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Technocraat of windvaan?
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Wilfried Uitterhoeve:
Cornelis Kraijenhoff
1758-1840. Een loopbaan
onder vijf regeervormen
Vantilt, € 27,50.

ijken, polders en sluizen
zijn belangrijke symbolen van onze nationale
identiteit. Die symbolen
zijn verbonden met mannen zoals
Stevin, Leeghwater, Lely en de ingenieurs van de Deltadienst. Iemand
die in dat rijtje zeker thuishoort,
maar veel minder bekend is, is de
militair-ingenieur en waterstaatkundige Cornelis Kraijenhoff (17581840). Over deze bijzondere man is
onlangs een mooie en fraai vormgegeven biografie verschenen van de
historicus Wilfried Uitterhoeve.
Uit hoofde van de vele functies die
hij tussen 1778 en 1826 in het openbaar bestuur vervulde, was Kraijenhoff verantwoordelijk voor enkele
grote projecten die de inrichting
van ons land hebben bepaald. Vrijwel op eigen kracht ontwikkelde hij
het systeem van driehoeksmeting
dat aan de basis stond van de eerste,
door hem gepubliceerde wetenschappelijk verantwoorde kaart
van ons land (1801). Al even eigenzinnig waren zijn metingen die leidden tot het Normaal Amsterdams
Peil, een onmisbaar instrument
voor een goede waterhuishouding
(1813). Ronduit revolutionair waren
zijn plannen voor de (re)organisatie
van de waterlinies rond Amsterdam
en die in Holland en Utrecht (1820).
Al deze activiteiten – hij was ook
degene die bliksemafleiders in Nederland introduceerde (1819) en de
man die een plan schreef voor de kanalisering van Rijn en Maas (1821) –
speelden zich af in een periode die
tot de roerigste van onze geschiedenis behoort. Zo was hij met generaal
Daendels één van de hoofdrolspelers van ‘de fluwelen revolutie’ van
1795, waarna hij zelfs kortstondig
stadscommandant van Amsterdam
was. Vier jaar later voerde hij het Bataafse leger aan dat met de Franse
troepen ternauwernood het Engels/

Russische invasieleger overwon.
Ook had hij een belangrijke rol bij
de overgang naar het bewind onder
de Franse koning Lodewijk Bonaparte, in wiens dienst hij begon met
het opmeten van Nederland. En hij
was één van de figuren achter de
restauratie van het koningshuis na
de proclamatie, op 20 november
1813, van het Soevereine Vorstendom der Verenigde Nederlanden.
Deze opsomming maakt meteen
duidelijk met welke problemen Uitterhoeve worstelde. Want hoe verklaar je het schijnbare gemak waarmee Kraijenhoff toch zeer verschillende regimes diende? Je kunt dat,
zoals sommigen doen, opportunisme noemen. Kraijenhoff wordt dan
gereduceerd tot een politieke windvaan, die dankzij zijn opportunisme
de ruimte schiep om te excelleren.
Daarmee doe je Kraijenhoff tekort,
vindt Uitterhoeve. Volgens hem
moet je Kraijenhoff zien als een geleerde technocraat. Niet als een sluwe politicus, maar als een man die
heilig – in de beste traditie van de

Een man die
de inrichting
van ons land
mede bepaalde
verlichting – geloofde in een hervorming van de samenleving. En in
zijn streven naar vernieuwing van
de staat en de instituties maakte hij
dankbaar gebruik van de mogelijkheden die de verschillende regimes
hem boden.
De Bataafse Republiek stelde hem
in staat een begin te maken met het
hervormen van het leger en het opzetten van een Nationale Water-

Cornelis Krayenhoff(80), geschilderd door Hermanus J. Slothouwer.
staat. Lodewijk Bonaparte bood
hem de vrijheid zich op de inrichting van Nederland te storten. En
onder koning Willem I kon Kraijenhoff de Hollandse waterlinie herstellen en vernieuwen.
Zijn laatste grote klus, het ontwerpen van een linie van vestingen in
de Zuidelijke Nederlanden, betekende het einde van zijn carrière.
Dit gigantische project werd geteisterd door corruptieschandalen. En
hoewel Kraijenhoff na jaren onderzoek en een slepend proces in 1826
van alle verdenkingen werd vrijgesproken, was zijn reputatie geknakt. Hij trok zich terug in Nijmegen (zijn geboortestad) en hield zich
vanaf dat moment vrijwel volledig,
op een paar studies op het gebied
van elektriciteit na, bezig met het

Een gezicht trekken alsof je maagpijn hebt
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Stendhal: Liefdesverhalen
Vertaald door Tatjana Daan,
Athenaeum – Polak&
Van Gennep, €19,95.

omanticus of realist? Het
blijft de vraag bij de Franse
schrijver Stendhal (17831842). Zijn romans en verhalen gaan altijd over de liefde, zinderende liefde, en toch wordt die in
Stendhals beste werk onder een ijskoud vergrootglas gelegd. Stendhal
hield van melodramatische verwikkelingen, ook in zijn eigen leven,
maar hij bleef een analytische geest
die elke ochtend een pagina las in
het napoleontische burgerlijk wetboek, zijn model van helder proza.
Deze mix van heet en koud, hartstocht en analyse, maakt Stendhal
tot een schrijver die niet gemakkelijk een publiek vindt. Er heeft altijd
wel een vertaling van Het rood en
het zwart in de winkels gelegen,
maar Stendhals andere grote roman, De kartuize van Parma, had
een steuntje in de rug van Arnon
Grunberg nodig toen het tijd werd
voor een moderne vertaling.
Twee jaar geleden verscheen voor
het eerst een vertaling van Stendhals dikke roman Lucien Leuwen,
die alom werd toegejuicht. En nu
verschijnt een vertaling van de onvoltooide roman die Stendhal na De
kartuize van Parma begon, Féder, of
de vermogende echtgenoot, voorafgegaan door een aantal korte verhalen.
Over die verhalen kan ik kort zijn.
Die zijn niet de moeite waard. Stend-

hal lezen we voor de lucide manier
waarop hij de romantische gevoelens van zijn personages ontleedt en
ontluistert. In de korte verhalen
heeft hij daar de ruimte niet voor, zodat we alleen melodrama overhouden. Verhalen waarin messen blikkeren in het maanlicht en minnaars
uit de dodencel worden gered.
Maar Féder, of de vermogende echtgenoot is de Stendhal die we kennen. Het verhaal telt honderd pagina’s, vermoedelijk een derde van
wat hem voor ogen stond voordat hij
te ziek werd om verder te werken.
Zoals in Stendhals andere romans
speelt ambitie een grote rol in Féder.
De jonge Féder schildert in Parijs
portretten van mensen die er toe
doen, en trekt in bij een actrice, Rosalinde, die hem wegwijs maakt in
het mondaine leven. Hij moet altijd
een gezicht trekken alsof hij maagpijn heeft. Zo hoort het. En zijn portretten moeten flatteuzer worden.
De geportretteerde dames willen er
veel jonger uitzien.
Zo ontmoet hij al snel de mooie en
naïeve Valentina, de jonge vrouw
van een luidruchtige nouveau riche
uit de provincie. De vermogende
echtgenoot, Mr Boissaux, is bezeten
van de wens een man van betekenis
te worden in de hoofdstad, en Féder
dient hem van advies, mede om
dicht bij Valentina te zijn. Boissaux
koopt een complete bibliotheek,

met vergulde leren banden, opdat
hij kan poseren als een man van de
geest. Féder raadt hem aan al die
boeken weg te gooien, want in Parijs zal hij meer indruk maken met
exquise dineetjes dan met Voltaire.
Féder voorziet hem voor elk diner
wel van een paar erudiete opmerkingen om uit het hoofd te leren. Er
is toch niemand die luistert.
Stendhal heeft zo veel plezier gehad met deze komische geschiedenis dat hij Rosalinde lijkt te zijn vergeten. Die zou in het middendeel
vast zijn teruggekomen, waarin Féder, schat ik, had moeten kiezen
tussen Rosalindes ervaring en Valentina’s oprechtheid. Maar dat is
een roman die zich alleen in het
hoofd van de lezer kan afspelen,
want zo ver is Stendhal niet gekomen. Het blijft eeuwig zonde, want
deze honderd pagina’s behoren tot
het beste wat hij heeft geschreven.
Het is echter onvergeeflijk dat de
vertaalster in deze uitgave geen
ruimte is gegund voor een toelichting waarin Féder in zijn context
wordt geplaatst. Waarom bleef dit
mooie verhaal onvoltooid? Zeker als
honderd pagina’s worden gevuld
met verhalen die er niet echt toe
doen, is het ontbreken van enige informatie onverteerbaar. Nu wordt
de lezer het bos ingestuurd.
HERMAN STEVENS
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beschrijven van zijn eigen leven.
Deze levensbeschrijving (Levensbijzonderheden) vormde de belangrijkste bron voor het onderzoek van
Uitterhoeve. Hij constateert in de
biografie dan ook dat mede daardoor de nadruk wel erg op het werk
en de prestaties van Kraijenhoff ligt
en dat zijn privéleven niet goed uit
de verf komt. Maar daar laat hij het
bij. Zo wijdt Uitterhoeve nauwelijks
aandacht aan Kraijenhoffs persoonlijke verhouding met Lodewijk
Bonaparte en zijn twee huwelijken
en mogelijke buitenechtelijke escapades. Dat is een klein minpunt in
deze verder zo fraaie biografie van
een man die volstrekt ten onrechte
in de vergetelheid is geraakt.
JOOST VERMEULEN
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Deze week het best verkocht
bij Selexyz Scheltema
1 (1) Herman Koch
Het diner
Anthos, €19,95.
2 (10)Jonathan Safran Foer
Dieren eten
Anthos, €19,95.
3 (4) Robert Vuijsje
Alleen maar nette mensen
Nijgh&Van Ditmar, €12,50.
4 (2) Nop Maas
Gerard Reve:
De vroege jaren
Van Oorschot, €35,00.
5 (7) Philip Roth
De vernedering
De Bezige Bij, €16,90.
6 (3) Paul Auster
Onzichtbaar
De Arbeiderspers, €19,95.
7 (5) Paolo Giordano
De eenzaamheid
van de priemgetallen
De Bezige Bij, €18,90.
8 (8) T.C. Boyle
De vrouwen
Anthos, €24,90.
9 (6) Tommy Wieringa
Caesarion
De Bezige Bij, €19,90.
10 (–) Erwin Mortier
Godenslaap
De Bezige Bij, €19,90.

