huiskamer en dagelijkse leven
(wat tevens bijdraagt aan het perspectief). De manier waarop bijvoorbeeld iemand zijn huis
ingericht heeft, zegt indirect veel over diegene en aangezien Hildebrand in zijn teksten veel
waarde hecht aan het uitvoerig beschrijven van wat hij ziet en vooral hoe hij dat ziet, met
name bij personen, zijn de ruimtes een soort versterking van de weergave van de personen en
hun gedrag.
Voor een goed voorbeeld hiervan kom ik weer terug op de beschrijving van de inrichting van
het huis van de familie Kegge (zie 2.1.1.1). Door niet simpelweg te schrijven dat er ‘een
spiegel hangt’ en ‘een schoorsteenmantel’, maar ‘een reusachtige sierlijke spiegel’ en ‘een
schoorsteenmantel van carrarisch marmer’, wordt de rijkdom van deze familie benadrukt. Een
ander voorbeeld waar een ruimte gedetailleerd beschreven is, is in Er komen mensen op een
kopje thee, om verder het avondje te passeren, waar Hildebrand begint met: ‘Verbeeld u een
ruim vierkant vertrek, met een vierkante tafel in het midden, waar het vierkante groene kleed
van is afgenomen en vervangen door een vierkant zilveren theeblad.’19 Dit laatste heeft als
functie dat de lezer duidelijk wordt dat het simpelere plaats heeft gemaakt voor iets duurders
en samen met het feit dat voorgaande vervangen wordt door een thééblad, verraadt het dat er
(speciaal) bezoek dreigt te komen. Er wordt dus indirect iets aangekondigd door de
ruimtebeschrijving, die zeker nog een hele pagina doorgaat; alle vaasjes en elke lamp zijn
beschreven. Kijkend naar de naam van dit hoofdstuk is wel duidelijk dat het bezoek hier
straks komt te zitten en de lezer maakt op deze manier de voorbereidingen hiervoor mee, zo
staat namelijk verderop in deze beschrijving het volgende: ‘’t Is waar, dat deze
vernieuwerwetsing in vele opzichten nog veel te wensen overliet, vooral ten opzichte van de
rottingen, regen- en zonneschermen, die hun vorige gestalte hadden behouden; maar de
waaiers waren alle in bloemruikers veranderd, en dus bestond er van die kant volstrekt geen
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tijdsverwarring meer.’20 Dit verwijst (ook als je weer kijkt naar de verwisseling van het
groene tafelkleed voor een zilveren theeblad) er nog eens naar dat de familie haar best wil
doen om zich met haar duurste en voornaamste spullen en versiersels te laten zien. En ja, er
komt inderdaad bezoek waaronder een deftige heer.
2.1.2.2 Sfeer
Zoals ik al stelde in 2.1.1.2 bij de concrete motieven, heeft Beets zijn verhalen geschapen
door middel van (onder andere) zijn dagboek en eigen belevenissen. Ook voor de sfeer geldt
dus dat deze niet door Beets bedacht is, omdat hij uitgaat van hoe het in werkelijkheid was.
Zo zal het heus niet verzonnen of toegevoegd zijn, dat “zich een buitengewoon gestommel
horen deed beneden mij, toen ik in stil gepeins voor mijn ontbijt zat op een regenachtige
Octobermorgen”21. Het bepaalt dat de sfeer herfstachtig is, maar dat is ook het geval in
oktober. Daarenboven is hier goed te zien dat Hildebrand in dagboekvorm de lezer wat
overbrengt.
Dat neemt echter niet weg dat Beets, zoals hij zelf dan ook zei, wel geschreven heeft naar zijn
zín. Als je kijkt naar Hoe aardig het was uit Een oude kennis, dan zal Beets heus de
werkelijkheid wel beschreven hebben, maar dat door de omstandigheden toch wel verheerlijkt
hebben: “De tuin was een lange smalle strook langs de vaart, aan welker oever de heer Bruis
enige ogenblikken te voren een weinig adem geschept had, zag allerschrikkelijkst groen, en
had niet dan zeer smalle wandelpaadjes, aan weerskanten met aardbeiplanten omzoomd. Die
er inkwam stond billijk verbaasd, dat het mogelijk geweest was zo veel appel- en perebomen,
zo veel albes- en kruisbesstruiken in zo’n klein bestek bijeen te dringen. […] het slingerende
paadje volgende, kwamen op dit ogenblik aan de waterkant, en werkelijk zat daar, onder een
klein treurcypresje, op een smal gazonnetje, de oudste dochter van zijn vriend Deluw, op een
groene tuinbank, met handschoentjes aan.”22 Dit klinkt natuurlijk als een romantische
beschrijving van een zomerachtig natuurbeeld, wat voor de lezer de betreffende sfeer schept,
waarin dan ook ‘de oudste dochter’ onschuldig zit te lezen.
Belangrijker is misschien nog wel het begin van dit hoofdstuk. Hoe warm het was, en hoe ver
opent met een uitvoerige beschrijving, letterlijk over ‘hoe warm het was’: “Het was een
brandendhete vrijdagachtermiddag in zekere Hollandse stad; zo heet en zo brandend, dat de
mossen op het dak gaapten, ’t welk, op gezag der Hollandse manier van spreken, de grootste
hitte is, die men zich voor kan stellen. De zon scheen vinnig in de straten en glinsterde op de
van droogte poeierig geworden keien. In de straten, die tegen het zuiden liepen en dus geen
schaduwkant hadden, bracht zij de voorbijgangers letterlijk tot wanhoop.”23 De opening
schept een zeer duidelijke sfeer. De lezer zal zich direct in zo’n omgeving kunnen plaatsen en
het zich zo in kunnen beelden en het zelfs voelen. In dit verhaal is de extreme hitte bepalend
voor wat er zich verder afspeelt, dus dit is niet alleen een gecreëerde ruimte die het verhaal
enkel een bepaalde ambiance geeft, doch de uitvoerigheid waarmee die warmte beschreven is,
is wel ambianceversterkend.

2.1.3 Tijd
Het aspect tijd kent vele vertakkingen. De historische tijd24 is heel wat anders dan de tijd die
te beschrijven is in het boek zelf. De laatste is onder te verdelen in de chronologie25 en het
verteltempo26.
15

2.1.3.1 Historische tijd
Dat de Camera Obscura geschreven is in de negentiende eeuw is onder andere te zien aan het
dagelijks leven van de mensen dat goed past in die tijd, maar om heel expliciet te zeggen dat
de Camera Obscura een romantisch werk is, is waarschijnlijk niet terecht. Zoals we al zagen,
wordt er in de Camera heel precies geobserveerd en de werkelijkheid wordt beschreven en
vooral naar dit feit kijkend zou de Camera Obscura ook tot het realisme kunnen behoren.
Champfleury, de Franse voorvechter van het realisme, publiceerde een aantal opstellen over
deze stroming. Volgens hem kwam het realisme halverwege de negentiende eeuw al op.27 Dit
klopt inderdaad voor de literatuur: het realisme was een reactie op de sentimentele en
fantastische lading van de romantiek; de realisten wilden hier vanaf, en zochten weer de
realiteit en het wetenschappelijke op.28 Zoals we zagen kende Beets een zogenaamde ‘zwarte
tijd’, waarin hij byroniaanse werken schreef. Later deed hij hier afstand van en begon met de
publicatie van lichtere en realistischere werken. Deze kentering zou gepaard hebben kunnen
gaan met de omslag van romantiek naar realisme, wat bij meer jongeren te bemerken valt.29
De zwaardere werken kennen namelijk ‘Weltschmerz en Sehnsucht’, twee gevoelens die
romantische melancholie en droefgeestigheid weergeven, en dit zijn dan ook de emoties die
een overheersende rol spelen in de romantiek.30 Dit valt dus de verbinden met Beets’ zwarte
tijd. Hierna begon hij met het beschouwen en beschrijven van de realiteit, met name in zijn
Camera Obscura.
Het is echter niet zo dat het boek geen romantische trekjes kent; integendeel. De
werkelijkheid wordt als het ware gefilterd door de ironische en geamuseerde blik van
Hildebrand, waardoor zijn teksten niet tot een vlak realisme overgaan. Ook brengt hij zijn
eigen gevoelens, soms zeer nadrukkelijk, tot uiting. Hier kom ik op terug in 2.1.5.
2.1.3.2 Chronologie
De verhalen over de families zijn onderverdeeld in hoofdstukken en de namen daarvan geven
elk een aparte specifieke gebeurtenis weer. Ze zijn dus niet van betekenis voor één kleine
handeling of één klein voorwerp in het verhaal, maar erg algemeen en overkoepelend. De
aankomst is hier een voorbeeld van: het omvat de hele inhoud van het hoofdstuk en vat het
samen. Deze verhalen zijn chronologisch weergegeven en als je de subtitels naast elkaar zet,
krijg je een globaal beeld van het gehele familieverhaal. Door de nauwgezette beschrijvingen
zal Hildebrand er dan ook niet snel voor kiezen de oorspronkelijke tijdsvolgorde door elkaar
te gooien.
Soms zijn er terugverwijzingen te zien in de verhalen, meestal in de vorm van een vertelling
van een personage. Neem hier wederom het diakenhuismannetje: Hildebrand ziet dat de
laatste verdrietig is en dus vertelt het mannetje de oorzaak ervan. De functie hiervan is dat je,
in dit geval, de persoonlijkheid van het diakenhuismannetje beter leert kennen. Daarnaast
heeft het een functie voor het maatschappelijketoestandsmotief: je weet nu als lezer waarom
dat arme mannetje zo weinig heeft.
2.1.3.3 Verteltempo
De vertelde tijd is bij een familieverhaal meestal een deel van de dag: per hoofdstuk kan dit
verschillen van een uur (bijvoorbeeld De ontvangst) tot een hele dag (bijvoorbeeld Pieter is
waaratje verliefd, en hoe wij uit spelevaren gaan), hoewel dit natuurlijk relatief is. Eén ding
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hebben alle verhalen in het boek gemeen, en dat is (zie ook 2.1.5) dat ze in vertelvorm staan,
alsof Hildebrand bij de lezer op bezoek komt en de verhalen als anekdoten verkondigt.
Hierdoor vallen de duur van de vertelde tijd en de verteltijd dus eigenlijk samen, maar als
Hildebrand dan daadwerkelijk op bezoek zou zijn en de verhalen zou vertellen ofwel
voorlezen, zou de vertelde tijd met name bij de familieverhalen veel langer zijn. Een verhaal
als Jongens is immers meer een brief en soms neigen de verhalen zelfs naar de vorm van een
betoog, zoals Een beestenspel.
De verteltijd van de Camera Obscura uitgedrukt in pagina’s is eigenlijk lastig vast te stellen.
Er is namelijk, zoals we eerder al zagen, een aantal verspreide verhalen dat de ene keer wel
(deels) en de andere keer weer niet opgenomen is in de bundel. Voor de Camera die ik in mijn
bezit heb, de Prisma-editie uit 1975, telt de verteltijd 362 pagina’s.

2.1.4 Perspectief
Het perspectief31 is in de Camera Obscura zeer interessant, omdat we weten dat Hildebrand
degene is door wiens ogen we de beschreven wereld waarnemen. Het is echter niet zo dat de
lezer zich gaat identificeren met Hildebrand zelf; Hildebrand doet zich namelijk voor als
verteller, waardoor hij de rol van een gesprekspartner lijkt te krijgen. Het perspectief is dan
ook niet echt personaal te noemen, hoewel het ook niet met stelligheid auctoriaal is. Bij een
auctoriale vertelwijze is de verteller de alwetende en dit is niet geheel het geval bij
Hildebrand: in de verhalen waar hij zelf een rol in speelt, zoals de families, beschrijft hij de
omstandigheden om zich heen wel, maar kan niet in het hoofd van de andere personages
kruipen en hun gedachten weergeven, wat dan ook niet het doel van zijn vertellingen is. De
observator Hildebrand is alwetend, maar de Hildebrand binnen de situaties is dat volstrekt
niet. Hij is de alwetende verteller die zich op afstand houdt, en de personale verteller die
uiterst nieuwsgierig en beschrijvend is.
In de andere soort verhalen, waarin Hildebrand geen gebeurtenissen meemaakt maar slechts
bijvoorbeeld zijn mening geeft omtrent een bepaald onderwerp, of een onderwerp uitwerkt
aan de hand van anekdoten, gedichten, herinneringen, enzovoort, is hij enkel verteller.

2.1.5 Stijl
Het beschrijven van de stijl32 van een auteur is zeer moeilijk, omdat dit vaak deels een kwestie
van subjectiviteit is. Om de stijl die gehanteerd is in de Camera Obscura te beschrijven, maak
ik een onderscheid tussen het stijlregister33 en de connotatie34.
2.1.5.1 Stijlregister
Beets staat bekend om lange zinnen, die voor de lezer soms ingewikkeld zijn. Hij hanteert
veel bijstellingen en bijzinnen en plaatst een puntkomma waar ook een punt had kunnen
staan: “Toen hij tot mevrouw Kegge genaderd was, stond hij stokstil en liet zijn hoofd op de
borst vallen als een geknakte bieze; vervolgens ging hij op Henriette af, en herhaalde dezelfde
beweging met al de bevalligheid van een automaat; eindelijk bracht hij ze ten derdemale ten
uitvoer voor de verenigde personages van Saartje en mij.”35 Deze brede zinnen maken
daarnaast de kans groter dat er fouten gemaakt worden en vele deskundige lezers zullen het er
dan ook over eens zijn dat Beets werk grammaticaal gezien niet altijd klopt. Ik ben nog niet
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zo deskundig als zij zijn en heb dus de mogelijkheid ook niet om het stijlregister in de
Camera zodanig te bespreken dat aangetoond wordt waar het hem dan in zit dat die
grammatica geregeld niet kloppend is.
In Vaderangsten en kinderliefde staat de volgende zeer lange zin: “Ik was tot één uur op de
bibliotheek gebleven, waar ik mij recht op mijn gemak genesteld had, en mij onledig
gehouden, niet met mij op een fatsoenlijke wijze te vervelen door, zonder bepaald iets te
willen doen, nu het ene dan het andere boek uit de kast te halen, in te zien, waartoe ik de
materialen had meegebracht, een werkje daar ik alle ogenblikken van scheiden kon, maar daar
ik ook genoeg aan had om met belangstelling in bezig te zijn.”36 Het verwijswoord ‘daar’ na
‘een werkje’ en in de volgende tegenstelling lijkt hier een vervanging te zijn voor ‘waar’. Ook
zal voor de meesten ‘een werkje waartoe’ wat vreemd klinken, maar ‘waartoe’ is synoniem
voor ‘waarvoor’. Als men deze zin hardop leest, kan er bovendien nogal wat verwarring
bestaan wat betreft intonatie en daarmee interpunctie – hier klinkt ‘in te zien’ wellicht als een
bijstelling, vanwege het tussenkomende voegwoord dat een bijzin aankondigt: “nu het ene dan
het andere boek uit de kast te halen, in te zien, waartoe” en later: “had meegebracht, een
werkje” zou beter een puntkomma kunnen bevatten in plaats van een komma.
Verder houdt Beets van gebruik van het onvoltooid deelwoord, met –de als uitgang (in de
handen klappende, lachende, schuivende). Dit helpt bij de beknopte weergave van een
handeling die wordt uitgevoerd naast de hoofdhandeling. Als verwijswoord kiest Beets snel
voor ‘hetwelk’ in plaats van ‘die’ of ‘dat’ en ‘welker’ in plaats van ‘wier’: “Er was bij de heer
Vernooy een jong meisje gelogeerd, een nichtje, welker naam hij niet kende”.37
2.1.5.2 Connotatie
Ten eerste zijn de teksten levendig te noemen. Dit is te zien aan de tussenwerpsels in de vorm
van uitroepen die er bijvoorbeeld in voorkomen. Zo wordt er regelmatig “O!” gebruikt om een
emotie uit te drukken of iets in de zin of het stuk te benadrukken. “Stoten en rammelen! O, dat
men in een land als het onze waar de straatwegen zo uitmuntend zijn, zulke slechte diligences
maken en gedoogt!”38 Dit doet de stukken soms zelfs hartstochtelijk overkomen. Vlak na deze
uitroep volgt een lange zin met een enumeratie: “In uw wagens zit men op brede banken; de
plaatsen zijn ruim; de kussens en ruggestukken welgevuld; de bakken diep; de veren
buigzaam; de wielen breed; de portieren niet tochtig; de raampjes bescheidenlijk zwijgende;
uw vier paarden altijd in geregelde draf.” Dit geeft de teksten een welhaast poëtische toon,
ook als je bijvoorbeeld in deze enumeratie kijkt naar ‘bescheidenlijk zwijgende’, waarbij
gebruik wordt gemaakt van assonantie. In zulke opsommingen keren ook geregeld anaforen
terug. Neem: “[…] in uw vreugde, in uw spel, in uw uitgelatenheid; in uw eenvoudigheid; in
uw vermetele moed.”39 Hier is dus het steeds terugkeren van ‘in uw’ maar het steeds uniek
zijn in waar dat door gevolgd wordt te zien.
De zinnen met enumeraties zijn vaak lang; vooral bij beschrijvingen. En weer terugkijkend
naar de ruimte en het perspectief, zijn beschrijvingen van groot belang in de Camera
Obscura. Dit zou, afhankelijk van de stijlvoorkeur van de lezer, als langdradig en eentonig
kunnen overkomen, doch als je goed leest, zitten er zo veel details in dat er juist een heel
genuanceerd beeld ontstaat. In De aankomst (De familie Stastok) gebruikt Beets alleen al twee
pagina’s om te beschrijven met wie hij in de diligence zit en hoe deze mensen op hem
overkomen, vooral door wat ze doen, bijvoorbeeld dat “dezelfde juffer een strohoed op had
met blauw gaas lint met bruine strepen, in grote lissen met stevig soutien opgemaakt. Zij was
zeer bang voor de bleke dame naast haar, en bleef op een schuwe afstand.”40 Omschrijvingen
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om het uiterlijk en doen en laten van de personages zijn niet de enige die hen een vorm geven.
Ze krijgen een écht karakter door bijvoorbeeld de manier waarop ze praten, zoals in het
volgende fragment: “ ‘Is uwé mijnheer Willebram, als ik vragen mag?’ vroeg een zwak,
pieperig stemmetje. […] ‘Moet hij uit deze wagen komen?’ vroeg op hupse toon de man van
het maagdelijk metaal.”41, of Hildebrands oom die het stopwoord ‘al zeg ik het zelf’ blijkt te
hebben, of Hildebrands tante ‘wel heremijntijd!’. Deze uitroepen geven de teksten vaak een
ironische ondertoon, maar juist ook de ‘drogere’ stukken (‘men neemt […]’, ‘laat men nu
eens […]’) hebben een zekere ironische lading.
Beets maakt ook vaak gebruik van het aanspreken van de lezer, met name in de stukken
waarin hij zijn mening geeft. Dit doet hij op verschillende manieren. In het eerste verhaal
Jongens wordt de lezer met ‘u’ aangesproken, in Varen en rijden met ‘u’, ‘men’ en ‘gij’ door
elkaar (‘men’ wordt hierdoor ook al gauw als indirecte aanspreking opgevat, dus omdat het
‘vermengd’ wordt met ‘gij’, bijvoorbeeld “Men gevoelt lust om […], men heeft behoefte om
[...]. Ja, zozeer beheerst u […], ook zult gij […].”42). En in Een onaangenaam mens in de
Haarlemmerhout wordt echt vanuit een ik-perspectief verteld, maar op zó’n manier dat het
lijkt of Beets het de lezer persoonlijk vertelt, als in een verhaal: “Ik had er voor een paar jaren
nog een verre neef. Waar hij nu is, weet ik niet. […] Indien gij uit dit kleine voorbeeld van
mijn hoed niet een vrij beslissende kijk op mijn neef Nurks’ karakter hebt, dan zal het hele
verhaal, dat ik schrijven ga, lezer […]”43. De grens tussen boek en lezer lijkt, in tegenstelling
tot vele andere boeken, steeds meer te vervagen, omdat Beets bijna moeite lijkt te doen de
lezer te laten luisteren, te willen amuseren.
Dit is een aantal literaire aspecten dat terug te vinden is in de Camera Obscura. Natuurlijk
kan er nog veel dieper op dit onderwerp in worden gegaan en zijn er nog eindeloos veel
voorbeelden te geven per paragraaf.
In het volgende hoofdstuk gaan we meer in op het motief dat zo belangrijk is: het dagelijks
leven van de burger in die tijd.

1. Bron: dbnl.org
2. Een motief is de kleinste onherleidbare structurele eenheid in een tekst waaraan een betekenis kan worden
toegekend en die door combinatie met andere soortgelijke eenheden het thema van de tekst kan vormen. De
verbindende functie die aan het motief wordt toegekend, komt voort uit het effect van de herhaling. Door de
nadrukkelijke herhaling van een motief zet het zich in het geheugen van de lezer vast, zodat die het als
significant zal ervaren, d.w.z. als leidiggevend bij de betekenistoekenning aan de gehele tekst. (Bron: Ibidem)
3. Abstracte motieven zijn niet tastbaar. Denk hierbij aan gevoelens en fenomenen, zoals verliefdheid, verdriet
en verslaving. Concrete motieven zijn daarentegen wél tastbaar en fysiek. (Bron: Basisboek literatuur, p. 113114)
4. Ibidem, blz. 122
5. Ibidem, blz. 135
6. Ibidem, blz. 73
7. Ibidem, blz. 53
8. Ibidem, blz. 217
9. Ibidem, blz. 204
10. Ibidem, blz. 180
11. Ibidem, blz. 32
12. Ibidem, blz. 154
13. Ibidem, blz. 33
14. Ibidem, blz. 63
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15. Ibidem, blz. 63
16. Ibidem, blz. 127
17. De ruimte ondersteunt de narratologie ter aanduiding van de locatie, plaats waar of de omgeving waarin de
handeling of geschiedenis van een literair werk zich afspeelt. (Bron: dbnl.org)
18. De belangenruimte is van symbolische betekenis voor het verhaal, het heeft een bepaald belang voor wat er
gebeurt. (Bron: encyclo.nl) De sfeer is letterlijk een ruimte die een bepaalde sfeer schept.
19. Ibidem, blz. 80
20. Ibidem, blz. 87
21. Ibidem, blz. 185
22. Ibidem, blz. 168-169
23. Ibidem, blz. 159
24. De historische tijd is de tijd waarin een verhaal geschreven is. Dit is een bepaalde periode uit de geschiedenis
met bijbehorende kenmerken. (Bron: boekentaal.info)
25. De chronologie die een verhaal draagt is feitelijk de tijdsvolgorde. Een auteur kan ervoor kiezen hiermee te
spelen en de eigenlijke volgorde van gebeurtenissen te veranderen. (Ibidem)
26. Het verteltempo is onder te verdelen in de verteltijd en de vertelde tijd. De verteltijd is de tijd die een lezer
nodig heeft om de tekst te lezen. Dit is dus nogal relatief en wordt daarom uitgedrukt in het aantal pagina’s of
woorden waaruit het verhaal bestaat. De vertelde tijd is de tijd die het verhaal inhoudelijk omvat, ofwel het
tijdsverloop van de geschiedenis die verteld wordt. (Bron: dbnl.org)
27. Bron: dbnl.org
28. Bron: Dautzenberg, p. 84
29. Bron: dbnl.org
30. Bron: Dautzenberg, p. 82
31. Dit is het punt van waarneming van waaruit een tekst of tekstgedeelte blijkt te worden verteld. Dit punt van
waarneming is essentieel voor de wijze waarop de lezer van de tekst kan worden geïnformeerd over de
gebeurtenissen of personages die erin worden gepresenteerd. Het perspectief bepaalt in feite de visie op die
gebeurtenissen of personages en manipuleert op die wijze de lezer. (Bron: dbnl.org)
32. Binnen de narratologie is de stijl de algemene benaming voor uiterlijke kenmerken van schrijfwijze zoals
stijlfiguren, structuurprincipes en andere organisatievormen van een tekst. (Ibidem)
33. Met het stijlregister wordt het taalniveau dat de auteur in zijn tekst gebruikt heeft bedoeld. Een tekst kan
gesteld zijn in zeer verheven, heel eenvoudige of platte taal en de grammatica is hierbij ook van belang. (Bron:
nbv.nl)
34. De connotatie is het geheel van betekenismogelijkheden van een woord of passage opgeroepen bij de lezer.
Een auteur kan bijvoorbeeld veel ironie en beeldspraak gebruiken. (Bron: dbnl.org)
35. Camera Obscura, p. 203
36. Ibidem, p. 210
37. Ibidem, p. 123
38. Ibidem, p. 129
39. Ibidem, p. 11
40. Ibidem, p. 51
41. Ibidem, p. 53
42. Ibidem, p. 124
43. Ibidem, p. 30
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2.2 Het leven in de Romantiek
In de tijd van de Romantiek had men een stuk minder dan tegenwoordig. Een groot deel van
de bevolking was arm en leefde primitief. In dit hoofdstuk ga ik in op verschillende aspecten
die voorbij komen in het dagelijks leven van de burgerij in de Romantiek.

2.2.1 Innovatie en communicatie
Er was in de tijd van de Romantiek zeker wel technologische ontwikkeling (mede door de
industriële revolutie die in Nederland opkwam in de tweede helft van de negentiende eeuw),
maar uiteraard had men in die tijd thuis geen televisie, radio of mobiele telefoon. De enige
manier waarop er met elkaar gecommuniceerd werd zónder elkaar te zien op een grotere
afstand en die in de buurt komt van het bellen dat we nu kennen, was met behulp van de
elektrische telegraaf, die gebruikmaakte van morsecode, hoewel dit meer werd gebruikt door
bijvoorbeeld militairen en niet door de gewone burger. In 1876 vroeg Alexander Graham Bell
patent aan op de “verbetering van de telegrafie”. Hij ontwikkelde een trechtervormig apparaat
met een varkensblaas als vibrerend membraan.1 Later werd een microfoon toegevoegd ter
versterking en vijf jaar later werd in de Kalverstraat in Amsterdam het eerste Nederlandse
telefoonnetwerk geopend, met 49 vaste aansluitingen. De beller werd dan door de telefoniste
doorverbonden met het gewenste nummer.2 Zo kwam de draaischijftelefoon in opkomst, maar
bijna alles wat nieuw op de markt komt, is in het begin duur, dus dit apparaat kwam eigenlijk
pas in ‘normale’ huizen toen de Romantiek tegen haar einde liep, eind negentiende eeuw.
Mensen spraken elkaar dus bijna alleen maar als ze elkaar zagen. Wilde je even op bezoek
komen of iemand wat vragen, dan liep of fietste je naar diegene(n) toe en vaak was je meteen
welkom of stond de voordeur zelfs gewoon open. Afstanden tussen je eigen woning en die
van familie of kennissen waren daarenboven niet groot, omdat het simpelweg moeilijk was
contact te blijven houden met iemand die aan de andere kant van het land woont. Daarbij zou
je de kans überhaupt niet echt krijgen om mensen uit die andere delen van het land te
ontmoeten. Bovendien waren er veel minder mensen. Doordat men niet de mogelijkheid had
iets van de wereld te zien via een scherm, leek de wereld om je heen veel kleiner, maar de
wereld daarbuiten grenzeloos groot, en er was hierdoor een beperkter mensbeeld. Wat er zich
allemaal afspeelde in andere werelddelen, culturen en omstandigheden; men wist er niets van,
misschien slechts door krantenartikelen. Het was bijvoorbeeld dan ook veel bijzonderder om
op vakantie te gaan, al was dat maar in eigen land.3

2.2.2 Interieur
Men was in principe op comfort gesteld. De meubels waren veelal van hout, en de rijkere
families kochten alleen meubelstukken van duurdere houtsoorten, zoals mahonie- en
notenhout. Vaak kon een secretaire4 niet ontbreken in het interieur en een etagère5 was ook
een kast die men niet kon missen. Stoelen werden eerder fauteuils genoemd. Men zat graag in
een bergère6 of een crapaud7. De tafel was veelal ovaal, met één middenpoot. Toentertijd zou
men er veel minder snel voor kiezen de muren te verven; liever werd er gekozen voor behang
of linnenbespanning8. Een tapijt moest er in de zitkamer ook liggen. Zoals in De Familie
Kegge ook te zien is, werd het interieur gevuld met allerlei pronkzucht: spiegels, kussens,
stolpen, dubbele gordijnen en meer. De overkoepelende kleuren waren donkerrood en groen.9
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2.2.3 Voeding
Loopt men in de Romantiek van huiskamer naar keuken, dan vindt men daar een ijzeren
fornuis met tegelbekleding dat als warmtebron dienst deed. Qua voeding lag de focus meer op
proteïnen dan op koolhydraten. De misoogst van aardappelen in 1848 droeg hieraan bij.
Koffie was er meer voor de rijken; de armen dronken veelal (koude) thee.10
De levensstandaard ging al aardig omhoog. In de 18e eeuw besteedde men 95% van het
inkomen aan voeding, terwijl dat rond 1850 nog maar 45% was. De oorzaak hiervan was
voornamelijk de prijsdaling van levensmiddelen, en de oorzaak dáárvan was de omvangrijke
import van graan en vlees uit de Verenigde Staten. Hier konden ook de lagere klassen van
profiteren.11
Een nieuwe drank die op de markt kwam was absint, die als aperitief zou dienen. Verder
dronk men jenever, whisky en wodka.12

2.2.4 Kleding
Het hoge boord en het korset kwamen (weer) in de mode. De taille van de vrouw werd
daardoor zo smal mogelijk geacht en er moesten uitstaande rokken gedragen worden, vaak
hoepelrokken, en als onderrok crinolines. Door een strak aangesnoerd korset werd bij de
vrouwen de ribbenkast vervormd. Ballonmouwen om de armen moesten de wespentaille nog
eens benadrukken. Duidelijk is wel dat deze kleding niet bestemd was om in te werken. De
trend wat betreft het kapsel was bij de vrouw pijpenkrullen.13
Mannen droegen vooral sombere kleuren in tegenstelling tot de soms kleurrijke vesten.
Daarop kwam dan een geknoopte halsdoek of een stropdas om een stijf boord. De broek was
onmiskenbaar een pantalon. Eerst werd er vooral een hoge hoed gedragen en later was dit een
bolhoed. De haardracht van de man bestond uit een snor en bakkebaarden.14

2.2.5 Onderwijs
Het lager onderwijs wordt voor het eerst bij de wet geregeld door de Schoolwet van Van der
Palm in 1806, wat er voor zorgt dat onderwijs voortaan een overheidstaak is. Daarnaast wordt
de spelling van het Nederlands vastgelegd bij de wet. Er is overigens nog geen wettelijke
leerplicht. De hoofdvakken binnen het onderwijs zijn in die tijd schrijven, rekenen en de
Nederlandse taal.15
Op de plattelandsscholen wordt geen les gegeven; de kinderen moeten dan helpen op het land.
Er wordt verder een onderscheid gemaakt tussen openbare en bijzondere scholen. De laatste
zijn private instellingen die voor eigen rekening worden gefinancierd, mogelijkerwijs
vanwege een religieuze groepering.16
Naast scholen voor het gewoon lager onderwijs zijn er eveneens ‘bewaarscholen’, voor
kleuters. Ze zijn te vergelijken met wat heden ten dage het kinderdagverblijf is. Zulk soort
scholen dienden slechts voor het bijbrengen van orde, gehoorzaamheid en werkzaamheid, als
voorbereiding op de toekomstige scholen. Educatieve doelen zijn er dus niet.
In 1857 wordt de Onderwijswet van Van der Brugghen ingevoerd en hiermee verschijnt de
MULO, het Meer Uitgebreid Lager Onderwijs.17
In de negentiende eeuw werden banken zonder leuning en tafels met een recht blad vervangen
door banken met een leuning en voetenbank en tafels met een schuin tafelblad. Er moest goed
overzicht zijn in het klaslokaal; de banken moesten keurig geordend staan in rijen en in iedere
bank zaten (maximaal) twee leerlingen. Het schoolbord moest dofzwart zijn, zodat het met
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krijt geschrevene goed leesbaar was voor de kinderen. Op ieder tafelblad stond een inktpotje
dat kon worden afgesloten met een schuifdekseltje. Er werden verder oefeningen gemaakt op
leien.18

2.2.6 Werkomstandigheden en maatschappelijke toestand
Zoals ik reeds aanmerkte, vond in Nederland de industriële revolutie plaats in de tweede helft
van de negentiende eeuw, en dus toen de Romantiek langzaam tegen haar einde begon te
lopen. Er werden hierdoor steeds meer fabrieken gebouwd, waardoor er ook steeds meer
mensen nodig waren in die fabrieken. Zij werden fabrieksarbeider en werkten zo’n veertien
uur per dag in gevaarlijke, vieze fabrieken. Het werk was routinematig en kon vermoeiend
zijn, ofschoon er wel minder afleiding was dan tegenwoordig. Fabriekswerkers kregen voor
hun arbeid ook nog eens slecht betaald. Uitkeringen bestonden eveneens nog niet, dus als er
een ongeluk plaatsvond, of je werd ontslagen, was je de pineut. Ook was er toen nog sprake
van kinderarbeid: kinderen werkten mee en vaak net zo hard als hun ouders.19
De industrialisatie had daarenboven als gevolg dat er urbanisatie plaatsvond: men ging naar
de steden om werk te vinden in de fabrieken. Hierdoor was er woningnood; gezinnen konden
zelfs in kelders of krotten komen te wonen. Deze samengestelde sociale problematiek die de
industrialisatie met zich meebracht, werd in Nederland in de negentiende eeuw aangeduid als
‘De Sociale Quaestie’. In 1866 werden er daarom de eerste vakbonden opgericht, die in
opstand zouden komen tegen de slechte werkomstandigheden.20
Men was over het algemeen arm (zie Bijlage XVI voor een huishoudboekje uit die tijd). Er
bestond een duidelijke kloof tussen arm en rijk. De minderbedeelden, die het grootste
percentage onder de Nederlandse bevolking vormden, gingen nog veel meer uit van eenvoud.
Zij probeerden er met weinig het beste van te maken en vertrouwden op God.21
Hoe zat het dan met de kleine groep beter gesitueerden? Zij hadden andere, betere banen,
zoals onderwijzer of winkelier; de man werkte en de vrouw deed het huishouden. Zij deelden
soms de verontwaardiging met de armeren dat er voor de laatsten zulke slechte leef- en
werkomstandigheden heersten. Een meerderheid van de rijkeren geloofde echter in een zekere
onveranderlijkheid: er was nu eenmaal een onderverdeling in arm en rijk. Vrijwel niemand
geloofde er dan ook in dat dit ooit zou veranderen.22
Als vader thuiskwam van zijn werk werd er gegeten na, in de meeste gezinnen, gebeden te
hebben: er waren veel meer christelijken in de tijd van de Romantiek (er gingen dus ook veel
meer mensen vaker naar de kerk). Dit kwam, zoals reeds gezegd, door een relatief lagere
bestaanszekerheid.23
De secularisering is mede tot stand gekomen door het niet meer nodig hebben van de kerk
voor die bestaanszekerheid, aangezien we in een verzorgingsstaat leven.24 Ook krijgen we
tegenwoordig een veel grotere kans tot het ontwikkelen van een eigen, individueel geloof of
individuele religie, doordat we de beschikking hebben over technologische apparatuur
waarmee we bijvoorbeeld op YouTube video’s kunnen bekijken over welke
geloofsovertuiging ook en hierdoor kunnen we beïnvloed kunnen worden.
1. Bron: Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
2. Bron: electronica.info.nu
3. Bron: rd.nl
4. Afsluitbaar schrijfmeubel, meestal met opberglaatjes voor belangrijke papieren, dat de vorm heeft van een
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lessenaar of voorzien is van een klep die geopend als bureaublad dient. (Bron: anw.inl.nl)
5. Huisraad, bestaande uit boven elkander geplaatste horizontale plankjes om daarop mooie pulletjes,
beeldjes enz. te plaatsen (Bron: ensie.nl)
6. Leuningstoel met een bankje om de voeten op te zetten. (Bron: dbnl.org)
7. Lage, beklede fauteuil of leunstoel met vaste, opgevulde kussens. (Bron: anw.inl.nl)
8. Wandbespanning met linnen: eerst wordt een houten raamwerk op de muur bevestigd waarop jute of linnen
wordt gespannen. Dit wordt beplakt met lagen grondpapier, waarover vervolgens gespannen stof wordt
aangebracht. (Bron: wandbespanning.nl)
9. Bron: belpaese.nl
10. Ibidem
11. Ibidem
12. Ibidem
13. Ibidem
14. Ibidem
15. Bron: shsel.nl
16. Ibidem
17. Ibidem
18. Ibidem
19. Bron: historiek.net
20. Ibidem
21. Bron: trouw.nl
22. Ibidem
23. Bron: Nieuwwij.nl
24. Ibidem
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3. Methoden
Nu we de Camera Obscura tot op een aardig diep vlak uitgepluisd hebben en het burgerlijke
leven in de Romantiek een stuk duidelijker is geworden, is er een beter beeld ontstaan van de
wereld in die tijd, en hebben we voldoende achtergrondinformatie van het boek zelf voor het
schrijven van een eigen Camera Obscura. Daarbij is de volgende simpele vraag, met een
minder simpel antwoord, van belang: hoe schrijf je een boek?

3.1 Het schrijven van een boek
3.1.1 Voorwerk
Vóór je daadwerkelijk aan een boek begint, wordt veelvuldig als eerste tip gegeven: schrijf
veel.1 Dit kunnen losse (verzonnen) anekdoten zijn, een begin of passage uit een idee voor een
boek dat je reeds in je hoofd hebt of zomaar een verhaal. Door iets veel te doen, raak je ermee
vertrouwd en kun je je steeds er steeds beter in bewegen. Voor deze tip bestaat een oefening
waarbij je een wekker op twintig minuten moet zetten en vervolgens moet schrijven zonder je
pen van het papier te halen. Je bent dus verplicht om je gedachten rechtstreeks op papier te
zetten, ook al staan er uiteindelijk spellingfouten in; in de beperking om niet te mogen
stoppen met schrijven, heb je de mogelijkheid de eindeloze vrijheid te ervaren die je hebt als
schrijver.2
Er moet niet alleen veel geschreven, maar ook veel gelezen worden. Dit kreeg ik zelf als tip
van een schrijver.3 Door veel te lezen is het vanzelfsprekend dat je woordenschat verbreed
wordt, maar je leert ook legio verschillende stijlen kennen, structuren in verhaallijnen en
zinnen en je ziet hoe andere auteurs hun creativiteit gebruiken. Dit laatste helpt uiteraard met
het ontwikkelen van een eigen stijl.

3.1.2 Manieren om te beginnen
Bij dit ‘voorwerk’ ligt de focus nog niet op het boek dat er uiteindelijk geschreven en wel
dient te ontstaan. Om al iets meer richting te geven ga ik in op wat er zo belangrijk is bij het
schrijven van een boek volgens Bart van Lierde. In zijn boek Een bestseller schrijven voor
Dummies geeft hij aan waar men beginnen moet.
Als eerste duidt hij hoe het globaal te plaatsen van het boek dat je wilt schrijven. Zo is de
doelgroep belangrijk en moet je nadenken of je de inhoud een non-fictief of fictief karakter
wilt geven.4 De meeste romans zijn fictief, omdat de gebeurtenissen zich zelden precies
hebben afgespeeld zoals ze zijn opgeschreven; bij een non-fictief verhaal heeft het verhaal
zich dus exact zo afgespeeld, als het er geschreven staat. Eerst bepaal je dus of je een verhaal
wilt schrijven dat zich werkelijk heeft afgespeeld, of dat je een verhaal schrijft dat nooit echt
plaats heeft gehad. Ook een verhaal dat gebaseerd is op de werkelijkheid maar zich niet heeft
voorgedaan, behoort tot fictie.
Als je een boek wilt schrijven maar je weet niet welk onderwerp je daarbij centraal wilt
stellen, kun je hier met behulp van verschillende methodes verandering in brengen. Eén
daarvan is het zogenaamde piramideontwerp.5 Hierbij begin je met het bedenken en
opschrijven van één situatie die je steeds verder uitbreidt (je begint dus in de top van de
piramide en werkt zo steeds verder naar onderen toe totdat je tevreden bent en dus op de
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grond bent beland). Uiteindelijk kun je ook meerdere losse piramides maken en ze
samenvoegen door bruggetjes te maken tussen de stukken tekst en door te kijken of het een de
oorzaak kan zijn van het ander, of andersom. Hierdoor ontstaat spoedig een lopend stuk.
Een methode die je kan toepassen als je al wel een duidelijkere verhaallijn voor ogen hebt, of
je weet bijvoorbeeld hoe je je verhaal wilt beginnen en hoe je het wilt eindigen en al een paar
passages tussen A en Z bedacht hebt, is het maken van een (al dan niet chronologisch)
schema. Door een overzicht te krijgen van je ideeën heb je meer houvast om te beginnen met
schrijven en door je gedachten te noteren kom je mogelijkerwijs op nog meer of zelfs betere
concepten en voorstellingen, doordat je gaat associëren.6
Er zijn daarnaast verschillende schrijvers die hun geheel eigen methode bedacht hebben.
Elizabeth George begint bijvoorbeeld niet met het bedenken van een onderwerp, maar met het
uitwerken van de personages. Ze verzint wat de personages voor meningen koesteren, wat ze
voor karaktereigenschappen hebben en gedachtenwereld inhoudt, waardoor ze steeds meer
vorm krijgen. Vanuit hier rolt er dan vanzelf een verhaal uit.
Stephen King bedacht daarenboven iets eigenaardigs: je dient je eigen diepste angst op te
graven, om hiermee de meest gruwelijke en pure situaties neer te zetten.
Voor het schrijven van een boek is het niet alleen belangrijk om al veel ‘gewone’ verhalen te
lezen; biografieën zijn net zo leerzaam, net als televisieseries.7 In het laatste zitten namelijk
ook bepaalde structuren die in een boek terug te vinden zijn. Het analyseren van deze
patronen helpt om een verhaal zelf beter in elkaar te kunnen zetten. Ik borduur hier dadelijk
nog op voort, voor dit verkondigd te hebben: het is erg voornaam om je goed te voelen bij je
onderwerp. Als je het idee hebt dat het niet resoneert met je eigen gedachten en gevoel, moet
je er direct stoppen met schrijven – wat dan weer tegenstrijdig is met de methode van King.8
Je kunt hierachter komen door meteen te beginnen aan het eerste hoofdstuk van je boek en
vanuit daar verder te werken. De eerste scène is als een eerste indruk en moet pakkend zijn.
Vaak heeft een beginincident een grote impact op de hoofdpersoon, het brengt hem/haar uit
balans.9 Dit roept vragen op bij de lezer (zoals bij de inleiding van een kortere tekst ook het
geval is) als deze: zal de hoofdpersoon erin slagen het verstoorde evenwicht te herstellen?
Vaak wordt het hoofdpersonage dus niet meteen in het begin voorgesteld, al is het maar op
een indirecte manier. Na het beginincident begint de zogenoemde actielijn van het boek, die
dus gevormd wordt door de omgang van de hoofdpersoon met de verstoring van het
evenwicht ofwel het probleem (hierin wordt het karakter van de personages duidelijker
zichtbaar door een of meerdere nevenlijnen10 en de daden die de personages uitvoeren,
waaruit je kunt afleiden hoe zij in elkaar zitten11). In de actielijn worden verschillende
situaties samengevoegd en misschien kom je er dan zelfs wel achter dat je er liever daaruit
een kiest die het beginincident wordt.12 In de actielijn zijn bovendien keerpunten belangrijk.
Hierbij vindt er ineens een verandering plaats onder externe gebeurtenissen die een inwendige
verandering bij de hoofdpersoon kunnen veroorzaken, waardoor die weer anders gaat
handelen. Door middel van keerpunten wordt de spanning erin gehouden. Deze zijn het beste
als ze onvoorspelbaar zijn, doch wel met een aanloop. Het eerste keerpunt is vaak negatief
voor de hoofdpersoon: het antwoord op de vraag die bij de lezer werd opgeroepen bij het
beginincident (dus de vraag: zal de hoofdpersoon erin slagen het verstoorde evenwicht te
herstellen?), wordt voorlopig nog beantwoord met ‘nee’. Afhankelijk van het einde van het
verhaal wordt de inhoud van de verdere keerpunten bepaald. Als het verhaal goed afloopt,
zullen er waarschijnlijk eerst verscheidene keerpunten zijn die nog de hoofdpersoon nog meer
tegenspoed bezorgen, maar uiteindelijk vindt er wel iets plaats of onderneemt de
hoofdpersoon wel iets13 waardoor het evenwicht hersteld wordt óf waardoor er een nieuw
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evenwicht ingesteld wordt dat misschien nog wel beter is dan het eigenlijke evenwicht waarin
de hoofdpersoon zich bevond.

3.1.3 Overige aandachtspunten
Het is belangrijk om te bepalen welk perspectief je gebruikt voor je verhaal. De auctoriale
vertelsituatie wordt minder gebruikt omdat die over het algemeen als moeilijker en complexer
wordt beschouwd. Je moet namelijk rekening houden met de gedachten van élk personage
voor de inhoud van het verhaal, wat je bij een personaal perspectief in veel mindere mate
hebt: je bekijkt de wereld door de ogen en met de gedachten van de ik-persoon die net als
ieder mens niet iemands gedachten kan lezen (tenminste, de meesten). Het beeld van de
schrijver wordt het beeld van de lezer. Bij het auctoriale perspectief loop je bovendien het
risico om teveel weg te geven omdat je alwetend bent en hier wellicht zelfs soms in weg te
zinken, waardoor de focus wegvalt. Met dit perspectief kun je echter wel zaken uitdrukken die
in een personale vertelsituatie onmogelijk zijn.14
Een ander element waar goed opgelet moet worden, is de stijl. De inhoud van een boek wordt
hier voor een groot deel door vormgegeven. Iets wat gezegd wordt, kan krachtiger gemaakt
worden door de manier waarop dat gezegd wordt. Iets fluisteren, schreeuwen of smeken
maakt onderling nogal veel verschil uit voor de lading en betekenis, net als interpunctie,
hoofdletters of cursief schrift.15 Ook dialecten kunnen een groot verschil maken voor de
beleving van de lezer (zoals vaak te zien is in Camera Obscura), maar je moet hierbij wel
opletten dat je buiten de dialogen, dus in de ‘gewone’ tekst geen taalfouten maakt.16 Een
andere manier om de inhoud voor de lezer interessanter te maken middels de stijl, is door
gebruik te maken van filosofisch schrijven. Hierdoor moet de lezer over wat er gesteld wordt
eerst grondig nadenken voor zichzélf: klopt dit? Past dit in mijn leven en wat vind ík
hiervan?17

3.2 Illustraties
Ik heb ervoor gekozen in mijn eigen Camera ook illustraties te gaan maken. Zelf heb ik een
zwart-wit geïllustreerd exemplaar en ik vind dat de tekeningen noch overheersen, noch
weggelaten hadden moeten worden. Ze zijn aanwezig, maar niet té. Ze geven sommige
stukken tekst een net wat ironischere lading, met name bij personages.
Wie denkt aan een ‘boek met plaatjes’, ontwikkelt waarschijnlijk meteen het vooroordeel dat
dat een kinderboek of kinderlijk boek zal zijn. In dit hoofdstuk zal echter duidelijk worden dat
dat niet per se zo hoeft te zijn.

3.2.1 Het illustreren van een boek
Om te weten hoe men het beste te werk kan gaan als hij een boek wil voorzien van
tekeningen, kan men eerst kijken naar de volgende twee termen: er bestaan ‘dragende
illustraties’ en ‘illustratieve illustraties’. Dragende illustraties zijn allesbepalend en
overheersend; ze horen grotendeels thuis in kinderboeken. Het beeld is leidend, en de tekst
wordt, negatief gesteld, in een hoekje geduwd. Dit is natuurlijk niet de bedoeling bij mijn
concept. Ik kan beter uitgaan van de illustratieve illustraties – illustraties die ook weggelaten
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hadden kunnen worden.18 Dit is bovenal het geval in de Camera Obscura: Hildebrand heeft
zijn werk nooit zelf voorzien van tekeningen; de verhalen bestonden eerst op zichzelf, terwijl
tekenaars bij volgende versies hun bijdrage hebben geleverd. Het doel van illustratieve
illustraties is vaak het verhogen van de sfeer.
Er bestaan natuurlijk veel technieken om platen te maken voor een boek. Ik ben vooral
geïnspireerd geraakt door de illustraties die er bestaan in de Camera. In de volgende
paragraaf, die dan ook veel meer van belang is werp ik een nadere blik op die tekeningen, om
ze als inspiratiebron te gebruiken.

3.2.2 Illustraties in de Camera Obscura
De Camera Obscura is in de loop der jaren door verscheidene illustratoren van tekeningen
voorzien. De eerste edities bevatten alleen een titelprent, van J.W. Kaiser (zie Bijlage XVII).
In 1857 ging een geïllustreerde uitgave in afleveringen van start, met tekeningen van Karel
Frederik Bombléd (zie Bijlage XVIII en XIX). Bombléd kwam echter niet verder dan
halverwege De Familie Stastok. Zeer bekend werden de prenten van zijn opvolgers Ferdinand
Carl Sierig (tiende druk, 1877) (zie Bijlage XX), Jo Spier (veertigste druk, 1939) (zie Bijlage
XXI) en Karel Thole (Prisma-editie, 1953) (zie Bijlage XXII), die alle in een reeks
herdrukken voortleefden. Later volgden nog C.A.B. Bantzinger (1967) en Ben Horsthuis
(1988).19
De illustraties zijn alle zwarte pentekeningen. Het exemplaar dat ik in bezet heb, is de Prismaeditie met tekeningen van Thole. Dat is de Camera waarmee ik vertrouwd ben en daardoor
weet ik niet beter dan plaatloze edities. De platen deden mij tijdens het lezen somwijlen net
wat harder lachen; daarbij vervormden ze volstrekt mijn fantasie niet. Dat er zoveel
verschillende geïllustreerde edities verschenen zijn van zoveel verschillende illustratoren,
bewijst ook maar weer dat zulke exemplaren gewild zijn.
Als ik de illustraties nader bekijk, komen ze, subjectief gezien, op mij over als ‘perfecte
schetsen’. Ze zijn vooral bij Spier en Thole niet zeer gedetailleerd, maar dat wat getekend is,
is voldoende om het concept van de prent over te brengen; de uitdrukking van een gezicht is
weergegeven met niet al te veel nuance, de plooien van een jas kennen voldoende schaduw,
enz. Dit geeft de lezer bovendien deels ruimte voor eigen invulling; letterlijk en figuurlijk. De
platen van Bombléd en Sierig (en ook de openingsplaat van Kaiser) bevatten reeds meer
detail. Ik weet niet of het aan de vertrouwdheid met Thole ligt, maar naar mijn mening passen
de laatste beter in het geheel van de Camera. De tekst van Beets is simpelweg zwart op wit,
en kent geen verschillende tinten; de illustraties van Thole zijn eveneens duidelijk en strak en
de schaduwen die Thole zoal creëert bestaan bijvoorbeeld vaak uit evenwijdige lijnen, soms
ook gekruist met elkaar. Hoe dichter de lijnen op elkaar staan, hoe donkerder het werkelijke
beeld zou zijn. Hier maakt hij dus gebruik van alles of niets (zwart of wit) en geen vlakken
daartussenin (zoals grijstinten of iets dergelijks). Hierdoor passen de tekst en illustraties ook
visueel gezien bij elkaar en sluiten op elkaar aan.
Ik kies er dan ook voor om mijn pentekeningen te ontwerpen richting de stijl van Thole.
Voor mijn eigen ontwerpen ga ik eerst eenvoudigweg beginnen het concept voor een
illustratie dat in mijn hoofd zit te verwezenlijken met de stijl van Thole naast me. Ik zal
starten met wat schetsen met potlood, zodat er niet meteen het gevaar is voor uitschieten of
verpesten; later zal ik de lijnen overtekenen met een dunne, zwarte pen.
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1. Sander Kok, debutant van Smeltende vrouw, schreef mij: “Schrijf zoveel als je kan, het liefst elke dag. Een
klein kwartiertje is genoeg, maar doe het wel. Het moet zoiets worden als tandenpoetsen. Idealiter levert het
hetzelfde hygiënische gevoel op.”
2. Boekengilde.nl geeft als eerste tip: Schrijf, schrijf, schrijf. De twintigminutenoefening hoort hierbij en is een
manier hoe je moet ‘losschrijven’.
3. Sander Kok schreef mij: “De belangrijkste tip is: lees veel. Als je al veel leest, lees dan nog meer. Zorg ervoor
dat je altijd meer leest dan de mensen om je heen die ook schrijver willen worden. Doe andere schrijvers na. Als
ik een mooie passage in een roman aantref, typ ik haar over en plak haar in een daartoe bestemd document. Je
kijkt dan, tijdens het typen, veel scherper naar de zinnen en je ontdekt nieuwe dingen.”
4. Op de doelgroep kun je het taalgebruik, eventueel gebruik van illustraties en de inhoud afstemmen. (Een
bestseller schrijven voor Dummies, hoofdstuk 1)
5. Ibidem, hoofdstuk 2.
6. Dennis Rijnvis schrijft op zijn site Schrijfvis.nl: “Als je een ruwe opzet van je boek maakt, vergemakkelijk je
het schrijfproces. Zelf was ik koppig en begon zonder duidelijk plan, maar hierdoor zat ik vaak vast tijdens het
schrijven.”
7. “Het lezen van meerdere biografieën en geschiedkundige werken kan ervoor zorgen dat je unieke links gaat
leggen tussen jouw onderwerp en andere feiten.” (Een bestseller schrijven voor Dummies, hoofdstuk 3)
8. Ibidem, hoofdstuk 2.
9. “Het relatieve evenwicht moet zó grondig verstoord worden door het beginincident, dat het hoofdpersonage
het niet met een vingerknip kan herstellen. Dan is het verhaal afgelopen.” (ibidem, hoofdstuk 5)
10. In een nevenlijn maakt de hoofdpersoon zaken mee die hem maken zoals hij is, die bijvoorbeeld zijn jeugd
omschrijven, er andere gebeurtenissen bij betrekken of relaties tot andere personages schetst. Dit belicht hem van
verschillende kanten. (ibidem, hoofdstuk 8)
11. Ibidem, hoofdstuk 7.
12. Ibidem, hoofdstuk 5.
13. Vaak is te zien dat de hoofdpersoon in de loop van het verhaal van een passieve houding overgaat naar een
actieve. Hij zal proberen de situatie te veranderen en daarbij te hopen op een positieve uitkomst en het herstellen
van het evenwicht. (ibidem, hoofdstuk 9)
14. Ibidem, hoofdstuk 13.
15. Een dialoog wordt levendiger als hij bestaat uit een conflict. Hierbij zullen de genoemde middelen sneller
gebruikt worden om die levendigheid te uiten. (ibidem, hoofdstuk 16)
16. Ibidem, hoofdstuk 18.
17. “Wat je voelt is altijd groter dan wat je ziet,” geeft Van Lierde als voorbeeld (ibidem, hoofdstuk 17).
18. Bron: hetboekenschap.nl
19. Bron: dbnl.org
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4. Resultaten
Het grote resultaat van mijn profielwerkstuk, mijn eigen Camera Obscura, staat in een apart
document, geheten De Toverlantaarn.
In het volgende hoofdstuk ga ik in op de resultaten ten opzichte van de methoden, verklaar de
titelkeuze voor mijn boek en geef ik een toelichting op mijn eigen verhalen, en ik vergelijk
mijn eigen boek met Hildebrands meesterwerk.
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5. Conclusie en Discussie
5.1 De Camera Obscura en De Toverlantaarn
Waarom ik gekozen heb voor de betreffende titel, is een enkeling waarschijnlijk al wel
duidelijk, of in ieder geval tot op een zeker niveau. Om eens te herhalen hoe een camera
obscura werkt: het is een donkere kamer, met in één van de muren een klein gat, waarin zich
een lens bevindt die de lichtstralen die van buiten afkomstig zijn naar binnen laat vallen op de
tegenoverliggende muur, zodat een beeld (ondersteboven) van de buitenwereld ontstaat. Een
toverlantaarn is een soortgelijk instrument; het verschil is echter dat de donkere kamer nu het
instrument zélf niet is, maar waarin het instrument zich dient te bevinden. De toverlantaarn is
de voorloper van de diaprojector. In de romp van de lantaarn behoort een lichtbron te zijn
(vroeger vaak gasvlam of olielamp, tegenwoordig eerder gloeilamp of LED-lamp) die ervoor
zorgt dat de doorzichtige (glas)plaatjes, die tussen lens en lichtbron geschoven worden,
worden afgebeeld op de tegenoverliggende muur. Duidelijk is dus dat een toverlantaarn aardig
lijkt op een camera obscura, maar het is wel degelijk een ander object, en werkt ook net wat
anders. Zoals Hildebrand de situaties om zich heen ving en ze op boeiende en geheel eigen
wijze poogde te projecteren in zijn werk, zo heb ík getracht een gering deel van de vaak meest
geestige situaties die zich reeds hebben voorgedaan in mijn leven uit mijn geheugen
tevoorschijn te halen, om ze vervolgens in ’t instrument te schuiven, samen met nog een tig
aantal andere plaatjes, van andere bronnen afkomstig.
Aan het begin van mijn boek staat de Latijnse zin “Lanterna Magica, affluta Camerae
Obscurae permota”, wat betekent “De Toverlantaarn, bewogen door de inspiratie van de
Camera Obscura”. Met deze zin is niet alleen een prachtig assonerend geheel neergezet, maar
heb ik tevens proberen duidelijk te maken dat mijn boek geen nieuwe versie is van de Camera
Obscura, maar een andere, nieuwe editie, namelijk De Toverlantaarn, die haar inspiratie heeft
verkregen uit de donkere kamer – waar zij zich trouwens zelf wezenlijk in bevindt.
Het is dus volstrekt niet zo dat ik de verhalen uit de Camera Obscura herschreven heb, en dan
eigentijdser of iets dergelijks. Het is juist andersom – de globale opzet van de Camera, met
zijn unieke Hildebrandiaanse, door sommigen als wat te oubollig geziene stijl, en zijn pure,
geestige en genuanceerde manier van beschouwen; dát is wat mij geïnspireerd heeft en
aangezet heeft tot het schrijven van mijn eigen verhalen, die integraal zelf zijn verzonnen: de
buitenwereld van Hildebrand, buiten de donkere kamer, daar leef ik niet in, dus die kan ik niet
waarnemen – mijn eigen stroken beelden daarentegen, díé heb ik verzameld en gebruikt. Dit
betekent dus echter niet dat mijn boek geen enkele overeenkomsten vertoont met de Camera
Obscura. Wie mijn boek openslaat en hetzelfde doet met de Camera, en ze naast elkaar legt,
bemerkt bij de inhoud al een overlappend vlak.

5.1.1 Titelbenamingen
Ten eerste zijn er de verdelingstitels die sommige (hoofd)titels bezitten. Zo bedacht
Hildebrand Een Oude Kennis, dat hij onderverdeeld heeft in Hoe warm het was en hoe ver,
Hoe aardig het was en Hoe voortreffelijk zij was. Hier zijn anaforen te zien, waardoor deze
titels een bepaalde verbintenis met elkaar hebben en tot elkaar behoren. Zo deed ik wat
soortgelijks met Horecaergernissen, dat – ongetwijfeld – bestaat uit Hotel, Restaurant en
Café. Het tweede woord uit de samenstelling verduidelijkt hierbij dan ook wat het
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overlappende thema is bij de drie toch wel verschillende gelegenheden. Ook en het ook nooit
zal worden bevat verdelingstitels, die alle bestaan uit de opbouw “Van een … die/dat nooit …
is …”. Niet alleen het anafoor verbindt hen; ook de hoofdtitel is achter elk te plaatsen.
De Camera Obscura staat daarnaast bekend om de twee families, De Familie Stastok en De
Familie Kegge. Deze twee gezinnen nemen zulk een belangrijke positie in in de Camera, dat
ik onmogelijk géén hoofdstuk aan een familie kon wijden in De Toverlantaarn; vandaar De
Familie Harbrinck. Gelijkenissen zijn ook nu weer te vinden in de onderstaande titels (ik gaf
dit al aan in Hoofdstuk 3.5): vaak zijn dit (bij)zinnen, die uiterst eenvoudig omschrijven wat
de kern is van elk hoofdstukje. Lange zinnen als titel zijn zelden aanwezig in verhalenbundels
en romans, daar een titel juist vaak iets beknopts moet zijn, maar het kenmerkt Beets’ stijl en
is daardoor uniek. Zo deed ik dat bij mijn ‘twee liefdesverhalen’: De bolderman – een
liefdesverhaal, bestaande uit een samenhang van gebeurtenissen, dat haast niet toevallig
genoemd kan worden, over twee kinderen. en zo ook het andere.
Wie de inhoudsopgave nog wat beter bekijkt, merkt nog meer op. De Camera Obscura bevat
bijvoorbeeld het verhaal Verre vrienden, dat gekenmerkt wordt door een zekere alliteratie, en
zo deed ik dat bij het verhaal Begerig beschouwen. Verder zijn twee parallellen Varen en
Rijden en Kletsers en Zwetsers.

5.1.2 Inhoud en motieven
Om dan maar over te gaan op wat belangrijkers: de inhoud van de verhalen. Ik begin maar bij
het begin door te stellen dat Jongens en Aan het werk! beide goede openingen zijn van het
betreffende boek. Zij schetsen een beeld van een tamelijk nuchter onderwerp en verhullen
meteen wat actiefs in zich; in Jongens het zijn van een onbezorgd kind, de Hollandse jongen
die ‘in ’t voorjaar een verzameling maakt van uitgeblazen eieren’ en ‘met zich meevoert:
knikkers, stuiters, ballen, een spijker, een aangebeten appel, een stukkend knipmes’, en in Aan
het werk! de lust om te beginnen met het verbouwen van een moestuin, met alle bijbehorende
uitvoerige omschrijvingen (waar ik later nog op kom). Zij hebben iets energieks en dynamisch
in zich, dat de lezer niet alleen de handen uit de mouwen laat steken (al is het maar in de
gedachten) als kind en als tuinier, maar eveneens opmaat geeft voor het beginnen aan het
boek. Zie alleen al het uitroepteken in de titel van de tweede!
In 3.4 sprak ik al van het belangrijke motief ‘ergernissen’ dat ik ook niet achterwege heb
gelaten in de Lantaarn. Vanzelfsprekend is dit te zien in Horecaergernissen (in elk verhaal op
andere wijze: in Hotel de ongemakken van een hotel zelve; in Restaurant de almaar klagende
Angelique en in Café de zich ergerende kelner Dries), daarnaast in bijvoorbeeld Kletsers en
Zwetsers, in Van een poster die nooit is opgehangen (en het ook nooit zal worden) met de op
Van Dieren gefocuste Harrie, en in Van een man die nooit bekend is geweest met andere
provincies (en het ook nooit zal worden) met de zich schijnbaar ergerende Wiekaard, áls hij
zich buiten zijn vertrouwde gebied zou begeven. Voor mij was daarenboven duidelijk dat ik
een verhaal over de herfst beliefde te schrijven (Herf, herver, herfst), met alle pracht die dat
seizoen met zich meebrengt, waar zulk een sferisch beeld mee neer te zetten is – en laat
Hildebrand dat nu juist, wellicht op een iets minder positieve wijze, hebben gedaan met de
winter in ’s Winters buiten. Deze soort verhalen kenmerken zich op een particuliere manier
omdat zij één onderwerp in ’t licht zetten, met als gevolg allerhande beschrijvingen, inzichten,
gedichten, anekdoten en subonderwerpen, die samen het centrale punt construeren en kleur
geven. Dit is tevens belangrijk in de Camera Obscura alsook De Toverlantaarn. Zo heeft
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Hildebrand binnen dit kader nog geschreven Varen en Rijden, Een Beestenspel en
Humoristen, en heb ik de verhalen De Kunde van het Wissen en Begerig Beschouwen
geschreven, die zich kenmerken door de juist genoemde eigenschappen; het wiskundeverhaal
neigt ditmaal bovendien zelfs naar het filosofische. In deze verhalen wordt dus géén
personage neergezet dat voor een probleem komt te staan of een of andere situatie doorloopt.
Zoals ik reeds aangaf: het is niet romanachtig.
Dit is echter wel het geval in enkele andere verhalen, zoals de student Gerrit Witse, Een Oude
Kennis en in de families, en in mijn boek in de twee liefdesverhalen De bolderman en Een
werkvakantie, Vogelspotter en ook in míjn familie. Over de families gesproken: zoals
Hildebrand uitvoerige beschrijvingen geeft over de karakters van de Stastokken, zo heb ik dat
dienovereenkomstig geleidelijk gedaan bij de Harbrincken. Wanneer Hildebrand de
huiskamer binnentreedt, ziet en spreekt hij zijn familie weer na voor een langere tijd niet bij
ze op bezoek te zijn geweest. Later, in het hoofdstuk Er komen mensen op een kopje thee, om
verder het avondje te passeren wordt het soort visite ook weer beschreven, en hiermede
tevens de familie Stastok zelf. Zo is er een stil meisje, zijn er deftige dames en onbenullige
mannen. Daarnaast worden er verscheidene keren gedichten voorgedragen of er wordt
gezongen, waarop verschillende reacties worden gegeven (van ontroering tot de vingers in de
oren stoppen). Tijdens deze avond wordt de onzekere student Pieter verliefd op Koosje van
Naslaan, doch hij heeft steeds geen kans gehad om met haar in gesprek te komen of om ook
maar iets richting haar te doen en dit stemt hem chagrijnig. Dit zijn voorbeelden van de
personages die tot hun recht komen middels de gesprekken die Hildebrand in zijn boek laat
bestaan. Ik heb zelf ook gekozen voor een ruimte en omstandigheden die ervoor zorgen dat de
familie Harbrinck samen is, en wat is er dan beter dan een feestdag als Kerstmis? Tijdens de
decemberdagen kunnen natuurlijk ook nog wel eens irritaties ontstaan, wat dan weer bijdraagt
aan het voorgaande motief waar ik op inging. Mijn hoofdstuk Er werd nog wat gesjoeld, en ik
waagde een pianodeuntje te spelen en Kerstochtend zit de familie vooral samen rond de
salontafel, en worden ook geestige anekdotes verkondigd. Een hele ontvangst laat de lezer al
even kennismaken met Ronald, (daar) mijn oom, en Buiten, toen de sneeuw op haar zachtst
was schetst een goed beeld van het unieke kind Wouter. Dit zijn voorbeelden van momenten
waarop ik alleen ben met een bepaald personage, waardoor dit specifiek de kans heeft zijn
karakter te tonen en zich te ontplooien.
Een verschil tussen de Camera Obscura en De Toverlantaarn is wellicht het romantische
aspect dat soms aan bod komt. De Camera Obscura behoort tot de romantiek en is zelfs beter
in te delen bij het realisme, maar mijn eigen romantische aard kon en wilde ik niet weglaten in
mijn boek. Er zijn verschillende keren wanneer dit naar boven komt, zoals aan het einde van
De Familie Harbrinck, als mijn oom, tante, neefjes en ik gemoedelijk op een balkonnetje van
het vuurwerk genieten en samen een wensballon oplaten, en wanneer er een man voorbij fietst
die juist op weg is naar zijn ware liefde. In Begerig Beschouwen heb ik dit ook onherroepelijk
aan bod laten komen, alleen al door expliciet de stroming zelve te benoemen onder de
(schilder)kunst. En om niet te vergeten: de twee liefdesverhalen. Een Werkvakantie begint al
met “Men noemt mij wel eens een romanticus”. Ik moet niet vergeten te vermelden dat
Hildebrand wel degelijk óók iets met de liefde gedaan heeft, namelijk in Gerrit Witse en
uiteraard ook de verliefdheid van Pieter in De Familie Stastok. Maar ik geef er dan toch een
minder nuchtere draai aan dan Beets door het hier en daar emotioneel te laten worden, niet
qua uitspraak, maar qua inhoud. Dit waren slechts een paar voorbeelden, doch het is wellicht
nog wel het sterkst te zien bij de allerlaatste alinea van mijn boek.
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5.1.3 Stijl
Dit is een mooi moment om over te stappen op het vergelijken van de stijl van de Camera
Obscura en De Toverlantaarn, daar ik er juist eigenlijk al over begonnen ben. We zagen al
eerder dat een stijl definiëren lastig gebied is. Dit is eerder gevoelsmatig dan in theoretische
zin te beschrijven. In hoofdstuk 3.4 is de stijl van Hildebrand overigens reeds beschreven,
ofschoon ik een paar van de genoemde aspecten weer in het licht zal stellen.
Tegenwoordig geeft men de voorkeur aan het persoonlijk voornaamwoord ‘ze’, maar in
vroeger tijden was dit anders, en gebruikte men vaker ‘zij’; zo ook Hildebrand. Dit is een van
de stijlaspecten die gevoelsmatig bij kan dragen aan de ironische lading van de verhalen.
Ook is dit het geval als er een onvoltooid deelwoord staat, dat geregeld terugkomt, en dat naar
mijn mening zeer handig is om bondig aan te geven op welke manier een personage iets zegt,
of welke handeling hij ondertussen verricht, bijvoorbeeld: “‘Wil je er nog een?’ vroeg mijn
oom, zijn geliefde het pakket aangevende.” Dit wordt vaak geschreven als infinitief + de,
zoals in het voorgaande voorbeeld te zien is. Ook de wat ouderwetsere woorden zoals ‘neen’
i.p.v. ‘nee’, ‘(of)schoon’ i.p.v. ‘hoewel’, ‘daar’ of ‘dewijl’ i.p.v. ‘omdat’, ‘(e)doch’ i.p.v.
‘maar’, ‘reeds’ i.p.v. ‘al’ en ‘gij’ i.p.v. ‘jij’ karakteriseren de stijl, simpelweg omdát ze in de
huidige tijd ouderwets zijn.
Dan zijn er nog de (nu overbodige en wellicht zelfs verboden) komma’s die in vroegere dagen
vaker voorkwamen, met name als er een bijzin volgt, zoals hier: “Hoe kan het, dat u zeker
weet, dat het pianootje nooit bespeeld is?” De korte pauzes en lichte stemverheffingen die
zoal ontstaan bij de meteen links van de komma staande woorden dragen bij aan de ironie. Ik
sprak ook al eerder van de anaforen, neem hier eens een zin uit het eerste verhaal der Camera:
“Gegroet, gegroet, gij vrolijke en gezonde, lustige en stevige knapen; gegroet, gegroet, gij
speelse en blozende hoop des vaderlands!” Als dit voorgelezen zou worden, zou het welhaast
poëtisch klinken, niet enkel door de anaforen; ook wilde ik meteen spreken van de
uitroeptekens die hiervoor zorgen, naast het hartstochtelijke dat de laatste geven. Zo ook een
voorbeeld waarbij ik dat deed: “Het zeurt, het huilt, het snottert, het mekkert, het dreint, het
drenzelt, het kwijlt, het kliert, en schreit, het brult, het tergt, en in het ergste geval: het krijst. O,
rustverstoorder! O, hinderaar!”
Hildebrand staat bekend, zoals we bovendien reeds in 13.4 zagen, om zijn uitvoerige, lange
beschrijvingen, die soms zelf uit zulke lange zinnen bestaan, dat een halve pagina, zal het niet
meer zijn, qua interpunctie slechts één punt kent. Men kan dit zien als ‘zinnen aan elkaar
rijgen’, maar het is niet om spaarzaam te zijn met punten; het is slechts een ononderbroken
vertellen, dat ook weer wat dichterlijks in zich schuil houdt. Zie hier een vergelijking en het
verschil: “In de tuinstoel naast de heg nedergezeten, waar u staart naar een honingbij die
zoemend en dansend door de lucht steeds van koers wisselt en haar vliegrichting bij lijkt te
stellen, doch het kleine, harige lichaampje recht houdende, om zo het stuifmeel van de
heloranje Echinacea te verzamelen voor haar aanstaande larven; waar u werd overweldigd
door een zacht briesje dat de zoete geur van de boskamperfoelie, anjers en violieren die al
achter in uw tuin stonden sinds u in dit huis wonen kwam met zich meebracht; […]”, wat
eveneens getypt kan worden als “U zit in de tuinstoel naast de heg. Daar staart u naar een
honingbij die door de lucht zoemt en danst. Zij wisselt steeds van koers en lijkt steeds haar
vliegrichting bij te stellen. Het kleine, harige lichaampje houdt zij echter recht. Dat doet zij
om het stuifmeel van de heloranje Echinacea te verzamelen voor haar aanstaande larven. U
werd er daarnaast overweldigd door een zacht briesje. Het bracht de zoete geur van
boskamperfoelie, anjers en violieren met zich mee. Deze stonden al achter in uw tuin sinds u
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in dit huis wonen kwam. […]”. Al die punten zorgen voor korte pauzes, en laten het voorlezen
(in het hoofd) minder levendig klinken, terwijl de levendigheid nu juist is wat de Camera en
Lantaarn zo uniek maakt!

5.2 Terugblik
Als ik, nu ik eenmaal mijn eigen soort Camera heb geschreven, terugkijk naar het voorgaande
hoofdstuk, moet ik eerlijk bekennen dat ik van deze methodiek vrij weinig gebruik heb
gemaakt. Vooral het gedeelte omtrent spanningsopbouw is voor mij niet relevant geweest. We
zagen in Hoofdstuk 2 immers reeds dat Beets zo veel mogelijk vanuit eigen meegemaakte
situaties schreef en de intentie niet had zeer vurige en enerverende stukken te scheppen. Met
dit in mijn achterhoofd ben ik dan ook begonnen aan mijn eigen verhalen. Het was niet de
bedoeling ze romanachtig te maken, zoals Beets dat ook niet deed.
Waar ik daarnaast zelf achter ben gekomen tijdens het schrijven van mijn eigen boek, en wat
in ieder geval voor míj het geval is, is dat proberen regels te volgen het schrijfproces vaak
alleen maar remt. Als ik teveel nadenk, en probeer al mijn gedachten, associaties en ideeën zo
gestructureerd mogelijk op te schrijven in een overzicht, zoals een schema (bijvoorbeeld de
piramidemethode), evenals de loop van een verhaal en bijvoorbeeld de karaktereigenschappen
en invloeden der personages, dan kan ik veel minder productief en goed (dat wil zeggen naar
mijn gevoel) schrijven, dan wanneer ik dat niet doe. In het laatste geval laat ik namelijk
zoveel mogelijk vanzelf gaan, wat als resultaat heeft dat ik al schrijvend op nieuwe ideeën
kom en ze op die manier laat stromen, en mezelf dus juist tot zo min mogelijk probeer te
verplichten om op die manier de vrijheid waarover een schrijver beschikt te ervaren én
gebruiken.
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6. Bijlagen
6.1 Beets’ woorden
I Fragment uit een lezing met herinneringen aan het huis van Scott
“Tusschen mijn zestiende en twintigste levensjaar was ik, in den geest, ontelbare malen dáár
geweest. En nu bracht Abbotsford mij te Haarlem; ja, in u, mijn lieve, oude, schoongelegene
geboortestad, ‘my own romantic town’, als Scott zijn Edinburg noemde, en voerde het gevoel
van die levensjaren weder terug in mijn hart, en omringde mij van de tooneelen, de
omstandigheden, de personen van den tijd, waarin ik met dezen Scott dweepte, in de wereld
zijner dichtingen leefde, straks enkele tonen zijner bekoorlijke harp op mijne snaren
overnam.”
(Bron: dbnl.org)

II Opstel over Bilderdijk
“BILDERDIJK, sprak ik nooit; maar ben ik wel menigmaal een paar straten nagegaan toen hy te
Haarlem woonde. Hy ging altijd leunende op den schouder van zijn zoon Lodewijk. Hy droeg
een groote driekanten hoed en de kleeding die daar by behoort. Zijn gelaat was zeer
ingevallen, en deed een alleronaangenaamst effect; vooral als hy vriendelijk lachte, wat hy
altijd deed als hy den hoed afnam. Hy stierf aan een langzaam verval van krachten, dat hem in
de laatste maanden zoo goed als weerloos gemaakt had. - Op den avond van zijn dood (een
Zondagavond) was er brand in den molen aan 't Nieuwenhek; verscheidene menschen, en
daaronder ook mijn vader, den volgenden dag het doodsbericht van Bilderdijk vernemende,
verwonderden zich en beweerden hem den vorigen avond by den brand gezien te hebben, zich
verbazende dat hy daar zijn kon, en niet wetende, wat hy er deed. - Ik woonde zijne
begrafenis by. Om zijn graf was een kleine schaar van vrienden vereenigd. Zonderlinge
verscheidenheid. Da Costa, Capadose, Willekes, Walré, Wap, Ds. Manger, Koenen, de
Clercq. Da Costa sprak by dat graf. Ik hoorde hem toen voor 't eerst, met groote aandoening.
Daarna sprak Willekes, vooral om Lodewijk aan de aanwezigen aan te bevelen. Zeer
theatraal. - In de consistorie improviseerde de Clercq; - mijn vader was er by tegenwoordig. Ik
niet. De improvisatie is eenigermate door Koenen opgevangen, en in de Letterbode van die
dagen geplaatst. –”
Het Bilderdijk-museum, Jaargang 1 (tijdschrift). (Bron: dbnl.org)
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III Dagboekdeel dat Beets gebruikte voor de familie Stastok

(Bron: dbnl.org)
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6.2 Krantenartikelen met betrekking tot de Camera Obscura
IV Advertentie van de Camera Obscura

De Kleine Courant, Het Nieuws van den Dag, Amsterdam, 04-12-1889. (Bron: delpher.nl)

V Artikel van de Camera Obscura

Tilburgsche Courant, Tilburg, 20-09-1896. (Ibidem)
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VI Krantenartikel over een toneelstuk dat gebaseerd is op De familie Kegge

Algemeen Handelsblad, Amsterdam, 27-05-1891. (Ibidem)
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VII Uitgebreid artikel over het verschijnen van een geïllustreerde Camera Obscura

Zondagsblad, Amsterdam, 17-11-1878. (Ibidem)
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VIII Veel lof voor Beets op zijn zeventigste verjaardag

Tubantia, Twente, 27-09-1884. (Ibidem)
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IX Veel lof voor Beets op zijn zeventigste verjaardag

De Tijd, Amsterdam, 13-09-1884. (Ibidem)
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X Artikel over een beurs waar jongens schijnbaar kwamen en die vergeleken worden
met de jongens uit Beets’ verhaal

De Tijd, Amsterdam, 01-08-1894. (Ibidem)
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XI Artikel over de puurheid van de Camera Obscura

De Kleine Courant, Het Nieuws van den Dag, Amsterdam, 21-04-1895. (Ibidem)

44

XII “Hebben de dieren regten?”; een stukje over Een Beestenspel uit de Camera
Obscura

Arnhemse Courant, Arnhem, 21-09-1880. (Ibidem)

45

XIII Kritisch stukje over Hildebrands opvattingen over opvoeding

Rotterdamsch Nieuwsblad, Rotterdam, 20-05-1880. (Ibidem)

46

XIV Mededeling dat de Camera Obscura nu ook naar het Italiaans vertaald is

De Kleine Courant, Het Nieuws van den Dag, Amsterdam, 07-07-1879. (Ibidem)
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XV “Een praatje over jonge en oude woorden”; neologismen die Hildebrand de
Nederlandse taal in heeft gebracht

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant, Zwolle, 02-11-1896. (Ibidem)
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6.3 Huishoudboekje uit de Romantiek
XVI Huishoudboekje van een wever, zijn vrouw en hun twee (werkende)
kinderen uit Brugge, uit 1865

Het burgerlijk Armbestuur in Maastricht heeft dat jaar onderzocht welke kinderen er in hun
gemeente werkten en hoeveel ze verdienden. (Bron: maken.wikiwijs.nl)
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6.4 Illustraties uit de Camera Obscura
XVII Openingspagina geïllustreerd door Kaiser

Titelpagina van de eerste uitgave van de Camera Obscura (1839). Het prentje, van de hand
van J.W. Kaiser, is geïnspireerd op de openingsschets ‘Jongens’. (Bron: dbnl.org)
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XVIII Openingspagina geïllustreerd door Bombléd

Karel Frederik Bombléd: camera obscura (titelpagina van de vijfde druk, 1857). (Ibidem)

51

XIX Illustratie van Bombléd

Karel Frederik Bombléd: Pieter aan het biljart. (Ibidem)

52

XX Illustratie van Sierig

Ferdinand Carl Sierig: Nurks geeft de zangeres een vijfje.
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XXI Illustratie van Spier

Jo Spier: Keesje (Ibidem)
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XXII Illustratie van Thole

Karel Thole: mr. H.J. Bruis. (Ibidem)
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