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h inleiding  g

De Camera Obscura heeft mij altijd geïntrigeerd. Als kind zag ik het boek in
mijn vaders kast staan en vroeg me af wat die titel toch beduidde. Mijn

kennismaking met de inhoud dank ik echter aan Godfried Bomans. Ik had op
mijn twaalfde Erik of Het klein insectenboek en Pieter Bas gelezen. Vooral dat laatste
boek vond ik leuk. Het speelt voor een deel in Leiden, in de negentiende eeuw.
Daarna ben ik andere boeken van Bomans gaan kopen. Uit Capriolen en Buitelin-
gen blijkt dat hij een groot fan van Hildebrand en zijn Camera Obscura is. Dat
maakte mij nieuwsgierig. 
Het was in de zomer van 1963. Ik was veertien toen ik de Prisma-editie van de

Camera uit mijn vaders boekenkast haalde. Het was geestig, ontroerend, span-
nend en heel gevarieerd. Ik genoot van de bonte stoet aan personages die aan de
lezer voorbijtrekken, beleefde plezier aan de kritische observaties van de vertel-
ler en diens fijnzinnige formuleringen. Mijn geboortestad kwam er tot mijn ge-
noegen ook regelmatig in voor. Niet alleen was Hildebrand zelf een Leidse stu-
dent, ook de hoofdpersoon uit het verhaal ‘Gerrit Witse’ was dat. Een aardige,
bescheiden en sympathieke jongen, een soort Pieter Bas eigenlijk. Met het ne-
gentiende-eeuwse taalgebruik had ik weinig moeite, omdat ik al mijn vaders
jongensboeken uit de jaren dertig gelezen had. De illustraties van Karel Thole
zorgen ervoor dat je je een duidelijke voorstelling van de personages kan ma-
ken.
Nadien bleef het boek me bezighouden. In 1984 heb ik het initiatief geno-

men om een wetenschappelijke uitgave te verzorgen. Dankzij de samenwerking
met een aantal collega's is die er in 1998 gekomen. Nu, ruim vijftig jaar na mijn
eerste kennismaking, houd ik nog steeds van dit boek. Intussen is onze Neder-
landse historische letterkunde steeds meer onder druk komen te staan. Op
middelbare scholen worden steeds minder teksten van vóór 1880 gelezen. Een
belangrijk deel van ons literaire erfgoed dreigt daarmee in de vergetelheid te ra-
ken. Dit jaar is het precies tweehonderd jaar geleden dat Nicolaas Beets, de
schrijver van de Camera Obscura, geboren werd. Het lijkt het juiste moment om
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iets aan die teloorgang te doen. Daarom is er nu dit luisterboek, waarop Cees
van Ede met zijn welluidende stem een aantal verhalen uit de Camera Obscura
voorleest. Dit boek is bedoeld om dat gesproken woord te begeleiden en hierin
zal ik iets vertellen over leven en werk van de man die al op jeugdige leeftijd een
boek schreef waaraan we nog steeds veel plezier kunnen beleven. Daarnaast zal
ik aandacht besteden aan de achtergronden van de Camera in het algemeen en
‘De familie Stastok’ in het bijzonder.

Peter van Zonneveld
Amsterdam, september 2014
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Een onaangenaam mensch in de Haarlemmerhout, illustratie van Anton Pieck
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De tijd van trekschuit en diligence, schoolplaat van J.H. Isings
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h verantwoording  g

De eerste druk van de Camera Obscura verscheen in 1839, maar had toen nog
een beperkte omvang. Het boek bestond uit een aantal schetsen en verha-

len, die op humoristische wijze het leven van die tijd weergaven. Daarna werd
het uitgebreid met andere stukken. Nicolaas Beets is er zijn leven lang aan blij-
ven schaven. In 1901, twee jaar voor zijn dood, verscheen de laatste door de au-
teur herziene druk. Deze editie is zowel voor de wetenschappelijke uitgave uit
1998 alsook voor dit luisterboek als uitgangspunt genomen. Het boek is echter
heel omvangrijk. Daarom is er voor deze uitgave een keuze gemaakt die leidde
tot een verzameling van vijf verhalen en schetsen waarin het karakter van de Ca-
mera het best tot zijn recht komt.
Het meest typerende verhaal is ongetwijfeld ‘De familie Stastok’, het portret

van de burgerlijke samenleving in een notendop. Daarom zal ik daar hierna uit-
gebreid op ingaan. Belangrijk is ook het verhaal ‘Een onaangenaam mensch in
de Haarlemmerhout’, en niet alleen omdat we daar het woord ‘nurks’ aan te
danken hebben. Het geeft een mooi beeld van de negentiende-eeuwse standen-
maatschappij en hun vertegenwoordigers, die zich op zondag buiten gaan ver-
treden. Mijn favoriete verhaal is echter ‘Een oude kennis’, over een dikke man
die een oude studievriend wil opzoeken, en zich daar veel van voorstelt. Zelden
is de kloof tussen ideaal en werkelijkheid meedogenlozer verwoord dan hier. De
schets ‘Varen en rijden’ laat zien hoe het openbaar vervoer van die dagen, de tijd
van trekschuit en diligence,  geregeld was. De laatste bijdrage, ‘Teun de jager’, is
een tragische liefdesgeschiedenis die zich in de duinen van Schoorl afspeelt.
Nicolaas Beets schreef een prachtig soort Nederlands, dat ook na al die jaren

nog goed te volgen is. Natuurlijk zijn er veel dingen die nadere toelichting be-
hoeven, zoals woorden en uitdrukkingen die in onbruik zijn geraakt, toespelin-
gen op situaties die nu niet meer bestaan. Binnen het bescheiden kader van dit
boek kunnen die niet verklaard worden. Wie daar meer over wil weten, verwijs
ik graag naar de tweedelige editie van 1998, bestaande uit één deel tekst en één
deel commentaar. Beide delen zijn ook online te raadplegen via de dbnl. 
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