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Adèle en de ernstige
jonge man 
uit het verre land
De Hongaars-Nederlandse relaties 
van het echtpaar Antal-Opzoomer

Deze bijdrage laat zien onder welke sociaal-culturele 
omstandigheden de romanschrijfster A.S.C. Wallis, haar
echtgenoot Géza Antal en enkele anderen hebben 
gewerkt in het culturele verkeer tussen Hongarije en 
Nederland. Daarnaast is er aandacht voor een type 
netwerk dat vaak onderbelicht is in het onderzoek 
naar cultuuroverdracht: het genootschap.

Hongaars-Nederlandse connecties 

In 2014 is in de tuin van het Petöfi-mu-
seum in Kiskörös, waar de vertalers
van de dichter Sándor Petöfi in brons
vereeuwigd zijn, een borstbeeld onthuld
van zijn Nederlandse vertaalster, A.S.C.
Wallis, schrijversnaam van Adèle Op-
zoomer (1856 –1925), die in de jaren 1880
en 1920 een aantal gedichten van hem
vertaald heeft. De Petöfi-vertalingen
van Wallis kwamen niet uit de lucht
vallen; al enkele eeuwen onderhielden
Hongarije en Nederland veelsoortige
betrekkingen. Er leefde bijvoorbeeld in
het negentiende-eeuwse Nederland,
vooral in gereformeerde hoek, veel in-
teresse in het Hongaarse protestan-
tisme. Die interesse werd gevoed door
het Stipendium Bernardinum, een fonds
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dat beurzen verstrekt aan studenten uit de Palts en Hongarije om gere-
formeerde theologie te studeren aan de universiteit van Utrecht.1 Tij-
dens en na de Eerste Wereldoorlog werden de relaties ook op
filantropisch terrein aangehaald, toen aan duizenden door de oorlog ge-
troffen Hongaarse kinderen in Nederland opvang werd geboden, onder
anderen door de gereformeerde reisboekenschrijfster Henriëtte Kuyper.2

En op literair gebied onderhield de dichter Albert Verwey tussen 1904
en 1937 een intensieve correspondentie met zijn Hongaarse collega
Giza Ritschl.3 Oudere Nederlandse schrijvers als Adrianus Bogaers, Ber-
nard ter Haar en W.G. van Nouhuys zagen al werk van hun hand in het
Hongaars vertaald.
       Uiteraard zijn er bij zulke literaire, liefdadige en theologische con-
necties allerlei bemiddelaars actief geweest, agents zoals die het litera-
tuur- en cultuurhistorische onderzoek steeds meer bezighouden
vanwege de sleutelrol die culturele bemiddelaars spelen in de literaire
uitwisseling tussen verschillende geografische, talige en artistieke sferen.
De netwerken waarin die culturele bemiddelaars opereren, de diverse
actor roles die ze steevast combineren en, daarmee samenhangend, de
transgression of cultural fields zijn daarbij met name belangrijk.4 Wat dat
betreft is iemand als Wallis een geschikte casus; ze kan en moet ook in
andere hoedanigheden bestudeerd worden dan alleen die van literair
vertaalster Hongaars-Nederlands.
      Aanhakend bij een klaarblijkelijke trend in het interbellum om bi-

laterale organisaties te stichten,5 was er in de jaren 1920 in Nederland
bijvoorbeeld een Boedapester Letterkundige Vereeniging actief, mogelijk
een voortzetting van een Hongaarsch-Nederlandsche Vereeniging in
Hongarije, die een Nederlandse tegenhanger kreeg in de Vereniging Ne-
derland-Hongarije.6 Ook begaan met het culturele contact tussen beide
landen was de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden.
Dat is een in de achttiende eeuw opgericht en landelijk opererend ge-
nootschap dat zich niet alleen toelegt op de beoefening en bestudering
van de literaire kunst, maar ook op taalkunde, geschiedkunde en arche-
ologie.7 Het gold als een eer om tot lid van dit prestigieuze instituut
verkozen te worden. De vraag is wat de Maatschappij heeft kunnen bij-
dragen aan de bevordering van de Hongaars-Nederlandse relaties. Zowel
in de Maatschappij als in de eerder genoemde genootschappen en vereni-
gingen was de Hongaar Géza Antal (1866–1934) actief, de echtgenoot van
Adèle Opzoomer.
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Géza Antal (1866 –1934) als intermediair

Géza Antal, of von Antal, zoals hij zich in Nederland noemde wegens
zijn adellijke achtergrond, kwam in 1885 naar Utrecht om theologie te
studeren, onder andere bij de vooraanstaande modernistische theoloog
en hoogleraar filosofie C.W. Opzoomer.8 Antal was daartoe in staat ge-
steld door het Stipendium Bernardinum. Hij trouwde in 1888 met Op-
zoomers dochter Adèle, waarna het paar zich vestigde in de stad Pápa,
in het noordwesten van Hongarije. Antal werd er professor aan een pro-
testants seminarie. Ook maakte hij carrière als politicus en was hij op-
richter en voorzitter van het Nederlands-Hongaarse Genootschap in
Boedapest. Om internationale contacten te leggen ondernam hij reizen
naar de Verenigde Staten (winter 1905/06) en naar Nederland (1918/19). 
       Een Nederlandse krant meldde begin januari 1919: ‘Prof. Antal is
hier in opdracht van de protestantsche kerken van Hongarije, wier lid-
maten het op dit oogenblik heel moeilijk hebben, om de publieke opinie
hier te lande over hare moeilijkheden in te lichten’.9 Nadat communis-
ten een greep naar de macht hadden gedaan in het na de Eerste Wereld-
oorlog opgedeelde Hongarije en zij
Antal als parlementslid tijdelijk
hadden geïnterneerd, week hij met
zijn vrouw en een ondervoede klein-
zoon uit naar Rotterdam. Hoewel hij
zich ook actief ging bewegen in het
culturele leven in Nederland – zo
richtte hij de genoemde Vereeniging
Nederland-Hongarije op en was hij
in 1924 secretaris van de Rotterdam-
sche Kring van het Koninklijk
Zeeuwsch Genootschap der Weten-
schappen – bleef hij zich inzetten
voor zijn kerkgenootschap in Hon-
garije.10 Hier werd hij in 1924 geko-
zen tot protestants bisschop, vlak
voor het overlijden van zijn vrouw.
Hij zou haar tien jaar overleven. 
       Ook met verscheidene publi -
caties fungeerde Antal als bemidde-
laar tussen Hongarije en  Nederland.
Als student had hij zich al verdiept
in de Nederlandse wijsbegeerte, 
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waarover hij in 1888 de studie Die holla�ndische Philosophie im neun-
zehnten Jahrhundert publiceerde. ‘Holland ist ja zu klein, um fortwäh-
rend neue Systeme hervorbringen oder die alten mit einer gewissen
Originalität umgestalten zu können’, stelde hij vast, om vervolgens te
betogen ‘dass die Philosophie in Holland die Mitte hält zwischen der
idealistischen Deutschlands und der empiristischen Englands, dass sie
eine sich auf praktische Zwecke richtende Philosophie ist’. Van de be-
sproken filosofen kreeg zijn (toekomstige) schoonvader, ‘das Haupt der
empiristischen Schule C.W. Opzoomer’, verreweg de meeste aandacht.11

       In de populaire reeks Mannen van beteekenis in onze dagen ver-
scheen twee jaar later van Antals hand een karakterschets van de cal-
vinistische Hongaarse premier en minister van financiën Kálmán
Tisza.12 Het zal Antal geholpen hebben zich een weg te banen naar de
Hongaarse politiek. Begin jaren twintig zou hij ook de aandacht van het
Nederlandse publiek vragen voor het Hongaarse protestantisme met
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twee artikelen die hij in 1921 samenvoegde in de brochure Het protes-
tantisme in Hongarije. In het voorbericht beklaagde hij zich erover dat
kerkdienaren aan de bedelstaf waren geraakt door de recente inflatie in
Hongarije en vroeg hij zijn Nederlandse publiek om morele steun:
‘Mogen deze regels aan de lezers over den toestand der Hongaarsche
Prot. Kerken tot nadere inlichting dienen en hun sympathie wekken
voor strijd en leed der geloofsgenooten in het Oosten van Europa’.13 In
wat volgde wilde hij het protestantisme in zijn land historisch bespreken
‘en tevens de gevaren aanduiden die, als gevolg van den vrede van Trianon,
dezen voor[uit]geschoven post van de Reformatie in het Oosten van Eu-
ropa, nu zij daar juist vier honderd jaren heeft weten stand te houden, in
onze dagen bedreigen’.14 Het ging hier om de onderdrukking van zijn kerk-
gemeenschap, waarvan de leden de laatste tijd willekeurige opsluiting,
mishandeling, censuur en ander onrecht te verduren hadden.
       Antal beijverde zich eveneens om de Hongaren bekend te maken
met de Nederlandse geschiedenis en literatuur, onder meer met een
aantal artikelen en een brochure over de zeeheld Michiel de Ruyter, die
in de zeventiende eeuw een groep Hongaarse predikanten had bevrijd
uit hun dwangarbeid als galeislaven.15 In 1916/17 publiceerde Antal ver-
der een vertaling van Robert Fruins befaamde studie Tien jaren uit den
Tachtigjarigen Oorlog 1588–1598.16 Daarna lijkt Antals publicistische
bedrijvigheid steeds meer verschoven te zijn naar de geschied -
schrijving.17 In de laatste jaren van zijn leven verzorgde hij met een Ne-
derlandse historicus een specialistische bronnenuitgave van Weensche
gezantschapsberichten uit de decennia rond 1700.18

A.S.C. Wallis als intermediair

Adèle Opzoomer, dochter van professsor Opzoomer, schijnt Hongaars
te hebben geleerd van Antal,19 ‘de ernstige jonge man uit het verre land’,
zoals hij genoemd wordt in het levensbericht dat over haar geschreven
werd.20 Ongetwijfeld had ze hem leren kennen bij een van zijn bezoekjes
aan haar vader, die niet zal hebben afgeweken van de destijds onder
hoogleraren heersende praktijk om de studenten aan huis te ontvangen
en te onderwijzen. In 1888 trouwde de inmiddels 32-jarige schrijfster
met de tien jaar jongere theoloog. Ze vestigden zich in Pápa, om pas
weer definitief in Nederland terug te keren in 1920, toen ze Hongarije
ontvluchtten.
      Adèle Opzoomer was door de destijds bekende schilders Margare-

tha Rooseboom en Johannes Bosboom ingewijd in de schilderkunst,
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maar verkoos schrijfster te worden, doorgaans publicerend als A.S.C.
Wallis. Onderwezen op een Duitse kostschool had zij al op negentien-
jarige leeftijd haar roem gevestigd met een versdrama in het Duits à la
Schiller, Der Sturz des Hauses Alba,21 en nog datzelfde jaar met een
tweede Duitstalig drama, Johan de Witt. Vervolgens schakelde ze over
op historisch en mythologisch werk in haar moedertaal, zoals de histo-
rische roman Vorstengunst uit 1883, haar bekendste werk, dat in ruim
twintig jaar zes drukken zou beleven. Met haar romans bouwde Wallis
een invloedrijk oeuvre op, waarmee ze in Nederland aanvankelijk de
leading lady in het historische genre, Geertruida Bosboom-Toussaint,
naar de kroon leek te steken.22 Dat Wallis als schrijfster een celebrity
was, blijkt onder meer uit de berichten in de landelijke pers over haar
verbintenis met Antal. Bij haar vertrek uit Nederland kreeg ze van vrou-
welijke bewonderaars een zilveren bestek aangeboden.23 Eenmaal thuis
in Hongarije verbleekte de roem die zij bij het letterkundige esta-
blishment in Nederland had opgebouwd, mede doordat haar historische
werk niet meer in de smaak viel van een jongere schrijversgeneratie.
Haar loopbaan kreeg echter een nieuwe impuls toen zij aan de zijde van
Antal de Hongaarse literatuur ontdekte, die zij op uiteenlopende ma-
nieren zou gaan promoten in haar vaderland.24

       Een jaar voor haar huwelijk, in 1887, publiceerde Wallis al De tra-
gedie van den mensch, een door haarzelf ingeleide vertaling van Imre
Madáchs dramatische gedicht Az ember tragédiája uit 1862.25 Het fraai
geïllustreerde boekje kreeg meteen een ruime verspreiding doordat de
onder kleine middenstanders veelgelezen krant Het Nieuws van den
Dag het als premie-uitgave aanbood aan zijn abonnees.26 Die konden
uit de inleiding – een essay van veertig bladzijden over Madách en zijn
werk – de Hongaren leren kennen als ‘het mishandelde volk’: ‘Nu eens
onder Turksche, dan weer onder Germaansche onderdrukking, maar al-
tijd verdrukt, had het eeuwen lang slechts geleefd om te lijden’.27 Wallis
presenteerde Madáchs gedicht als ‘een standaard- en lievelingswerk zij-
ner natie’, dat ‘zijn plaats verdient onder de groote werken, wier dichter,
daar waar hij zijn natie adelt, tevens internationaal wordt’. Ze besloot
haar inleiding met de wens dat haar vertaling Madách in Nederland net
zo bekend en geliefd zou maken als in Hongarije.28

       Het boekje kreeg in ieder geval een gunstig onthaal met aankondi-
gingen en recensies in de Nederlandse pers, onder meer in het toonaan-
gevende culturele tijdschrift De Gids, dat meldde dat de premie al was
uitverkocht.29 De vertaling zou nog een heruitgave beleven in 1922, in 
de op een breed publiek mikkende reeks Wereldbibliotheek van de uit-
geverij Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur.30 Deze nieuwe 
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editie ging vergezeld van een kortere en moderner getoonzette inleiding
van de Friese dichter en idealistische denker Kees Meijer, die zich mede
baseerde op een onuitgegeven studie die Wallis hem ter beschikking
had gesteld.31 Meijer meende dat het boek nieuwe actualiteit had ge-
kregen na de Grote Oorlog, als gevolg waarvan de mensheid in een gees-
telijke crisis was beland en geen troost meer vond in het vroegere geloof.
Lectuur van De tragedie van den mensch zou volgens hem ‘voor dui-
zenden weldadig’ kunnen zijn.32

       In 1889 zette Wallis de introductie van Hongaarse dichters voort
met een serie van drie ‘Schetsen uit de Hongaarsche poëzie’ in De Gids,
samen ruim honderd pagina’s.33 De bedoeling ervan was

een in korte trekken saamgevat beeld te teekenen van eenige der
in Hongarije meest geliefde en ook voor den vreemdeling meest
sympathische, wijl meest algemeene zijner schrijvers, hoofdzake-
lijk door het meedeelen hunner gedichten zelve – voor zoover al-
thans een haar onvolkomenheid voelende vertaling dien naam mag
dragen.34

Wallis koos kortom voor dichters die volgens haar zowel het Hongaarse
als het Nederlandse publiek het beste zouden liggen: Alexander Petöfi,
Michaël Tompa en Kálmán Tóth. 35 jaar later, naar aanleiding van de
honderdste verjaardag van Petöfi’s geboorte in 1923, zou Antal de door
zijn vrouw vertaalde verzen van de dichter verzamelen in een afzonder-
lijk, door de Nederlandsch-Hongaarsche Vereeniging ondersteund bun-
deltje, samen met enkele Petöfi-vertalingen die zij onlangs in de liberale
Nieuwe Rotterdamsche Courant had gepubliceerd.35 Antal voegde er
op zijn beurt een levensschets van de dichter aan toe.36 Hij hoopte dat
het boekje zou getuigen van verering voor Petöfi en voor de taal- en
landsgrenzen overstijgende schoonheid van diens poëzie.37

       Begin twintigste eeuw schreef Wallis enkele malen over beeldende
kunst die ze in Hongarije aantrof: een verhaal geïnspireerd op een door
een leerling van Titiaan geschilderd portret in de Esterhazy-galerij te
Boedapest en een lang gedicht naar aanleiding van het aldaar in 1903
opgerichte standbeeld voor Hongarijes eerste, anonieme geschiedschrij-
ver uit de twaalfde eeuw.38 Ook vertaalde zij een boek over de volks-
kunst van de Transsylvaanse Hongaren. Het resulteerde in een prachtig
verzorgd, in zwart-wit en kleur geïllustreerd boekwerk.39 De auteurs
Paul Petri en János Viski hadden willen attenderen op een kunst waar-
mee die Roemeense Hongaren niet alleen uiting hadden gegeven aan de
Hongaarse ‘volksgeest’, maar ook al eeuwen ‘toortsdragers van Wester-
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sche cultuur’ waren geweest.40 Wallis had blijkens haar voorwoord daar-
naast de bedoeling om hun erfgoed voor toekomstige vergetelheid te be-
hoeden:

Het was vooral onder den indruk van het tragisch feit, dat volks-
kunst […] of niet rechtmatig gewaardeerd, of door waardeering ge-
schaad pleegt te worden, dat ik de vertaling der nevensgaande
bladzijden op mij nam. […] Deze bladzijden willen den lezer bin-
nenvoeren in streken, waar een gevaar, dat zeker in de toekomst
dreigt, nog niet werkelijkheid werd. Nog woont de volkskunst in
slechts weinig verminderde levenskracht in het thans van Honga-
rije losgemaakte deel, waarmee zich deze bladzijden bezighouden,
in de oerbosschen van Zevenbergen.41

Een laatste manier waarop Wallis de Hongaarse cultuur en geschiedenis
in Nederland introduceerde, was haar eigen historische tragedie Een
Hongaarsche samenzwering uit 1906. Het stuk handelt over vorst Fe-
renc I Rákóczy en speelt zich af kort voor en na de vrede die in 1664 ge-
sloten werd tussen Oosterijk en Turkije. Ten behoeve van een juiste
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uitspraak van voor Nederlandse acteurs lastig uit te spreken namen
waren die van diverse personages voorzien van een fonetische transcrip-
tie. Het drama kreeg weer overwegend positieve kritieken.42

De Maatschappij der Nederlandsche 
Letterkunde als faciliterende instantie

Zoals gezegd was Adèle Opzoomer al een gevierd auteur toen zij in het
huwelijk trad. Acht jaar eerder, in 1880, had zij al de hoogste onder-
scheiding gekregen die een schrijver in Nederland ten deel kon vallen:
op 24-jarige leeftijd werd ze benoemd tot erelid van de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde.43 Het was een extra grote eer omdat het
genootschap tot 1893 geen vrouwen toeliet als gewoon lid. Vandaar dat
enkele vrouwelijke auteurs met uitzonderlijke verdiensten voor de Ne-
derlandse letteren er tot erelid werden gemaakt. In Adèle Opzoomers
geval zal men vooral geïmponeerd zijn geweest door het feit dat zij haar
eerste drama’s in de classicistische trant van Schiller en Goethe geschre-
ven had, dat had gedaan in het Duits en bovendien pas 17 jaar oud was
toen zij eraan begon. Ze leek dus een heel grote belofte voor de toe-
komst, werkend in het hoog aangeslagen historische genre, waarin een
van de twee andere vrouwelijke ereleden, Nederlands belangrijkste
schrijfster Geertruida Bosboom-Toussaint, eveneens excelleerde. Een
laatste verklaring voor Adèle Opzoomers kredietbenoeming – want dat
was het toch wel – kan de reputatie van haar vader C.W. Opzoomer zijn
geweest, een actief en invloedrijk lid van de Maatschappij. Alleen al
door zijn echtgenote en zijn schoonvader kon Antal dus in aanraking
komen met het genootschap. In 1922, na zijn vestiging in Nederland,
werd hij zelf tot lid benoemd. De vraag ligt voor de hand in hoeverre
het echtpaar Antal-Opzoomer de Maatschappij heeft kunnen inzetten
bij de culturele interactie tussen Hongarije en Nederland.
       Zeker tot de Eerste Wereldoorlog kwam de Hongaarse cultuur zel-
den te sprake tijdens de werkzaamheden van de Maatschappij. Een uit-
zondering vormde in 1900 een betoog over de verbreiding van de
Europese beschaving door de historicus Pieter Lodewijk Muller, volgens
wie de Hongaren, de Polen, de Russen en andere Slaven deel hadden
aan die beschaving, hoewel zij van oudsher veel Aziatische, lees: onbe-
schaafde eigenschappen hadden.44 Wel ruimde de fameuze bibliotheek
van de Maatschappij, ondergebracht bij de bibliotheek van de Leidse
universiteit, soms plaats in voor zowel Nederlands- als Hongaarstalige
publicaties die betrekking hadden op het culturele leven in Hongarije.
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Ook behoorde de Verein für Siebenbürgische Landeskunde in Hermann-
stadt (tegenwoordig: Sibiu) in de jaren 1890 tot de buitenlandse organi-
saties waarmee de Maatschappij de eigen publicaties uitwisselde. Maar
daarmee hield de betrokkenheid van het genootschap bij Hongarije
vooralsnog op. Het is dan ook opmerkelijk dat het tijdens en na de Eer-
ste Wereldoorlog bij uitzondering subsidies verstrekte voor twee Hon-
gaars-Nederlandse vertaalprojecten.
       Het eerste was dat van Zsigmond Nagy uit Debrecen, in wie de
Maatschappij opnieuw een sleutelfiguur in de culturele uitwisseling
tussen Nederland en Hongarije trof. In de decennia rond 1900 schreef
hij in diverse Nederlandse periodieken over Hongaarse aangelegenheden
en in het Hongaars publiceerde hij niet alleen opstellen over kerkelijke
kwesties in Nederland, maar ook een schets van de Nederlandse litera-
tuurgeschiedenis. Verder vertaalde hij literair en stichtelijk werk, onder
anderen van C.W. Opzoomer en van diens Utrechtse collega Nicolaas
Beets, hoogleraar theologie, auteur van een van Nederlands bekendste
verhalenbundels – Camera Obscura – en net als Adèle Opzoomer erelid
van de Maatschappij.45 In 1913 doneerde het genootschap honderd gul-
den aan Nagy, om bij uitgever Franklin-Társulat in Boedapest zijn me-
trische vertaling uit te laten geven van Lucifer, het bijbels treurspel van

de zeventiende-eeuwse dichter Joost van den
Vondel. De vertaling verscheen in de reeks
Olcsó Könyvtár (Goedkope Biliotheek) en
richtte zich daarmee tot een breed publiek. In-
genomen met Nagy’s onderneming nam de
Maatschappij zelf vijftig exemplaren van het
boek af, om er veertig aan de vertaler te sturen
ter verspreiding onder Hongaarse instellingen.
De taal- en letterkundige commissie van de
Maatschappij, die de subsidie had aanbevolen,
wist: ‘Vondel’s roem en het aanzien der Neder-
landse letterkunde in het buitenland zal er stel-
lig door worden verhoogd’.46

Ook Nagy was in Nederland beland dank-
zij het Stipendium Bernardinum. In Utrecht had
hij Nicolaas Beets leren kennen, evenals diens
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zoon, de lexicograaf Adriaan Beets, die 47 jaar lang redactiesecretaris was
van het Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde van de Maat-
schappij en er als zodanig een invloedrijke positie innam. Met hem en
met zijn echtgenote Helbertine zouden Nagy en zijn vrouw vriend-
schappelijke betrekkingen blijven onderhouden. Ook leerde mevrouw
Beets Hongaars van Nagy, waardoor zij zich kon ontwikkelen tot een
gezaghebbende vertaalster en Hongarije-specialiste.47 Door deze contac-
ten formeerde zich rond de Beetsen een netwerk van Hongaarse neer-
landici, dat door personele banden nauw verweven was met de
Maatschappij. Ook het echtpaar Antal-Opzoomer maakte deel uit van
dat netwerk.48

       Het tweede Hongaarse vertaalproject dat de Maatschappij onder-
steunde was dat van Károly Szalay, wederom een bursaal van het Sti-
pendium Bernardinum. Ook hij werd opgenomen in de kring rond de
beide Beetsen. Nadat hij in de universiteitsbibliotheek van Leiden een
manuscript van de Hongaarse kerkgeleerde Péter Bod had ontdekt en
het had helpen uitgeven, ontwikkelde hij zich tot filoloog, onderwijs-
hervormer en schrijver. In 1925 ontving hij eveneens honderd gulden
vanwege de Maatschappij, nu voor de uitgave van een bundel door hem-
zelf in het Hongaars vertaalde lyriek van Nederlandse dichters.49 Het
boek werd volgens Helbertine Beets ‘[i]n Hongarije met groote waar -
deering ontvangen, en in 1927 door den Hong. minister v. eeredienst en
onderwijs bij ’t onderricht op de scholen aanbevolen’. De rest van zijn
leven bleef Szalay zich opwerpen als cultureel ambassadeur van Neder-
land. ‘Van al hetgeen hier in ons land over Hongarije het licht zag, deed
zijn vlugge, vaardige pen onmiddellijk getrouw verslag in tijdschriften
en couranten’, aldus Helbertine Beets, die getuigt hoe hij in zijn eigen
land fungeerde als behulpzame vraagbaak voor Nederlanders.50

       Zijn de door de Maatschappij begunstigde vertaalprojecten van Sza-
lay en Nagy nu mede te danken aan Géza Antal en Adèle Opzoomer?
Dat blijft de vraag. Adèle Opzoomer schonk alleen haar eigen geschrif-
ten aan de bibliotheek van de Maatschappij en blijkt hier verder geen
actieve inbreng in het reilen en zeilen te hebben gehad. Dat lag anders
voor Antal. Ook hij bedacht de bibliotheek, maar trad tevens op als
spreker, op 3 maart 1921 over ‘verleden en heden van zijn Vaderland’51

en op 4 mei 1923 over Petöfi, naar aanleiding van diens honderdste ver-
jaardag. 52 Bij deze gelegenheid gaf hij de inleiding ten beste die hij aan
de bundel Petöfi-vertalingen van zijn vrouw had meegegeven. Hij heeft
ook persoonlijke contacten binnen de Maatschappij kunnen leggen toen
hij de jaarvergaderingen van 1924 en 1926 bijwoonde.53 Het is al met al
waarschijnlijker dat hij zich bij het genootschap heeft ingezet voor de
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aan Nagy of Szalay verstrekte subsidies dan dat zijn vrouw dat heeft ge-
daan. Maar Nagy was al buitenlands lid sinds 1907 en kan dus ook zelf
voor zijn subsidie gelobbyd hebben. Szalay werd het pas op grond van
en dus ná zijn poëzievertaling.

Intermediairs in een multidisciplinair netwerk

Door het spoor te volgen van Géza Antal en Adèle Opzoomer kwam
een netwerk van intermediërende
personen en meer of minder geïn-
stitutionaliseerde verbanden in
het vizier die culturele uitwisse-
ling tussen Hongarije en Neder-
land mogelijk maakten. Die
verbanden varieerden van een
studiefonds en een theologische
opleiding tot een informele kring
van min of meer bevriende colle-
ga’s en een geleerd genootschap.
Het bleek de moeite waard om in
te zoomen op een genootschap als
dit, bij uitstek een communica-
tiesituatie waarin de boodschap-
per, zijn boodschap en zijn
publiek letterlijk samenkwamen.
Daarmee vormde het genoot-
schapsleven een alternatief cir-
cuit voor cultuuroverdracht,
naast dat van de gedrukte media
bijvoorbeeld. Tegelijkertijd was

het, in een tijd waarin de individuele mecenas aan belang had ingeboet,
als collectief in staat om culturele transmissie-initiatieven financieel
en moreel te ondersteunen. En in het geval van een geleerd genootschap
als de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde komt daar nog de
conservering van informatie over die wederkerige transmissie bij in de
vorm van levensberichten, archivalia en geschriften in de bibliotheek.
Van de Hongaarsch-Hollandsche Revue, verschijnend in de jaren 1923
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en 1924, is in Nederland bijvoorbeeld nog maar één exemplaar te vinden
dankzij het abonnement dat de Maatschappij er op had. 
       De casus Antal-Opzoomer laat tenslotte zien dat literaire transfer
scherper in beeld komt als ook aanpalende terreinen waarmee het do-
mein van de bellettrie verweven is – voor hen de godsdienst, de filosofie,
de geschiedenis, de kunst – in de beschouwing betrokken worden. Het
echtpaar Antal-Opzoomer kon zijn bemiddelingsactiviteiten in het li-
teraire tweerichtingsverkeer pas ondernemen nadat daarvoor de weg
was geplaveid in het domein van de theologie en de filosofie.
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