
pe pestilentie te Kat*tiik van Aarnout
Drost
E en raadselach tig romanexp eriment

Rrcx HoNrNcs

Jonggestorven auteurs spreken tot de verbeelding. \wat te denken van petrus Au_
gusrus de G6nestet, de bestverkochte dichte.'o".ri. ,r"g.rrri".r;;eeuw, die in rg6r
overleed, op eenendertigjarige leeftijd? of Jacques p"d, il;;t ouder werd dantweeiintwintig? ook internariona ar zijn.. ,rooib".ld91 

""" ;."ggesrorven schrij_
vers, zoals Novalis, Byron, Sheiley 

"r, 
k.u,r. Bijna altijd i, ;;;;;:"g. dood een ga_rantie dat een schrijver zal worden herinnerd.;Ik -".., orn bro.-"r, in den knopgebroken', schreef willem Kloos.' Dat iemands levensdraad * r.o.g wordt afge_broken fascineert, omdat we nooit weten wat iemand nog had bwnnenpresteren.

Aarnour Drost (r8ro-t8r+) had ook zo'n schrijve: \#";t;. Toch kent vrij_wel niemand hem meer, h oewel ztln naam voortieeft in de A".rrout Drostlaan inDen Haag, de Aarnout Drostdreerin Goirle .r d. A.rro* or"rrr."ae in Gouda.Zljn werk wordt nauwelijks meer gelezen. In het pantheon u* h., Letterkundig
Museum zal men zijn naam teu".g."f, zoeken. Tar van bekende schrijvers hebbenzich over hem uitgelaren. Albert v".r*ey beschouwde D."r; ;i;;* van de groorstetalenten.van zrly tijd, maar noemde diens werken r.g.rijk ;;j";"i.,, .r-' ongeschiktom de eigen tijd nabij te brengen.'Menno ter Braak"ve.g.l."k o- sts roman Her-mingard van de Eikenterpen (1832) met Stendhalt u Roriri-t, wo;r,dat tweejaar eerder het licht ,"g : ..r. o.rgelijking die voor a" 

".rr"r. 
,ri", g,rrrrrig uitvier.Ter Braak noemde stendhals klasiieker J.n re.sba.e roman -"i orrrr..-inderdepsychologische waard.e, 

.H e-rryin gard daarentegen vond hij onro.g"r,t .tijk, omdathet theologische wereldbeeld delsycho.rogie v-erdrukt, ." ;;";%" de stijl: .Drost
schrijft vaak een mengsel ,ru.r.b.tlog"nd. 3r ,h.toris"he ,irrrr.rr,-*""raan wij kun-nen merken, dat er van naturalisme n"g in de verste verte geen sprake was geweest.,rzijnleven lang leed Drost aan e.n"zwakk. gezondheid. Nicolaas Beets schreefop rr augustus r834 in ziin dagboek: 'Drosr heeft een ziekelijk, onbeduidendvoorkomen' Hij is lang,lnager ingevallen borst, bruin rr"t, ..rririimer groote gla-

lli'I-",,.*.1 hii moeite had de .l en .r, naar behore" "ir;;;;;;ien, vond Beersrem roch een man van geest, smaak, lectuur,e.n talent.+ Tien jaar later typeerde hij
P::l,^*::-l.ansleeringachtig mensch; leelijk; -.r;.;;;;;ilr.ig." spraak,, metDeschaatde maar sttjve manieren, met wie het aangenaam was t" .orrrr..r.. en. Zijneindoordeel luidde: 'Hy was een solide en zeer brirr. jong.rrl,.,, 

- --
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Aarnout Drost, cirga 7g.
door Petrus Kiers. 

-- '"Jt'

De veelbelovende Drost overleed op t november r834, na een slepende te-
ringachtige ziekte, op vierenrwintigjarige leeftijd te Amsterdam. Hier was hij in
r8ro ook geboren en hij studeerde er theologie, aan het plaarselijke Atheneum
Illustre. Zilnlrteratre vrienden, onder wie Jan Pierer Heije, Reinier Bakhuizen
van den Brink en Everard Potgieter, vergezelden hem naar zijnlaatsterustplaats
in Muiderberg. Later merkten ze opi "'Vroeg sterven behoort niet tot de idealen
van een dichterlijk leven," sprak eene stem in ons binnenste, toen weinige dagen
Tater onze voet mer looden schreden in het Muid erzand zrjne lijkbaa. ,rolgd., .tt
alleen het snikken eens bedaagden vaders de treurige stilte in het sombei land-
schap afbrak.'6

Drost maakte naam als redacteur van De muzeni een djdschri ft dat zich ten doel
stelde op esthetische gronden de Nederlandse letreren te beoordelen. Hij wordt
gerekend tot de groep Jong Holland. De overledene liet een klein oeuvre na, be-
staande uit enige verhalen en uit zijn historische roman Hermingard,. Dit werk,
dat wel beschouwd wordt een van de eerste historische romans i la \X/alter Scott in
Nederland, speelt zich af ten tijde van de strijd van de Franken en Batavieren tegen
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nnnsrantiin de Grote in het jaar 3zo' Drost had er een specifieke bedoeling mee'

IJ" t,ir.o.;. zij slechts het toneel, waarop godsdienst en zedelijkheid zich ontwik-

,i1-.n', ,r.r,o.ldde hil in een Voorafspraak.t Het werd welwillend ontvangen.
"'i' t ., literair-hisrorische onderzoek heeft de Hermingard. de n-reeste aandacht

-"kr"n"n. Toen Drost overleed, liet hij ook enkele manuscripten na' Ze werden

!oo. iorgi.rer en Bakhuizen van den Brink na zijn dood verzameld e' uitgegeven

]iJ., a.iit.I Scbetsen en aerbalen ( t 8l I ). Toen zij Drosts. schrijfportefeuille ont-

,ili.", kwamen ze naar eigen zeggen'veel schoons' tegen, d7t',zo,veelbeiovend was
'lor 

-L"de wens uitte 'dat de dood de sikkel nog eene wijl had teruggehouden.'s

il. fu"a.t bevat onder meer De Pestzegen, dat door Potgieter en Bakhuizen van

jen B.ir-,k onder de trtel De pestilentie te Katwijle werd uitge geven. Dit werk kan

irord." beschouwd ais een raadselachtig vormexperiment. Het is een mix va' uit-

..nlop.td. genres en het bevat een verborgen moraal plus een tot op heden onoP-

oernerkt gebleven intertekstuele verwijzing'o-jr.ob."d. .Waal, die in r9r 8 een proefschrift over Drost publiceerde, heeft over-

tuig.nd aangetoond dat Potgieter en Bakhuizen in Drosts nalatenschap siechts een

irni-"rr, u*ln di, boek hebben gevonden en dat zehet zelf 6ebben afgeschreven'

lil'.." van her derde en vierde hoofdstuk kan met zekerheid worden gezegd dat

het van Drost is; wellicht kan men daarom ook aannemen dat fioofdstuk I en 2 van

b.ost ,.1f ztjn.t Hetovergrote deel werd door Potgieter en Bakhuizen bedacht'

y,lie De pestilentie te Katwijk leest, ziet onmiddellijk dat het boek een oneven-

wichtige ,rr.r.r.r.r, heeft. Die io""kt het lastig orn de lijn van het verhaal te blijven

uolg.nl Lex Raat spreekt van een verknipt verhaal: 'een vergaarbak van onwaar-

schinlijke sit.rati.s en potsierlijke personages'. Ook laakt hij de. archaische stijl,

*rr.in'Po,gieter en .or-tro.t.r, het door hen geidealiseerde z€ventiende-eeuws van

d. p.rro.r"i.s probeerden te vatren.'o Marita Mathijsen heeft laten zien hoe Drost

postuum tot een rornanticus werd gebornbardeerd. De nalatenschap van de over-

ieden theologiesrudent werd door iijn vrienden gebruikt om hu-n eigen po6ticale

opvattingen ioo. h"t rro.tlicht te brengen." In het onderzoek heeft het boek vooral

aand""ht"g.Lregen als curieus vormexperiment van Potgieter en Bakhuizen' De in-

houd is 
^Jg 

nuti-.lijks bestudeerd. Het is van belang die erbij te.betrekken, omdat

dan zichtblar *ordi dat het experirnentele karakter ook tot uitdrukking kwam in

de inhoud. Via de thematiek en,rerhulde verwijzingen naar andere teksten beoog-

den de samenstellers hun eigen godsdienstige en literaire opvattingen duidelijk te

maken.

Een verhaal van de Muiderkring

\Waar gaat het boek over? Het verhaal speelt zich af in de zeventiende eeuw' ten tij-
d.,run"..r pestepidemie in het Zuid-Hollandse dorp Katwijk. De rnoeder van het

meisje Hecirtje is slachtoffer geworden van de pest. Boer Orbert, met wie Hecht-
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je rcgen haar zin is gehuwd, verbiedt haar bij het lichaam te waken. Liever was
Hechtje met Aelbrecht Jansz getrouwd, maar die is naar de koloniEn verrrokhen.
Verderop lezen we over een eenzame wandelaar die na jaren terugkeert in Katwiik.
Het is Aelbrecht. In een herberg hoort hij dat zyn geliefde thans een 

".rd.. to.b"-
hoort. Dan wordt een religieuze bijeenkomsr van de Rijnsburger Collegianten in
een schuur beschreven. De samenkomst geschiedt in het geheim, want sinds de Sv-
node van Dordrecht $6r) zijnalle uitingen van remonstrantisme verboden. (Hier
waren de contraremonstranten, de verdedigers van de predestinatieleer, in het ee-
lijk gesteld. Gematigde remonstranrse predikanten werden uit hun "-bt g.r.t"..,
kregen een preekverbod.) Aelbrecht wordt in de roman gedoopt door Passchier
de Fijne, een figuur die ook in werkelijkheid heeft bestaan: 66nvan de predikanten
van de Remonstrantse Broederschap. Hij weigerde zijn beginselen te verlooche-
nen. Vermomd trok hij van stad naar stad om in het geheim te preken. rn De pes-

tilentie te Katwijk wordt de dienst verstoord door de landdrost, die de omstreden
predikant wil arresteren. Ternauwernood weet deze,zich op zolder in veiligheid te
brengen.

In een volgend hoofdstuk passeert Aelbrecht het huis van Hechtje en verneemr
hij dat zij aan de pest is overleden . Zijn droefheid kan hij dan niet meer beheersen.
Als blijkt dat zij toch nog leeft, is zijn vreugde grenzeloos. Passchier houdt hem
echter voor dat hij niet meer van Hechtje mag houden, omdat ze met een ander is
gehuwd:'eerst in den Hemel moogt gijhaar wederzien!". Omdat Orbert bang is
ten prooi te vallen aan de pesr, zoekt hij zijn heil bij de zwarte magie van de heks
Entje-modr. Verderop wordt delezer teruggevoerd in de tijd. Als kind was Ael-
brecht door zijn vader in de steek gelaten en tot armoede vervallen. Daardoor was
hij niet vermogend genoeg om met Hechtje te trouwen. In de hoop rijk te worden,
sloot hij zich aan bij de bende van Kompaan. Toen hij last kreeg van zijn geweten,
ging hij naar Indi6, om zijnfortuin te maken. Tot slot keerde hij terug naar Neder-
land, omdat'het geld der ongerechtigheid' zijnziel belastte. Daar trof hij zijn moe-
der op haar sterfbed en Hechtje in de armen van een andere man.

De broer van Aelbrechts vader, Harmen de Doodt, is niet blij met de terugkeer
van zijn neef. Hij was er verantwoordelijk voor dat Aelbrecht in handen van Kom-
paan was gevallen en had diens moeder jarenlang onderdrukt en bestolen. Door het
gokken heeft Harmen schulden uitstaan bij orbert. Daarom geeft hij een zekere
sijmen de opdracht hem uit de weg te ruimen. Dat mislukt, door tussenkomst van
Aelbrecht. Sijmen wordt afgevoerd naar de gevangenis. Daar wordt hij verhoord
door de schout. Intussen heeft orbert zich teruggetrokken in een afgelegen huis,
in de hoop zo buiten bereik van de pest te blijven.

Grafdelvers begraven een volgend slachtoffer van de pest. Als ze vertrokken
ztjn, maakt Entje-mo6r haar opwachting. Met een beitel probeert ze de kist open
te wrikken: het blijkt die van Hechtje te zijn. De heks is uit op haar trowwring, dre
ze met vinger en al van de overledene wil afsnijden. Net op tijd weet Aelbrecht in
te grijpen. In een volgende sctsne blijkt dat Hechtje toch niet dood is. Zewaslevend
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begraven, maar is dankzij Aelbrecht gered! Deze meent nu dat Orbert zijn recht op
Hechtje verloren heeft en dathaar liefde hem toekomt. Op dat momenr komen en-

kele mannen van de schout om Aelbrecht te arresteren. Hij wordt afgevoerd naar

het Leidse Gravensteen. Hechtje smeekt om zijn vrijheid, omdat hij zichvan Kom-
paanhad afgekeerd en in de Oost trouw het vaderland had gediend. Ook Passchier

probeert hem vrij te pleiten, maar moet vluchten. Orbert blijkt inmiddels te zijn
gestorven aan de pest. Ten slotte bemoeit ook de schilder Mierevelt zich met de si-
tuatie. Uiteindelijk krijgt Aelbrecht een vrijgeleide van prins Maurits.

In het besluit wordt er nog een schepje bovenop gedaan. Het blijkt dat deze hele
geschiedenis door Casparus Barleus aan de leden van de Muiderkring is verteld.
Hij verklaart hoe Aelbrecht met Hechtje in het huwelijk trad, dattngezegend werd
door Passchier. Harmen de Doodt is van de kou gestorven. En Sijmen? Die werd
gegeseld. Nu verdient hrl zijn brood als handlangervan de beul. Tot slotworden
enkele regels van Cats voorgelezen. \7e zullen zien dat hij ook op een andere ma-
nier een rol speelt in de roman.

Liter air e travestie en verhulde intertekstualiteit

Vanwege de archaiserende taal, de onevenwichtige structuur en de onwaarschijn-
lijkheid van het verhaal l:iedt De pestilentie te Katruijk hedendaagse lezers wei-
nig leesplezier. De vorm is echter hoogst experimenteel. Op basis van enkele door
Drost nagelaten hoofdstukken maakten Potgieter en Bakhuizen van den Brink er
een werk van dat vooral hun eigen letterkundige ideedn weerspiegeld e.In :r837 zou
Potgieter het tijdschrift De Gids oprichten, waarin de verheerlijking van de zeven-
tiende eeuw en haar literatuur een belangrijk motief vormde. Die idealisering van
de Gouden Eeuw ziet men in deze roman ook al terug. Het gehele werk wordt be-
volkt door historische figuren uit dit tijdvak. Bovendien is boven elk hoofdstuk
een citaat geplaatst uit het dichtwerk van beroemde, (vooral) zeventiende-eeuwse,
literatoren: P.C. Hooft, Constantijn Huygens, Bredero, Vondel, Cats, Petrus Scri-
verius, Jan Vos en anderen.

In haar oratie pleitte Marita Mathijsen voor een benaderingswllze die oog heeft
voor het travestievermogen van de literatuur.'r In navolging van de Amerikaanse
historicus Dominick Lacapra beklemtoon de zij dat literatuur in staat is om de con-
flicten en obsessies van een samenleving weer te geven, zowel in de literaire vorm
als in de inhoud. Dat proced6 wordt tn De pestilentie te Katzuijb ook toegepast.
De verwijzing naar de pestepidemie had ongetwijfeld een link met de actualiteit.
In r83z was er een hevige cholera-uitbraakinleiden die vooral in de armenwijken
honderden slachtoffers tot gevolg had. Onderzoek heeft uitgewezen dat to87 per-
sonen ziek werden, van wie er 485 stierven.'a Bovendien was dankzil Villem Bil-
derdijk, die zich in de jaren twintig van de negentiende eeuw een verdediger had
betoond van de Synode van Dordrecht en een strijd tegen de geest der eeuw was
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begonnen, het dispuut tussen remonstranten en contraremonstranten actueel. N[s1
zijn als rea'ctionair ervaren idee6n streek Bilderdijk velen tegen de haren in. Een
hoogtepunt was de publicatie van de Bezwaren tegen den geest der eeuw (1821,
van Isaic da Costa. Bilderdijk en zijn leerling verfoeiden het gematigde .h.i.t.n-
dom van hun tijd, geselden de in hun ogen verdorven tijdgeest en riepen op rot een
terugkeer naar de beginselen van de Dordtse Synode.

In De pestilentie te Katwijh wordt duidelijk een srarement gemaakt. De held
van het verhaal laat zich door de Rijnsburger Collegianten dopen en kiest dus
bewust voor de remonstranten. Dat wil zeggen: voor de meest gematigde partij.
Het kan haast niet anders of Drost (of Potgieter, Bakhuizen van den Brink of wie
dan ook) maakte daarmee een punt tegen de dogmatische, tweespalt veroorza-
kende stellingname van Bilderdijk. ook het einde van de roman is in dat opzicht
interessant: Aelbrecht krijgt ten slotte een vrijgeleide van Maurits. Dit terwijl het
diezelfde Maurits was die in de geschiedenis partij koos voor de conrraremon-
stranten en Johan van Oldenbarnevelt (volgens Bilderdijk terecht) had laten exe-
cuteren. Dat Maurits Aelbrecht in het boek Iaat gaan, kan worden gezien als een
impliciete moraal. De tijden van partijschap waren voorbij. Nu moest er verbroe-
dering heersen. Zo kreeg Maurits met terugwerkende kracht een verzoenende rol
toebedeeld.

Er is nog meer aan de hand. De pestilentie te Katwijbbevat namelijk een op-
vallend interteksrueel spel. Men zou de roman kunnen lezen als een re-writing
van een verhaal uit de Trou-ringb Q$7) van Jacob Cars.'r Dit werk beschrijft, in
vier delen, de geschiedenis vanaf de schepping rot aan het Laatste Oordeel in een
reeks van huwelijksverhalen tn verzen.'6 Als motto voor Drosts roman is een ci-
taat van Cats uit het genoemde werk gekozen. De eerste drie delen van de Trow-
ringb worden afgesloten met een samenspraak tussen de wijze Sophroniscus en
de jongeling Philogamus. Daarin wordt verhaald van een recent'trougeval'. Vol-
gens Sophroniscus was er onlangs een 'seker dorp in Zuyt-HolIant' getroffen
door een 'besmettelicke sieckte'. (Het is bekend dat Katwijk in fi25 getroffen
werd door een pestepidemie). In het dorp woonde een pasgehuwd stel. Binnen de
kortste keren stierven alle dienstboden en ook de jonge vrouw des huizes werd
aangetast door de ziekte. De echtgenoot, bevreesd dat ook hij geveld zou wor-
den, verruilde zijn woning voor een buitenhuis, zijn vrouw achterlatend bij een
'schrobster' .Teze7fdertrjd passeerde er een jongeling, die het nu zieke meisje ooit
tevergeefs ten huwelijk had gevraagd. Omdat hij haar hoorde kermen en er nie-
mand antwoordde, ging hij naar haar toe en nam haar mee om haar te verzorgen.
Zo herkreeg ze spoedig haar gezondheid. Toen de schrobster thuiskwam en de
zieke niet aantrof, meende ze dat. zij was overleden. Ze bestelde een doodskist die
ze) verzwaard met stenen, liet begraven. Tevens werd bekend dat de egoistische
echtgenoot zelf door de pest was getroffen en was overleden. Nu kon de jonge
weduwe haar hart schenken 'aen de gene, die haer meer als haer eygen man had-
de bemint'."
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Prent wit Jacob Cats'

Trou-ringh (r6S).

Het lijdt geen twijfel dat Drost (of zijn medeauteurs) de piot van De pestilentie
te Katzuijh aan Cats hebben ontleend. Dat geldt ook voor 6,6,n van de meest opmer-
kelijke passages uit de roman: de kerkhofscBne. Het derde deel van de Trow-ringh
bevat een verhaal dat als inspiratiebron heeft gediend: 'Graf-Houwelick, of Leven
uyten doot'. Ook hier lezen we over een jongeling, Gaurijn, die te arm is om met
zijn grote liefde, Rhode, te mogen trouwen. Tot zijn verdriet gaat her meisje een
huwelijk met een rijke ander aan: Sylas. Ook hier slaat het noodlot toe zij wordt
getroffen door een ziekte en sterft. Gaurijn is ontroostbaar. Omdat hij haar nooit
een kus heeft gegeven, besluit hij die alsnog te gaan verzilveren, in haar graf. Mid-
den in de nacht bezoekt Gaurijn het kerkhof . Daar doet hij een ongelofelijke ont-
dekking:

Hy tast haer aen de borst, juyst daer het herte 1agh,
En voelt ter slinckerhant een kleynen ader-slagh:
Hy voeltet ander-mael, hy voelt een ander leven,
Hy voelt haer bange ziel sich op en neder geven,
By wijlen met verlies, dan weder met gewin,
Doch hoe het wesen mocht, hy vonter leven in.'8

Met hulp van zijn dienaren vervoert hijhaar naar zljn huis, waar ze ontwaakt. Ook
hier is het meisje een toonbeeld van deugdzaamheid; ze wil en kan zich nier aan
Gaurijn geven, omdat ze met een ander getrouwd is. Gaurijn toont zich groormoe-
dig en vergezek Rhode naarhaar rechtmatige echtgenoot. Na de hereniging gaat
het mis: Sylas wordt getroffen door koorts. Op zijn sterfbed laat hij Gaurijn bij
zich komen:
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'Gaurijn, gemindc vrienr! n.rijn Rhode was verloren,
Maer is door uw bchulp als op een nieu geboren:
Ghy tooght haer uyt'et graf, ja niidden uyr de cloot,
D_ies schenck ick mijn gemaei u ror een bedgenoot., [...]
Hy riep 'er Rhode by en narn l'raer recl.rter-hant,
En gaf haer aen Gaurijn, als ror een eeuwigh panr.'e

De parallellen russen De pestilentie te Katwijk :n d,e Trow-ringb zijn evident. Het
enige echte verschil is dat. cats' personage Sylas een goede iiborst heeft, ,;.;;i
Orbert enkel zijn eigen belang"u nast."efi.

De vraag is hoe men deze opvallende interrekstualiteit moet duiden. Om deze
vraag te beantwoorden, is het nodig - hoe riskant dat ook is - om d. irrt"r-rt;. uil
de auteur en zljn bewerkers te reconstrueren. Met andere woorden: waarom kozen
Potgieter en Bakhuizen van den Brink ervoor om cats te bewerken? Dc reputatie
van cats in de vroege negentiende eeuw was dubbelzinni g}. F.nerzi1d,, t .rarra ..
waardering voor zijn dichterschap , anderzijds was men hei er in to.n.m.nd. ,-,-r.t.
over eens dat hij minder getalenteerd was dan Hooft en vondel. rn zrjnb..o.md.
opstel.Jan, Jannetje en hun jongste kind' (rg4r) hield potgieter cars'"1 

"l 
,r..",rt_

woordelijk voor dar de luie Jan salie zo'n bedorv.n ,-""i."hnd ontwikkelcl. En in'Het Rijks-Museum te Arnsterdam', dar hij drie jaar nadien jn De Gidspubli...._
de, schreef Potgieter:

'Vader.Cats,' zegt l.ret.volk; 'vader Cats,' zong zelfs Bilclerdijk, clie fiet anders zelden met
het volk eens was; 'vader, Cats,' zeide rnenigeci, het hoofd ,.l.rr.ld.nJ. tij u.n.g... opri.i-
len in dit tijdschrift, welke 

'iet 
,r* orrrooi'*aardelijke syrnpathic ,r."t d.r"r-, ,i"ff.rri.g;,.

van het voorgeslacht getuigdcn; - vader cats, vadcre ,n.r. ,no veel men *il, *.r.o'', ,Ju-
den wij aarzele,n;bij deze gelcgenheid andermaal voor ons gevoelen.,it t. kor1.rr, d.r-.,
spijt onzen eerbied voor zilne verdiensren, Vo'.del bo.,.rr.ii.rr, en Hooft r.hi"r;;;;,r;*
lijk, en 'a beide, zelfs Huygens op de ontwikkeling van war'.. .roor-i..ff"li;ks in onz'cn
volksaard schuilt, grootere ..trrp.".k toekennen, daihet hoofd dcr Dordtsche school?,,

In dit oordeel stond Potgieter niet alleen. Al in r8zo had de lJtrecl-rtse hoogieraar
Adarn Sirnons cats als een zwaan gekarakteriseerd, terwijl hij vondel .er-1 ,'del..,
noernde." Het aantasten van cats' reputatie - een proces iat conrad Busken Huet
in r863 genadeloos zou voltooien - werd dus al eerder in gang gezet, onder meer
door F,.J' Potgieter. \X/ellicht speelde, behalve literaire op"ittitiglr-r, Cats rechtzin-
nige religieuze opvattingen daarbij een doorsiaggevende rol. uJ. ;s het dan re ver-
klaren dat hij bij het voltooien van De pestilentie te Katzoijkzich voor de plot cloor
Cats liet inspireren? 'Was het- oorspronkelijke idee van Drost en liet potgieters ge-
weten het niet toe daarvan af te wijken? of vond hij cats, verhaal roch de moeire
yaayd.om te rccyclen, omdar het hem de mogelijkheid gaf het geheel een anri-Bil-
derdijkiaanse en dus op verzoening gerichte rnoraal -J. ,. g.i"rr? \fle weren her
niet.

. To.h. 
kon Potgieter het niet laten vaderrje cats aan her einde van de rornan, bij

de beschrijving van de bijeenkomst van de Muiderkring, een steek oncler warer re



DE PESTILENTIE TE KAT\VIJK VAN AARNOUT DROST 237

geven. Cats heeft dan last van een 'verstoorde luim'. AIs ter afsluiting echter en-

kele van zijn regels over de liefde worden voorgelezen, trekt hij bij. De voordracht
sremde Cats zo gelukkig 'als ooit een zanger, in het zoete schemeruur, onder het

starig geboomte des Drossaards heeten mocht."r Eind goed, al goed, zov men zeg-
gen.Maar het is duidelijk: de ironie druipt hier van de regels.

Besluit

Zoals inmiddels wel is gebleken, kan men De pestilentie te KatzaijA van Aarnour
Drost gerust een experimenteel boek noemen. Na Drosts dood werd het gecom-
poneerd door enkele van zijn vrienden: Potgieter en Bakhuizen van den Brink. De
roman heeft zowel kenmerken van een historische roman en een theologische ver-
telling als van een idee6nroman en een liefdesverhaal. Niet alleen vanwege de ver-
menging van genres is het werk opmerkelijk, ook vanwege de literaire travestie die
het bevat (de standpuntbepaling tegenover Bilderdijk) en vanwege de verhulde in-
tertekstualiteit (de parallellen met de Trow-ringh van Cats). Bovendien bevat het
boek een impliciet literair statement. Jaren voordat Potgieter tegen Cats zou begin-
nen te ageren rn De Gids, maakte hij hem in deze roman al belachelijk. Vanwege
dit ailes verdient De pestilentie te Katwijk het te worden gelezen, al is dat voor de
meeste lezers misschien te veel gevraagd.


