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Judit Gera

Inleiding
Vergelijkend en receptieonderzoek worden in de neerlandistiek zowel in

Nederland en Vlaanderen als in het buitenland steeds populairder.
Merkwaardig genoeg is dit proces niet zo vanzelfsprekend en ook niet zo

oud. Het vijfdelige academische project Nederlandse cultuur in Europese
context (Den Haag: Sdu 1999–2001) kan als een van de eerste stappen

worden beschouwd. Tot dan toe werden de Nederlandstalige literatuur en
cultuur meestal afzonderlijk van de wereldliteratuur onderzocht. De

Europese context zorgde voor nieuwe accenten, gelijkenissen en
verschillen. De negendelige Geschiedenis van de Nederlandse Literatuur
(Amsterdam: Prometheus/Bert Bakker 2006–2015) ondersteund door de

Nederlandse Taalunie lijkt dan weer terug te keren naar de kaders van de
eigen cultuur en literatuur. Dit geldt niet voor alle bundels van de reeks,
maar in grote lijnen lijkt deze tendens toch karakteristiek. Het boek van A.

Agnes Sneller en ondertekende Inleiding in de internationale neerlandistiek
(Hilversum: Verloren 2010) stelde ten doel de internationale studenten
neerlandistiek aan te spreken maar deed dat nog steeds uitsluitend met
de Nederlandstalige literatuur als uitgangs- en eindpunt.

Het steeds groeiende onbehagen in de kringen van de

internationale neerlandistiek tegen de geslotenheid van de Nederlandse

en Vlaamse neerlandistiek werd gevoed door het streven om de
Nederlandstalige literatuur uit haar isolatie op te tillen. De niet-

moedertaalsprekers hebben zich gerealiseerd dat ze een bijzondere schat
hebben – hun alternatieve perspectief en hun eigen culturele achtergrond
– waarmee ze de neerlandistiek op een specifieke manier kunnen verrijken,

met name door hun eigen culturele context erbij te betrekken. Receptie
van nationale culturen in de Lage Landen en omgekeerd bleek een nieuwe

inspiratiebron. Culturen hebben immers een eigenaardige dynamiek: ze

zijn niet homogeen en ze staan in een steeds veranderend contact met

elkaar. De culturele contacten zijn evenmin statisch, maar ze zijn
voortdurend in beweging. Er bestaat geen hiërarchie tussen de
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ontvangende en de ontvangen culturen, hun grenzen zijn vloeibaar. Deze
gedachten zorgden voor een andere kijk op de neerlandistiek: de

internationale neerlandici kregen meer ruimte en de horizon van
onderzoek werd breder, rijker, boeiender. Van passieve recipiënten werden
ze zelfbewuste actoren van een dynamische culturele transfer.

Deze visie leidde tot de onder andere door de Koninklijke

Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) gesteunde reeks
projecten: eerst tot Beatrijs Internationaal (2009–2011). Hier stond de tekst
van de middeleeuwse Marialegende, de Beatrijs centraal, een klassieker

van de Nederlandse literatuur. Wetenschappers over de hele wereld

werden uitgenodigd om de receptie – vertalingen, adaptaties – van dit
werk te bestuderen. Het bleek dat de receptie zich verstrekt van de

Nederlandse Antillen tot Zuid-Afrika. Het onderzoek werd verricht met de
meest recente methoden van culturele transfer en vertaalstudies en

zodoende ontstonden er vele samenwerkingsverbanden. Het project is

afgesloten met een congres en de bundel Beatrijs de wereld in. Vertalingen
en bewerkingen van het Middelnederlandse verhaal (Gent: Academia Press

2013). Als vervolg kwam het project Het is niet onopgemerkt gebleven: An
International Network Studying the Circulation of Dutch Literature (CODL
2013–2015) tot stand eveneens gehonoreerd door de NWO. Hier werd de

internationale receptie van veertien gecanoniseerde werken uit de
Nederlandstalige literatuur bestudeerd in verschillende werkgroepen. Vele

workshops en congressen werden georganiseerd. Het grote resultaat is de

bundel Doing Double Dutch. The International Circulation of Literature from
the Low Countries (Leuven: Leuven University Press 2017). Een van de

deelonderzoeken zag het licht in het themanummer van Internationale
Neerlandistiek in 2016. Dat waren studies over de jeugdbewerkingen van

De Leeuw van Vlaanderen (1838) van Hendrik Conscience in Duitsland,

Hongarije Italië, Tsjechië en Nederland. Nu zoemt het nog lopende project
Eastbound CODL (NWO-FWO) (2016–2020) in op de receptie van de

Nederlandstalige literatuur in Centraal- en Oost-Europa. We zijn er trots
op dat onze gehabiliteerde collega Orsolya Réthelyi als leidend
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onderzoeker en co-redacteur van bovengenoemde bundels aan deze
projecten heeft deelgenomen.

Dergelijke tendensen zijn ook in de Hongaarse neerlandistiek te

ontwaren. Op de Vakgroep Neerlandistiek aan de Universiteit van
Debrecen worden de Hongaarse en Nederlandse culturele betrekkingen al

jaren intensief onderzocht. Sinds 2007 bestaat hier onder leiding van

Gábor Pusztai, hoofd van de Vakgroep Neerlandistiek in Debrecen, een
werkgroep voor. Ze hebben talloze bundels uitgegeven zoals bijvoorbeeld
Michiel de Ruyter és Magyarország (2008) [Michiel de Ruyter en Hongarije],

Történetek a mélyföldről. Magyarország és Németalföld kapcsolata (2014)
[Verhalen over de Lage Landen. Contacten tussen Hongarije en de Lage

Landen] of de meest recente Németalföld emlékei Magyarországon –
Magyar-Holland kapcsolatok (2017) [Lage Landse plaatsen van herinnering

in Hongarije – Hongaars-Nederlandse betrekkingen].

Op de Vakgroep Neerlandistiek aan de Eötvös Loránd Universiteit

(ELTE) werd op 1 oktober 2015 het Onderzoekscentrum voor Culturele

Transfer tussen de Lage Landen en Hongarije geopend. Het centrum

verzamelt boeken, tijdschriften en allerlei documenten over de culturele

betrekkingen tussen Nederland, Vlaanderen en Hongarije en als speciale
bibliotheek verleent het steun aan onderzoek op het gebied van culturele
transfer. Ook beschikt het Onderzoekscentrum over een eigen website:

http://www.nedcult.hu. Hierbij aansluitend loopt het wetenschappelijke

project begonnen in 2014 getiteld: Ontmoeting tussen kleine literaturen.
De receptie van de Hongaarse literatuur in de Lage Landen en de receptie
van de Nederlandstalige literatuur in Hongarije (NKFIH 111786). De
betrokken onderzoekers gaan na wie, waarom en op welke manier de

Hongaarse cultuur naar het Nederlandse taalgebied hebben gebracht en
omgekeerd, de Nederlandse cultuur in Hongarije geïntroduceerd. Des te
meer omdat deze cultuurbemiddelaars onder wie schrijvers, literaire
vertalers,

redacteurs,

journalisten,

(taal)leraren,

dominees,

geschiedkundigen, docenten en illustratoren te vinden zijn, vaak uit het

culturele geheugen verdwijnen en ook door literatuurgeschiedschrijvers
vergeten zijn. Op hun werk en de ontmoetingen tussen de Nederlandse,
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Vlaamse

en

Hongaarse

cultuur

wordt

een

Hongaarstalige

literatuurgeschiedenis gebaseerd. Dit boek is nog in de maak en wordt in
samenwerking tussen de drie Hongaarse vakgroepen neerlandistiek –

Universiteit Debrecen, de Eötvös Loránd en de Károli Gáspár Universiteit –
geschreven, gesteund door de Nederlandse Taalunie.

Deze bundel wil een beeld schetsen van het begin van de

Hongaarse neerlandistiek: leven en werk van de intellectuelen die zowel

vanuit Nederland als Hongarije de grondslagen van de moderne culturele

transfer hebben gelegd. Deze figuren zijn min of meer vergeten. Ze waren

Adèle Opzoomer alias A.S.C. Wallis (1856–1925), Karel Szalay (1859–1938),
Zsigmond Nagy (1860–1922), Géza Antal (1866–1934) en H.A.C. Beets-

Damsté (1871–1954). De Hongaren van het gezelschap gingen met het
Stipendium Bernardinum theologie studeren in Utrecht. Een noodzakelijke

voorwaarde van alle cultuurbemiddeling zijn namelijk de verschillende

instituties die contacten tussen culturen mogelijk maken. Zo was het
Stipendium Bernardinum opgericht in 1761 door de Nederlandse

koopman van Duitse afkomst Daniel Bernard (1676–1761): twee weken

voor zijn dood heeft hij besloten 9000 Engelse pond aan gereformeerde
studenten te besteden die uit Hongarije en De Palts in Utrecht theologie

wilden studeren. Bernard vluchtte in 1688 of 1689 naar Nederland toen zijn

geboortestad Frankenthal door de Fransen aangevallen was. Als assistent
van de VOC kwam hij in 1699 in Oost-Indië terecht. Tussen 1710 en 1716

was hij al gouverneur van de Nederlandse handelspost Kust van

Coromandel. In 1716 keerde hij naar Nederland terug waar hij zich in
Utrecht vestigde. Het is merkwaardig dat in de tijd tussen de stichting van

de Utrechtse universiteit in 1636 en de Franse Revolutie de universiteit 800
Hongaarse studenten had. Tussen 1789 en 1919 daalde dit aantal tot 186.

In deze periode studeerde negentig procent van de Hongaarse studenten
die naar Nederland gingen in Utrecht. De inkomst van het Stipendium
Bernardinum bestond mede uit de steun van de alumni.

Een andere belangrijke instelling van de Nederlands-Hongaarse

cultuurbemiddeling is de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Het
werd in 1766 in Leiden opgericht als vereniging van schrijvers, taal-, letter-
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en geschiedkundigen. Het had en heeft nog steeds als doel om literatuur,
taal en geschiedenis als samenhangend en dynamisch geheel te

bestuderen en ondersteunen. Om lidmaatschap te krijgen moesten
mensen voorgedragen en goedgekeurd worden door al bestaande leden.

De bovenvermelde cultuurbemiddelaars ontvingen allemaal deze eer, die
niet zo vanzelfsprekend was. De Hongaren mochten buitenlands lid

worden op grond van hun bijzondere prestatie op het gebied van

vertalingen en andere soorten culturele bemiddeling tussen de twee
landen. Ook hun sociale kapitaal moest een grote rol spelen, ze behoorden

immers tot de kringen van de schrijver en theoloog Nicolaas Beets (1814–
1903) en zijn zoon Adriaan Beets (1860–1937) aan de ene kant en de
hoogleraar Cornelis Willem Opzoomer (1821–1892) aan de andere. Zo was

Zsigmond Nagy student van hen beiden en is als eerste Hongaar lid

geworden. Hij werd gevolgd door Géza Antal en Karel Szalay die met
Adriaan Beets, de zoon van de grote schrijver en zijn vrouw Hilbertine Anna
Cornelia Damsté in contact was. Zij waren waarschijnlijk degenen die zijn

opname initieerden. Vrouwen mochten tot aan het eind van de
negentiende eeuw slechts ereleden zijn zoals Adèle Opzoomer alias A.S.C.

Wallis in 1880. Pas vanaf 1893 mochten ze als gewone leden deelnemen
aan het werk van de Maatschappij. Zo kreeg H.A.C. Beets-Damsté in 1936

gewoon lidmaatschap. Het is dus duidelijk dat deze Hongaarse en
Nederlandse cultuurbemiddelaars op vele wijze elkaars wegen gekruist

hebben en de Nederlanders de carrière van hun Hongaarse vrienden in

grote mate hebben geholpen. Hun gemeenschappelijke doel was de
bemiddeling van de Nederlandse cultuur in Hongarije en die van de

Hongaarse in Nederland. Op de koop toe hebben na de Eerste
Wereldoorlog Géza Antal en zijn vrouw A.S.C. Wallis, net zoals H.A.C.
Damsté en haar man Adriaan Beets enthousiast en actief deelgenomen aan
de organisatie van de Hongaarse kindertreinen die arme kinderen naar
Nederland vervoerden om daar aan te sterken.

De twee Nederlandse cultuurbemiddelaars bewezen dat ze als

vrouw meer konden bereiken dan waarvoor hun tijd ze gepredestineerd

had: ze hebben waardevol literair, letterkundig en vertaalwerk verricht tot

7

het eind van hun leven. Ze waren geëmancipeerde intellectuele gezellen

van hun mannen en als zodanig hebben ze intensief deelgenomen aan het
introduceren en verspreiden van de Hongaarse cultuur in Nederland. Ze
waren aanwezig in de pers en ze kregen erkenning van de Nederlandse
maatschappij.

De actieradius van de Hongaarse cultuurbemiddelaars was niet

beperkt tot de literatuur, hoewel ze een belangrijk vertaaloeuvre hadden
en Zsigmond Nagy heeft de eerste Hongaarstalige geschiedenis van de
Nederlandstalige literatuur geschreven (1907). Daarnaast hebben ze

belangrijke activiteit getoond op het gebied van de theologie, pedagogie
en geschiedkunde waardoor ze de Nederlandse cultuur in Hongarije
bekend maakten. Tegelijkertijd droegen ze bij aan de verspreiding van de

Hongaarse cultuur in Nederland omdat zij hun Nederlandse vrienden,

Hilbertine Damsté en Adèle Opzoomer de Hongaarse taal hebben geleerd.

Alle drie de mannen Zsigmond Nagy, Karel Szalay en Géza Antal werden
door hun belangstelling voor en betrokkenheid met de protestantse
theologie naar Nederland gebracht, maar ze hebben veel meer mee naar

Hongarije genomen, dan die theologische beschaving van hoog niveau die
ze op de Universiteit Utrecht eigen hebben gemaakt. Ze brachten een

verlichte, burgerlijke cultuur en een sociale betrokkenheid mee. Hun
geestelijke horizon werd in grote mate verbreed. Na zijn terugkeer in

Hongarije heeft Zsigmond Nagy bijvoorbeeld een lezing gehouden over

het belang van de emancipatie van de vrouw in het onderwijs, Karel Szalay
is vrijmetselaar geworden, toen teken van progressief gedachtegoed in
Hongarije.

We hopen van harte dat dit boekje als inspiratie zal dienen voor

verder onderzoek. Ik ben de auteurs Bernadett Dutka, Kaludia Fehér,
Krisztina Gracza, Kata Lerner, Veronika Máté, Lívia Nagy, József Nyári en

Zsófia Tóth dank verschuldigd voor hun enthousiasme. Ook Kees
Teszelszky ben ik dankbaar die onze vakgroep belangrijke literatuur over
de Nederlandse en Hongaarse literaire betrekkingen heeft geschonken.

3 augustus 2017
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Judit Gera

Adèle Opzoomer
(A.S.C. Wallis)
(1856–1925)

‘Toch is Petöfi’s grootste populariteit juist op zijn patriotische liederen
gegrondvest, en met recht. Er zijn verzen, die niet alleen beoordeeld kunnen worden
als poëzie. Zij zijn daden in ‘t kleed van woorden gehuld, groote, bevrijdende daden.’
Fragment uit de studie van A.S.C. Wallis over Sándor Petőfi uit 1889

Leven
Adèle Opzoomer werd in Utrecht geboren uit intellectuele ouders. Haar

moeder, Adelaïde Catherine Joseph Ackersdijck was zelf dochter van een
Duitstalige moeder, Maria Anna Walterthum (1804–1883). Adèle’s

belangstelling voor de Duitse taal, literatuur en cultuur had kennelijk een

lange traditie in de familie. Haar moeders vader – haar grootvader dus –
heette Jan Ackersdijk (1790–1861). Hij was jurist, econoom, reiziger en
auteur van Verslag van zijn Hongaarse reis in 1823. Het is niet onmogelijk
dat Adèle al vroeg met dit boekje kennis maakte dat als bron kon dienen

voor haar belangstelling voor de Hongaarse taal, literatuur en cultuur. Haar
vader, Cornelis Wilhelmus Opzoomer (1821–1892) was hoogleraar

theologie en filosofie aan de Universiteit van Utrecht. Adèle groeide op in
een milieu waar vele schrijvers, kunstenaars en wetenschappers regelmatig

aanwezig waren. Omdat ze een ziekelijk kind zou zijn geweest, kreeg ze in
het begin thuisonderwijs waaronder ook schilderlessen. Haar meesters
waren Margaretha Roosenboom (1843–1896), een schilderes die prijzen
van wereldtentoonstellingen in Wenen, Chicago en Atlanta heeft
gewonnen en Johannes Bosboom (1817–1891), een van de belangrijke

vertegenwoordigers van de Haagse School. Later stuurden haar ouders
haar naar een Duitse kostschool, waarschijnlijk in Utrecht. Een universitaire
opleiding zat er voor vrouwen toen nog niet in.

Ze begon haar schrijverscarrière onder het pseudoniem A.S.C.

Wallis – haar broer Walter noemde haar ‘Walli zus’ die zij op haar beurt tot
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Afb. 1. Adèle Opzoomer / A.S.C. Wallis

11

Wallis samentrok – met twee Duitstalige toneelstukken. In 1880 was ze met
haar 24 jaar de jongste vrouw die het erelidmaatschap ontving van de
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Dat kreeg zij dankzij haar
aanzienlijke letterkundige oeuvre dat ze toen al op haar naam had staan.

Haar man, de Hongaar Géza Antal (→) (1866–1934) was

theologiestudent van haar vader en kwam vaak bij hen langs. Ze trouwden

in 1888 en verhuisden naar Hongarije. Ze vestigden zich in de kleine stad
Pápa, in het westen van het land waar ze meer dan dertig jaar verbleven.
Uit het huwelijk is een zoon, Kornél geboren. Na de Eerste Wereldoorlog
nam Wallis met haar man in Hongarije deel aan de organisatie van de
kindertreinen die verarmde Hongaarse kinderen naar Nederland brachten

met het doel ze daar te laten aansterken. Tijdens de Radenrepubliek – een
communistisch regime in de maanden tussen maart en augustus 1919 –

werd Antal gevangen genomen. In 1920 keerden ze met hun kleinkind

terug naar Nederland – onderweg, nog in Hongarije werd haar koffer vol
manuscripten en familiedocumenten gestolen. Wallis overleed vijf jaar
later aan de gevolgen van een beroerte.

In 2014 kreeg Wallis een buste in het beeldenpark van de

romantische,

Hongaarse

dichter

Sándor

Petőfi’s

(1823–1849)

geboortedorp Kiskőrös, opgericht ter herdenking van zijn vertalers
wereldwijd. Dit monument is door de Nederlandse beeldhouwer Jaap

Hartman (1950) gemaakt. Adèle Opzoomer alias A.S.C. Wallis pronkt er

onder tientallen mannelijke vertalers naast haar enige vrouwelijke Estse
collega Ellen Niit (1928–2016).

Werk
Fragmenten van haar eerste stuk, Sturz des Hauses Alba (1875)

werden eerst door vader Opzoomer en de Duitse schrijfster Lina
Schneider-Weller (1831—1909) in Duitsland op de planken gebracht en

een jaar na de publicatie in boekvorm werd het historische toneelstuk door
het Duitstalige theatergezelschap van Abraham Israël van Lier (1812– 887)
in Amsterdam opgevoerd. Haar tweede, Duitstalige toneelstuk, getiteld
Johann de Witt (1875), ging over deze historische persoonlijkheid die in de
12

Afb. 2. Jaap Hartman: Adèle Opzoomer / A.S.C. Wallis (2014)
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zeventiende eeuw voor zijn overtuiging aan een lynchpartij ten slachtoffer

viel. Omdat ze stelde dat de toenmalige stadhouder Willem III

medeplichtig bij het lynchen was, ontstond een felle discussie tussen haar
en

Robert

Fruin

(1823–1899),

de

destijds

gerenommeerde

geschiedkundige en expert van de Gouden Eeuw die trouwens ook bij het

netwerk van haar vader hoorde. Ze verdedigde haar standpunt in een
brochure Willem III en de moord der gebroeders de Witt in 1876. Een

interessante omstandigheid is dat ze dit thema nog eens in een historisch
essay verder uitgewerkt heeft. Dit essay werd al in 1917 in de Hongaarse

vertaling van haar man in het Hongaarse tijdschrift Történelmi Szemle

[Historische Revue] gepubliceerd. Het werk vormde later de basis voor de
Nederlandse uitgave in boekvorm in 1927.

Na 1875 schakelde ze over naar de Nederlandse taal en ze schreef

een aantal historische romans, toneelstukken, gedichten en publiceerde

essays in verschillende belangrijke tijdschriften, onder andere De Gids.
Naast haar oeuvre als schrijfster ging ze zich bezighouden met de
bestudering van andere culturen: de Zweedse en de Hongaarse. Al in 1876

publiceerde ze twee uitgebreide studies over de Zweedse geschiedenis in
haar

‘Noordsche

schetsen’

gepubliceerd

in

de

Vaderlandsche

Letteroefeningen. In haar roman Vorstengunst (1883) schreef ze over het
Zweedse hof aan het begin van de zestiende eeuw. De Scandinavische

mythologie diende als stof voor haar episch gedicht Gerda. Vrij bewerkte
Noordsche sage gepubliceerd in De Gids in 1884.

Voor de Hongaarse geschiedenis en literatuur had ze een nog

grotere belangstelling. Talloze studies, vertalingen en eveneens literaire
werken met een Hongaarse thematiek zijn van haar hand verschenen. Van
deze

laatsten

zijn

het

historische

toneelstuk

Een

Hongaarsche

samenzwering (1905) over de opstand van Hongaarse aristocraten tegen

de Habsburgse overmacht in de zeventiende eeuw en het epische gedicht
‘Anonymus’ (1910) over de eerste Hongaarse kroniekschrijver uit de

twaalfde en dertiende eeuw vermeldenswaard. In 1887 verscheen haar
vertaling van één van de meest geliefde klassieke werken uit de Hongaarse
literatuur: De tragedie van den Mensch van Imre Madách (1823–1864) uit
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1861. Het is een filosofisch toneelspel, geschreven in moeilijk en deftig

Hongaars; in de internationale receptie is het vaak met de Faust van
Goethe vergeleken. Wallis heeft de uitgave voorzien van een uitgebreide

en vakkundige inleiding. Daarnaast schreef zij onder andere drie lange
essays onder de titel ‘Schetsen uit de Hongaarsche poëzie’ over drie
belangrijke Hongaarse dichters: Alexander (Sándor) Petőfi (1823-1849),

Mihály Tompa (1817-1868) en Koloman (Kálmán) Tóth (1831-1881). Deze
essays zijn eveneens in De Gids gepubliceerd in 1889. Het bijzondere is dat

Wallis niet alleen een zeer goed gedocumenteerd beeld schetste van zowel
het leven en werk als van de culturele en historische achtergrond van deze
dichters, maar dat ze haar stellingen met lange, zelf vertaalde citaten van

de gedichten illustreerde. Hierdoor vervulde ze een veelzijdige functie van
cultuurbemiddeling: introduceren, analytisch en kritisch beschrijven en
vertalen.

In 1921 verscheen in haar vertaling De Volkskunst der Zevenberger

Hongaren, een rijk geïllustreerd boek van de etnograaf Károly Viski (1883–

1945). In haar voorlaatste levensjaar zag een kleine dichtbundel het licht

met haar vertalingen van Petőfi. In de stad Pápa bevindt zich een enorm
archief van haar brieven, manuscripten en andere familiedocumenten.

Verder lezen
Dorst, Marijke van. ‘Opzoomer, Adèle Sophia Cordelia,’ in: Digitaal
Vrouwenlexicon van Nederland.
http://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/
Opzoomer
Gera, Judit. ‘Dames in Data: A.S.C. Wallis (Adèle Opzoomer) – 1924’
http://www.mijnedlet.nl/mdnl/?p=2492, mei 2017
Rameckers, S.J.R. A.S.C. Wallis (Adèle Opzoomer) Heerlen: Winants 1947.
Snellen, Johanna. ‘Levensbericht van Adèle S.C. Antal von Felsö GellérOpzoomer (A.S.C. Wallis) 21 Juli 1856-27 December 1925,’ in
Handelingen en mededeelingen van de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde te Leiden, over het jaar 1925-1926.
Leiden: E.J. Brill 1926, 114–122.
15

Bron afbeeldingen
Afb. 1.

URL:
http://www.geheugenvannederland.nl/nl/geheugen/view?coll=n
gvn&identifier=NLMD02%3AO-00354-II-001

Afb. 2.

URL:
https://www.kozterkep.hu/~/25630/Adele_Opzoomer_Kiskoros_
2014.html

16

Klaudia Fehér – József Nyári

Karel Szalay
(1859–1938)

‘Ik zie, dat Gij een echte dichter zijt en niet alleen de taal, maar ook het
gedicht en zijne diepten vertaald hebt. Het is mij als een wonder hoe Gij rhythme en
rijm hebt volgehouden waar de taal toch anders is! U zijt een groot artiest!’
Alice Nahon (1863-1933, Vlaamse dichter)

Leven
Károly Szalay is geboren te Sárospatak in een religieus gezin. Hij ging naar
school in Beregszász (vandaag Berehove, Oekraïne) en in Sárospatak. In de
19e eeuw was Sárospatak een belangrijk gereformeerd centrum met een

groot verleden: in het in 1531 opgericht college gaf onder andere de
bekende Moravische pedagoog, Comenius (1592–1670) les.

Vanaf 1883 studeerde Szalay met het Stipendium Bernardinum

theologie te Utrecht en Leiden. Aan de universiteit volgde hij colleges van
beroemde theologen en professoren zoals Nicolas Beets, Abraham Kuenen

en Lodewijk Rauwenhoff. In 1884 ontdekte hij het verloren handschrift
Historia Hungarorum Ecclesiastica van de Hongaarse kerkgeleerde Péter
Bod (1712–1769) in de universiteitsbibliotheek te Leiden. Szalay speelde
ook een belangrijke rol bij de uitgave van dit boek.

Na zijn studie in Nederland zette hij zijn opleiding voort in

Duitsland, Frankrijk en Engeland. Toen hij in 1886 terugkwam in Hongarije,
ging hij voor 35 jaar Latijn en Grieks doceren aan het protestants

gymnasium te Boedapest. In zijn werk streefde hij naar pedagogische

hervormingen wat ook door zijn studie Adalékok a középiskolai oktatás
reformjának kérdéséhez [Bijdragen tot de kwestie van hervormingen van
het voortgezet onderwijs] ondersteund werd. Op de tentoonstelling ter

herdenking van het duizendjarig bestaan van Hongarije in Boedapest in
1896 en op de wereldtentoonstelling van 1900 in Parijs kreeg hij

onderscheidingen voor zijn vernieuwingen in de opleiding van de klassieke
filologie.
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Szalay speelde ook een rol in de redactie van het maçonnieke

tijdschrift Dél [Het Zuiden]. In 1921 werd hij vanwege zijn lidmaatschap van
de vrijmetselarij uit zijn leraarsambt ontslagen. Ook in deze jaren kon

Szalay op zijn Nederlandse vrienden rekenen: de brieven die hij uit
Nederland kreeg waren zoals hij zei een echte ‘levenselixer’.

Zijn laatste werk was de bloemlezing Holland költőkből [Uit

Hollandsche Dichters] uit 1925. In dit werk vertaalde hij gedichten uit het

Nederlands naar het Hongaars. Hij zei over de bundel: ‘Ik geloof niet, dat
er in Europa één andere natie is te vinden, die een dergelijke
achtenswaardige

Hollandsche

anthologie

in

haar

literatuur

kan

aantoonen.’ Naar aanleiding van deze bloemlezing benoemde de
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde hem in 1925 tot haar
buitenlands lid.

In 1926 reisde Szalay nog één keer terug naar Nederland. Zijn

plan was om gedichten van 19de eeuwse Hongaarse dichters zoals János
Arany, Sándor Petőfi en Mihály Vörösmarty naar het Nederlands te
vertalen en in een bundel te publiceren. Albert Verwey (1865–1937) had
Szalay ook zijn medewerking aangeboden, maar de bloemlezing kon niet
verwezenlijkt worden vanwege Szalays oogziekte.

De Hongaarse vertaler en schrijver is in Lajosmizse overleden. In

1939 schreef H. A. C. Beets-Damsté(→) een levensbericht over hem dat in
het jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde is
verschenen.

Werk
Károly Szalay heeft een veelzijdig oeuvre nagelaten. Onder zijn werken zijn

verschillende genres te vinden, zoals historische toneelstukken (Csanád
1896), dichtbundels (A magam útján 1901) en romans (Éltető halál 1923).

Zijn belangrijkste werk als cultuurbemiddelaar was de bloemlezing

Holland költőkből die in 1925 verscheen. Hij droeg het boek aan H.A.C.

Beets-Damsté (→) op. In de aanhef schreef Szalay een kort, verheven

gedicht waarin hij met lof over haar als geweldige vertaalster en schrijfster
spreekt.
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Afb. 3. Karel Szalay: Schemering (1900)
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Szalay voorzag zijn bloemlezing van een voorwoord. Hierin uitte hij

zijn verbazing dat er niemand eerder in Hongarije zo’n bloemlezing over

de Nederlandse lyriek had samengesteld ondanks de eeuwenlange
betrekkingen tussen Nederland en Hongarije. Hij benadrukte het belang
van dit werk dat een betrouwbaar beeld van de geestelijke en morele

waarden van het land en de natie schetst. Als belangrijkste kenmerken van

de Nederlandse poëzie noemde hij de observatie van de natuur, de
gedempte emoties, de vriendelijke geaardheid en het rechtsgevoel. Szalay

schrijft over de herwaardering van de poëzie in de jaren tachtig van de

negentiende eeuw waarbij de dichters nieuwe uitdrukkingsmogelijkheden
zochten.

In de bloemlezing werden gedichten van eenenzeventig dichters

vertaald, die verschillende stijlen vertegenwoordigen. De Hongaarse lezers

krijgen een overzicht van de Nederlandse poëzie: gedichten uit de
zestiende eeuw, maar ook uit de romantiek met onder anderen Willem
Bilderdijk, van dominee-dichters als Nicolaas Beets en De Génestet tot de

Tachtigers als Willem Kloos; en ook de pionier van de moderne
Nederlandse poëzie, Martinus Nijhoff. Daarnaast heeft Szalay een aantal

dichteressen – Rosalie en Virginie Loveling, Alice Nahon, Henriëtte Roland
Holst, Annie Salomons en Hélène Swarth – in zijn bloemlezing opgenomen.

Ondanks de focus op Holland in de titel van de bundel staan er meerdere
Vlaamse dichters in.

Szalay heeft twee gedichten, ‘De eenzame’ (Egyedül) en

‘Herinnering’(Emlékezés) van Martinus Nijhoff vertaald en in zijn
bloemlezing opgenomen. Nijhoff was ook op de hoogte van de vertaling.
Hij schreef daarom over de moeilijkheden van de vertaling van
‘Herinnering’ in het dagblad Nieuwe Rotterdamsche Courant in 1926. Er

werden twee fouten gevonden. De ene was dat ‘moe’ niet als ‘vermoeid’,
maar als ‘moeder’ vertaald werd. De andere fout was dat Szalay ‘nacht-

goed’ in plaats van nachtkleed als ‘het goede van de nacht’ had
geïnterpreteerd. Nijhoff was echter blij dat zijn gedichten vertaald werden
en schreef over Szalay:
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Dit is een kleine en zeer begrijpelijke vergissing, en mijn
moeder en ik zien er niet tegen op, ons ooit in Budapest te
vertonen! Ik heb zelfs lust er heen te gaan en den heer
Szalay persoonlijk te bedanken voor zijn verdienste
tegenover de Nederlandsche literatuur.
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Afb. 4. Karel Szalay
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Ter wille van degenen die zowel de Nederlandse als de Hongaarse
taal

beheersen

drukken

we

‘Herinnering’ in beide talen af:

ter

vergelijking

het

gedicht

Martinus Nijhoff – Herinnering

Martinus Nijhoff – Emlékezés

Moeder, weet je nog hoe vroeger

Emlékszel-e jó anyácskám,

Toen ik klein was, wij tezaam

Mikor kis gyermek valék,

Iedren nacht een liedje, moeder,

Ablaknál, az éj beállván,

Zongen voor het raam?

Véled egy dalt gyügyögék.

Moe gespeeld en moe gesprongen,

Anya játszott, anya ugrált

Zat ik op uw schoot, en dacht,

S keblén elgondolkozám

In mijn nacht-goed kleine jongen,

S sejtelmesre míg az éj vált,

Aan ‘t geheim der nacht.

Vágytam kis fiúk után.

Want als wij dan gingen zingen

És ahányszor dalba kezdtünk,

‘t Oude, altijd-eendre lied,

Azzal végződött a dal,

Hoe God alle, alle dingen,

Hogy az Isten minden tettünk

Die wij doen, beziet,

Látja jól s véd szárnyival.

Hoe zijn eeuw’ge, groote wond’ren

Hogy örökös, nagy csudáknak

Steeds beschermend om ons zijn,

Vesz körül s véd tábora

- Nimmer zong je, moeder, zonder ‘n

S végszavánál a danának

Beven dat refrein -

Reszketés is elfoga.

Dan zag ik de sterren flonk’ren

Csillagfényen eltűnődtem

En de maan door wolken gaan,

S felhők közt hogy tűnt a hold,

d’Ouden nacht met wijze, donk’re

Míg a vén Éj állt előttem

Oogen voor me staan.

S mély, bölcs szeme nyitva volt.

Uit ‘De wandelaar’, 1916

Vertaald door Károly Szalay
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Krisztina Gracza – Veronika Máté

Zsigmond Nagy
(1860–1922)

[…] een taal mij dierbaar gelijk een tweede moedertaal’
Zsigmond Nagy over de Nederlandse taal geciteerd door Adriaan Beets, 1923

Leven
Zsigmond Nagy werd in een arme ambachtsfamilie te Szolnok geboren.

Hij begon zijn studie in 1879 aan de Gereformeerde Theologische
Academie in Boedapest en twee jaar later kreeg hij het Stipendium
Bernadinum waarmee hij in Utrecht de lessen van de theologische faculteit
mocht volgen. In de studiejaren 1881–82 en 1883–84 was hij student aan

de universiteit en heeft hij lessen bijgewoond van onder anderen Cornelis
Willem Opzoomer, Nicolaas Beets en Jacobus Isaac Doedes. Tussen de

twee studiejaren in Utrecht studeerde hij in Straatsburg en behaalde hij

zijn predikant- en lerarendiploma in Hongarije. Na zijn terugkeer in Utrecht
studeerde hij naast theologie Duitse letterkunde en filosofie en werd hij

een liefhebber van de Nederlandse literatuur. Hij maakte zich de
Nederlandse taal op een hoog niveau eigen. Hij raakte daarom gemakkelijk

met meerdere Nederlanders bevriend, zoals met de zoon van zijn

professor, Adriaan Beets. Hij werd een graag geziene gast bij Opzoomer
thuis waar hij diens dochter Adèle Opzoomer (→) Hongaarse lessen gaf, en
daarna met de professor een partijtje schaak speelde.

Na afloop van zijn beurs ging Nagy in 1884 naar zijn vaderland

terug en werkte hij in verschillende steden als plaatsvervangend predikant
of als leraar aan protestantse gymnasia. In 1886 schreef hij zich in aan de
Faculteit der Letteren van de Universiteit Boedapest (vandaag: ELTE); hij
behaalde zijn doctorstitel in 1893. In 1890 kreeg hij een vaste aanstelling

als leraar Latijn en Hoogduits aan het Protestantse Hoofdgymnasium te

Debrecen waar hij tot zijn pensioen in 1914 werkte. Hij was op meerdere

terreinen van de wetenschap tegelijk werkzaam; zo hield hij zich bezig met
de literatuurgeschiedenis, schreef hij in Hongaarse en Nederlandse,
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kerkelijke, literaire en algemene tijdschriften en vertaalde hij uit het
Nederlands, Frans, Duits en Latijn. Op sociale terreinen vervulde hij een

belangrijke rol: hij stelde belang in het culturele leven van Debrecen, was
presbyter van de Protestantse Kerk en vervulde taken in het openbaar
bestuur.

Na zijn studie keerde hij met zijn gezin meerdere keren terug naar

Nederland dat hij ‘mijn tweede, mijn geestelijk vaderland’, ‘mijn adoptief

vaderland’ en ‘mijn pleegvaderland’ noemde. Als goede vriend van Adriaan

Beets was hij meerdere keren voor enkele weken bij de familie op bezoek

in Leiden. Om de Nederlandse en de Hongaarse literatuur dichter bij elkaar
te brengen maakte hij de vrouw van Adriaan Beets, H.A.C. Beets-Damsté

(→), enthousiast voor de Hongaarse taal. Ze kreeg van Nagy Hongaarse
taallessen en binnen een jaar publiceerde ze haar eerste vertaling uit de

Hongaarse literatuur. Ook in 1903 was Nagy te gast bij de familie Beets,

toen hij naar Nederland ging met het doel om materiaal te verzamelen
voor een in de maak zijnde algemene wereldliteratuurgeschiedenis in het

Hongaars. Hij kreeg namelijk van redacteur Gusztáv Heinrich, hoogleraar

germanistiek het verzoek het deel over de geschiedenis van de

Nederlandse letterkunde te schrijven. Voor zijn onderzoek kreeg hij een
aanzienlijke beurs van koningin Wilhelmina door de bemiddeling van de
toenmalige minister-president, Dr. Abraham Kuyper. Toen het derde deel
van de wereldliteratuurgeschiedenis met het stuk over de Nederlandse

letterkunde in 1907 verscheen, erkende de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde zijn werk door hem, als eerste Hongaar, tot buitenlands lid te
benoemen.

Een vanaf zijn veertigste steeds verergerende doofheid noopte

hem in 1914 zijn pensioen te aanvaarden. Hij moest tijdens de Eerste
Wereldoorlog meerdere vernederingen ondergaan: zo moest hij de sleutel

van zijn studeerkamer in Debrecen afstaan en aan een Roemeense
legerkapitein overhandigen. Vervolgens werd een goed deel van zijn

bibliotheek voor het vuur van deze kapitein gebruikt. Ook kwam zijn zoon
verminkt terug van het front. Ondanks alle tegenslagen bleef hij echter de
ziel en de vrolijkheid van zijn familie en zijn omgeving en ging hij verder
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met

zijn

werk.

Als

erkenning

van

zijn

uitgebreide

werk

als

cultuurbemiddelaar besloot de Hongaarse regering vlak na de Eerste
Wereldoorlog een leerstoel Nederlands op te richten. Nagy zou worden

benoemd als hoogleraar van de studie Nederlandse taal- en letterkunde

aan de universiteit van Debrecen, maar het plan werd niet volvoerd, omdat
hij in 1922 onverwacht overleed. Hem viel de eer te beurt dat de
Maatschappij

der

Nederlandse

Letterkunde

hem

in

de

reeks

‘Levensberichten’ als eerste buitenlandse lid heeft opgenomen geschreven
door zijn voormalige studiegenoot en vriend, Adriaan Beets.

Werk
Zsigmond Nagy heeft verschillende theologische geschriften gepubliceerd
en vertaald. Onder andere een artikel over het Nederlandse onderwijs van
vrouwen (A hollandus nőnevelésről) dat in 1906 in het tijdschrift

Sárosparaki Református Lapok [Gereformeerde Bladen van Sárospatak]

verscheen. Dit artikel is een bewijs dat de Nederlandse jaren een grote

invloed op zijn wereldbeschouwing hadden omdat hij zulke gedachten
onder woorden brengt die in die tijd in Hongarije nog niet vergevorderd

waren, zoals coёducatie en feminisme. Echter, Nagy wijdde zich vooral aan
de bestudering en vertaling van de Nederlandse literatuur. Hij schreef de

eerste integrale geschiedenis van de Nederlandse literatuur in het
Hongaars die in 1907 onder de titel A németalföldi irodalom története
[Geschiedenis van de literatuur van de Lage Landen] verscheen. Verder

heeft hij meerdere literaire en filosofische werken uit het Nederlands in het

Hongaars vertaald, zoals Het Wezen der Deugd 1848 (A Vallás Gyümölcse
1908) van C.W. Opzoomer, Lucifer 1654 (Lucifer 1913) van Joost van den

Vondel, stukken uit de Camera Obscura 1851 van Nicolaas Beets,
Hedendaagsche moraal 1902 (A modern morál 1922) van de theoloog

Herman Bavinck en een deel uit Vrouwen uit de Heilige Schrift 1897 (A
biblia nőalakjai 1923) van Abraham Kuyper.
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Afb. 5. De titelpagina van het hoofdstuk ‘De lage landen’ uit de 3de bundel
van de Hongaarstalige Geschiedenis van de wereldliteratuur uit 1907. Op de
eerste pagina staan de opdracht en het dankwoord van Zsigmond Nagy aan
Abraham Kuyper
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werken

Adriaan Beets schreef in zijn levensbericht dat Nagy tijdens het
aan

de

Nederlandse

literatuurgeschiedenis

Vondel

met

bewondering bestudeerde en dat hij toen zin kreeg om diens Lucifer te
vertalen. Joost van den Vondel (1587–1679) was een van de grootste
Nederlandse schrijvers uit de Gouden Eeuw en het hoogtepunt van zijn

oeuvre was het treurspel Lucifer uit 1654. Dit toneelstuk speelt zich af in
de hemel waar Lucifer en andere engelen in opstand komen tegen God. In

de strijd tegen het God getrouwe leger van Michaël lijden de opstandige
engelen de nederlaag en worden ze in de hel neergestort. Als wraak
verleidt Lucifer de mens in het paradijs.

Nagy typeerde in zijn literatuurgeschiedenis Vondel als de

grootste Nederlandse dichter ooit. Na zijn geboortedatum maakte hij
tussen haakjes een opmerking dat de Hongaarse dichter Mihály Csokonai
Vitéz in de 18de eeuw op dezelfde dag is geboren als Vondel. Verder

voegde hij twee illustraties toe, namelijk het huis van Vondel in Amsterdam

en het titelblad van het treurspel Lucifer. Volgens Nagy was Lucifer het
meest waardevolle werk van Vondel dat door de rake bewoordingen en
gewaagde

uitdrukkingen

één

van

wereldliteratuur genoemd kan worden.

de

hoogtepunten

van

de

De vertaling van Lucifer werd in 1913 door de Franklin-Társulat

[Uitgeverij Franklin] uitgegeven, hoewel deze volgens het jaarboek van de

Kisfaludy Társaság [Het Genootschap Kisfaludy] al in 1909 klaar was.

Waarschijnlijk was dit het gevolg van financiële moeilijkheden. Over de
vertaling van Nagy schreef H.A.C Beets-Damsté al in 1911 een artikel in het
Nederlandstalige tijdschrift Museum.

Nagy droeg zijn vertaling aan Nicolaas Beets op voor zijn

honderdste verjaardag. De omslag vermeldt de informatie dat het werk
vanuit de originele versie ‘hollandus eredetiből’ vertaald werd. Toch

ontbreken er stukken in de vertaling, zoals de opdracht en het lofdicht van

Vondel aan de Duitse keizer Ferdinand III, en werd het deel waarin Vondel

zijn stofkeuze en werkwijze rechtvaardigt en het aanhangsel met gedichten

evenmin vertaald. Nagy vertaalde dus geen parateksten en hield zich
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Afb. 6. Joost van den Vondels Lucifer (1654) in vertaling van Zsigmond Nagy
(Franklin-Társulat 1913, Budapest)
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slechts met de vertaling van het spel bezig. Daarop kreeg hij in het
tijdschrift Református Lapok van Sárospatak ook kritiek omdat er

verklarende noten en informatie over de auteur werden gemist. In
tegenstelling tot de rijmende verzen van Vondel gebruikte Nagy rijmloze

verzen. Het tijdschrift vond toch dat de vertaling trouw aan het origineel
was waaruit blijkt dat Nagy de tekst grondig heeft bestudeerd.

Verder lezen
Beets, Adriaan. ‘Levensbericht van Dr. Zsigmond Nagy,’ in Handelingen en
mededeelingen van de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde te Leiden, over het jaar 1922-1923. Leiden: E.J. Brill,
1923, 1–8.
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Bernadett Dutka – Zsófia Tóth

Géza Antal
(1866–1934)

‘De Nederlandse opstand, of zoals ze het noemen: de Tachtigjarige
Oorlog, is één van de wonderlijkste gebeurtenissen uit de wereldgeschiedenis.’
Géza Antal

Leven
Géza Antal werd te Tata geboren. Hij studeerde aan de Gereformeerde

Theologische Academie in Pápa (1882–1885) en was redacteur van Pápai
Lapok [Bladen van Pápa]. Daarna ging hij als theologiestudent naar Utrecht
waar hij onder anderen met professor C. W. Opzoomer en diens dochter,

Adèle Sophia Cordelia Opzoomer(→) (pseudoniem: A. S. C. Wallis) kennis
maakte. Hij trouwde met haar in 1888.

Na zijn verblijf in Nederland studeerde Antal tot 1893 in

Tübingen, Heidelberg, Berlijn en Wenen. Hij heeft zijn doctorstitel in 1893
in Wenen behaald. Ondertussen werd hij leraar aan het Gereformeerde

College te Pápa, daarna doceerde hij aan de Gereformeerde Theologische

Academie. In 1905 reisde hij in opdracht van de Gereformeerde Conventie
naar de Verenigde Staten om de situatie van gereformeerde Hongaarse
emigranten

te

bestuderen.

In

1910

werd

hij

parlementair

vertegenwoordiger van de Hongaarse Nationale Arbeidspartij, en pleitte

hij voor de uitbreiding van het algemene kiesrecht en voor geheime

stemming. Tijdens de Eerste Wereldoorlog maakten hij en zijn familie een
zware periode mee. Zijn zoon raakte gewond als frontsoldaat, en tijdens

de Hongaarse Radenrepubliek, de communistische regeringsvorm van
Hongarije tussen 21 maart en 1 augustus 1919, werd Antal gevangen

genomen. In 1920 ging het gezin in Rotterdam wonen. Na Antals terugkeer

in Hongarije werd hij tot bisschop genoemd van het Transdanubische

Gereformeerde Bisdom en tegelijkertijd werkte hij als dominee in
Komárom en Pápa.
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Afb. 7. Géza Antal
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Antal en zijn vrouw waren belangrijke cultuurbemiddelaars. Er

werd op initiatief van het echtpaar in 1919 in Den Haag de NederlandsHongaarse Maatschappij, en in Boedapest de Hongaars-Nederlandse
Maatschappij gesticht. Deze groepen streefden ernaar om de bewoners

van het door de Eerste Wereldoorlog verwoeste Hongarije te

ondersteunen. Ze hebben grootschalige humanitaire acties georganiseerd

waarbij circa 60.000 kinderen een zomervakantie in Nederland konden
doorbrengen.

Antal hield zich bezig met godsdienstfilosofische en ethische

kwesties. Hij was voorzitter van de Jókai-kring, erelid van het Kisfaludy,

Arany János en Petőfi Genootschap. Dit waren verenigingen opgericht ter

ere van belangrijke Hongaarse letterkundigen uit de negentiende eeuw.

Bovendien was hij bestuurslid van de Országos Református Tanáregyesület
[Landelijke Gereformeerde Lerarenvereniging] en van de Pápai Anya- és

Csecsemővédegylet [Beschermliga van Moeders en Kinderen in Pápa] en
eredoctor aan de Tisza István Universiteit in Debrecen. In 1929 werd hij
ereburger van Pápa.
Hij

liet

het

hoofdgebouw

van

het

Transdanubische

Gereformeerde Bisdom voor eigen rekening bouwen. In zijn testament liet
hij zijn boeken en zijn vermogen na aan de Gereformeerde Hogeschool.
Hij is in Pápa overleden.

Werk
Géza

Antals

godsdienstfilosofische

en

geschiedkundige

studies

verschenen zowel in Nederlandse als in Duitse tijdschriften en jaarboeken.
Hij publiceerde daarnaast in de Hongaarse pers, onder andere in
Protestáns Szemle [Protestantse Revue], Etnográfia [Etnografie], Theológiai
Szaklap

[Tijdschrift

voor

Theologie]

en

Országos

Református

Tanáregyesület Évkönyve [Het jaarboek van de landelijke gereformeerde

lerarenvereniging]. Hij schreef verder over economie en financiën

bijvoorbeeld in Magyar Figyelő [Hongaarse Observator] en in Budapesti
Szemle [Boedapest Revue].
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Antal besteedde in zijn werk veel aandacht aan het calvinisme.

Één van zijn belangrijkste studies over Johannes Calvijn verscheen in 1909
onder de titel Emlékezés Kálvinról, a reformátor születésének 400.
évfordulója alkalmára [Herinnering aan Calvijn naar aanleiding van de

400ste verjaardag van de hervormer]. Dit boek werd geredigeerd door de
Hongaarse gereformeerde kerkhistoricus Farkas Szőts (1851–1918).

Antal was verder ook geïnteresseerd in het Nederlandse

calvinisme en in de Hongaars-Nederlandse betrekkingen. Dit kwam tot
uiting in meerdere werken. In 1911 schreef hij een boek over de rol van

Michiel De Ruyter (1607–1676) met de titel A gályarabszabadító De Ruyter

Mihály [Michiel De Ruyter, de bevrijder van de galeislaven]. Dit werk
beschreef hoe De Ruyter de zesentwintig Hongaarse predikanten in 1676

bevrijdde uit de gevangenschap van de Spaanse onderkoning van Napels.

De vrijlating wordt in Nederland bij het graf van De Ruyter, en in Hongarije
bij het gedenkteken van De Ruyter jaarlijks in de stad Debrecen herdacht.

In 1926 schreef Antal ook een biografie over de admiraal onder de titel De
Ruyter Mihály emlékezete [Herinnering aan Michiel De Ruyter].

Antal vertaalde verder het werk Tien Jaren uit den Tachtigjarigen

Oorlog, 1588–1598 van de eerste moderne Nederlandse historicus Robert

Fruin (1823–1899) in het Hongaars met de titel Tíz év a németalföldi

szabadságharczból, 1588–1598. Het boek werd in 1917 uitgegeven door

Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó [Uitgeverij van de Hongaarse
Academie van Wetenschappen] en de vertaling werd door Zsigmond Nagy

(→) gereviseerd. In de Hongaarse editie heeft Antal een voorwoord
geschreven waarin hij beweerde dat Fruins werk door Nederlandse critici

unaniem als het beste Nederlandse geschiedkundige werk wordt
beschouwd.
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Afb. 8. Monument van Michiel de Ruyter in Debrecen op een aanzichtkaart
uit 1909
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In 1919 begon Antal in Nederland te publiceren. Zijn doel was om

de band tussen Hongarije en Nederland te versterken. In 1920 hield hij

lezingen in meerdere Nederlandse steden over de politieke en kerkelijke
situatie in Hongarije. Verder legde hij contacten in De Rotterdamsche Kring

(1913–1942), een vereniging op algemeen cultureel gebied. In 1922

verscheen zijn werk Het dagboek van een Hongaarsch student 1714–16
waarin hij meerdere passages uit het dagboek van Johan MiskolczySzíjgyártó, tussen 1714–1716 uitwisselingsstudent van theologie in Utrecht
en Franeker, uitgaf.

Verder lezen
Antal, Géza. ‘Het dagboek van een Hongaarsch student 1714–16’. in
Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde 5e
reeks, 9 (1922): 88-112.
Antal, Géza. Het protestantisme in Hongarije. Pápa: Főiskolai
könyvnyomda. 1923.

Bron afbeeldingen
Afb. 7.

Prentkaart (foto Orsolya Réthelyi)

Afb. 8.

URL:
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k.html
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Kata Lerner – Lívia Nagy

H.A.C. Beets-Damsté
(1871–1954)

‘Zouden deze grote intelligentie, deze levendige belangstelling in mens en
wereld niet meer en schoner vruchten hebben gedragen in een tijd, die deze gaven in
een vrouw meer wist te waarderen?’
Onno Damsté

Leven
Hilbertine Anna Cornelia Damsté werd in Wilsum bij Kampen geboren in
een predikantengezin als vijfde kind. De familie heeft voor een korte

periode in De Waal op Texel en in Huisduinen gewoond en is in 1878 naar
Leiden verhuisd. In deze tijd mochten alleen jongens naar de universiteit.

Zij bezocht een meisjesschool in Leiden die volgens de toenmalige
opvatting de beste voorbereiding was op haar ‘natuurlijke bestemming’:

het huwelijk.

Op 9 februari 1894 trouwde Damsté met Adriaan Beets, redacteur

van het Woordenboek der Nederlandsche Taal. Ze vond in hem volledig
begrip voor haar verlangen naar zelfontplooiing en kennis van talen. Het

echtpaar ging regelmatig op reis naar de Scandinavische landen.

Gedurende deze jaren heeft Damsté Latijn, Zweeds en Deens geleerd. Hun
huwelijk bleef kinderloos.

In 1903 maakte ze kennis met een Utrechtse studievriend van

haar man, de Hongaarse Zsigmond Nagy (→), die grote invloed op haar

persoonlijke ontwikkeling had. Nagy kwam naar Nederland om een
wetenschappelijke opdracht uit te voeren. Damsté was onder de indruk

van zijn werk, onder andere van de vertaling van Vondels Lucifer. Daardoor
werd haar interesse in de Hongaarse taal- en letterkunde gewekt. Als

gevolg van de aanmoediging van Nagy en de steun van haar man, besloot
ze Hongaars te leren.

De talrijke Hongaarse studenten en jonge geleerden die voor een

kortere of langere periode in Nederland kwamen studeren, vonden

gemakkelijk hun weg naar het gastvrije huis aan de Witte Singel 79. Velen
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raakten met de gastvrouw bevriend, zoals Károly Szalay (→), en hielden

later schriftelijk contact.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden veel Hongaarse kinderen

naar het neutrale Nederland gestuurd, waar de pleegouders goed voor de
arme, zieke kinderen hebben gezorgd. Jarenlang vertaalde Damsté
belangeloos brieven van Hongaarse ouders en de Nederlandse

pleegouders zodat ze met elkaar in contact konden blijven. Hiermee heeft

zij ontelbaar veel mensen grote diensten bewezen. Dat die diensten op

hoge prijs werden gesteld, bleek uit haar benoeming tot erelid van het
letterkundig gezelschap Debreceni Csokonai Kör in 1922, terwijl in 1924 de

Petőfi Társaság [Petőfi Genootschap] te Boedapest haar tot buitenlands lid

benoemde. Uiteindelijk werd ze in 1936 tot lid van de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde gekozen.

Na de dood van haar man in 1937 was ze zelf vaak ziek en had ze

last van zware hoofdpijn. Sindsdien publiceerde ze niet meer. Ondanks

haar zwakke gezondheid had ze de energie om nog Fins te leren en
dagelijks contact te hebben met haar zus Goethart-Damsté en haar broer
Henri T. Damsté, oud-resident van Bali en Lombok.

Ze is in 1954 in Leiden overleden. Merkwaardig is dat Beets-

Damsté Hongarije nooit heeft bezocht. Haar levensbericht werd door haar
broer Onno Damsté (1896–1973) geschreven en in het Jaarboek van de
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde in 1956 gepubliceerd.

Werk
Als goed opgeleide jongedame leerde Hilbertine Damsté Frans, Duits en
Engels en tijdens haar huwelijk aan het eind van de19e eeuw Latijn, Zweeds

en Deens. Toen Damsté begon met het vertalen van Zweedse literaire

werken naar het Nederlands, kwamen haar kennis en talent tot uiting. Haar

eerste vertaling verscheen in 1899. Het was de roman Onze Landsman (Vår

landsman 1897) van de Finse architect, schrijver en kunstenaar Johan Jacob
Ahrenberg (1847–1914). Ze vertaalde ook een historisch werk van de
Zweedse

dichter

Ewert

Wrangel

(1863–1940)

over

betrekkingen tussen Zweden en Nederland in de 17e eeuw.

de

culturele
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Nadat zij met Zsigmond Nagy(→) bevriend raakte, wierp ze zich

in korte tijd geestdriftig op het bestuderen van de Hongaarse taal waarna
ze in 1904 met het vertalen van Hongaarse teksten begon. Ze werden in
verschillende dagbladen zoals in het Nieuws van den Dag en de Nieuwe

Rotterdamse Courant gepubliceerd. Haar artikelen werden vaak door

Hongaarse periodieken als Magyar Szemle [Hongaarse Revue] en Pesti
Hirlap [Nieuwsblad van Pest] overgenomen. Bovendien was zij de auteur
van talloze uiteenzettingen in de Magyar-Holland Szemle [Hongaarsch-

Hollandsche Revue] over de betrekkingen tussen Nederland en Hongarije.

Hiermee wilde Damsté een culturele, maatschappelijke en economische
samenwerking tussen de twee landen bevorderen. Zij was niet alleen

vertaler en schrijver, maar ze oefende ook felle kritiek uit als iemand
onjuistheden verkondigde over Hongarije en de Hongaren . Ook
tegenover haar eigen werk stond ze zeer kritisch.
Naast

vertalingen

boekaankondigingen

over

en

artikelen

Hongaarse

en

publiceerde

Zweedse

zij

literaire

ook

en

cultuurgebonden werken. Ze besprak onder andere de vertaling van

Lucifer van Zsigmond Nagy uit het jaar 1911. Haar essays verschenen in de

Nederlandse tijdschriften Museum, Neophilologus en Vragen van de Dag.
Binnen korte tijd werd Damsté de echte, op het Hongaarse literaire veld
gerichte autoriteit in Nederland. Een belangrijk punt van haar literaire
carrière was toen zij als expert van de Hongaarse taal- en letterkunde

bijdroeg aan de Geïllustreerde Encyclopaedie uit 1925 van uitgever A.
Oosthoek .

In haar vertaalwerk mengde ze haar eigen literaire kennis met

sociale belangstelling. Ze vertaalde korte verhalen van de Hongaarse
schrijver en journalist Kálmán Mikszáth (1847–1910) zoals bijvoorbeeld

Bede Anna tartozása 1882 (De schuld van Anna Bede 1904), Két major
regénye 1882 (De roman van twee hofsteden 1904), Pusztai élet 1881 (Een

roman op de poesta 1905) en Az a fekete folt 1881 (De zwarte plek 1905).

Mikszáth presenteerde in deze werken het typisch leven op het platteland

en de folklore van Hongarije. Damstés vertaling van de novelle Lapaj, a
híres dudás 1881 (De doedelzakspeler 1907) werd in 1925 door uitgeverij

40

Wereldbibliotheek in de internationale verhalenbundel Van vreemde volken
[Idegen népektől] gepubliceerd.
Het

werk

waarmee

ze

haar

grootste

succes

bij

haar

Nederlandstalige publiek kon bereiken, was de vertaling van Mikszáths
Szent Péter esernyője 1895 (De Wonderparaplu 1908) die voor de eerste

keer in de reeks Blauwe bibliotheek verscheen. De roman laat de

overwinning van de liefde tegenover de zucht naar rijkdom zien. De
personages en de plaatsen waar het verhaal zich afspeelt, weerspiegelen

de landelijke cultuur van Hongarije. De vertaling had veel succes en werd

meerdere keren uitgegeven. In 1956 werd het ook als deel van de Mimosa-

reeks op de markt gebracht; het scoorde uitstekend met meer dan

dertienduizend verkochte exemplaren.

Naast Mikszáth was ze geïnteresseerd in de werken van de

Hongaarse schrijver en journalist Viktor Rákosi (1860–1923). Hij
combineerde in zijn geschriften ernstige thema’s met wrange, vaak

absurde humor over Nederland. Damsté vertaalde in 1926 twee werken:

Elnémult harangok [De klokken die verklonken] en Korhadt fakeresztek
[Rotte houtenkruisen]. Damstés vertalingen van deze werken zijn naar ons
weten niet in Nederland gepubliceerd.

Volgens de literatuurhistoricus en vertaler Antal Sivirsky (1909–

1993) kan Damsté beschouwd worden als de eerste beoefenaar van de

zogeheten hungarologie in Nederland. Zij schiep met haar baanbrekend,
zelfstandig werk een krachtig voorbeeld van cultuurbemiddeling.
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Afb. 9. Nederlandse uitgave van Kálmán Mikszáths Wonderparaplu
(Leiter Nypels, Maastricht, 1956)
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