
© Copyright 2015 Dagblad De Limburger / Limburgs Dagblad. 
Het auteursrecht, ook ten aanzien van artikel 15 AW, wordt 
uitdrukkelijk voorbehouden. Vrijdag, 13 november 2015

Over de liefde
voor een
Schotse bard

LITERATUUR Enige Nederlandse Robert Burns-club presenteert tweetalige bundel van wereldberoemde dichter

In Maastricht wordt morgen de eerste geheel twee-
talige bundel gedichten van de Schot Robert Burns
(1759-1796) gepresenteerd. Van wie? Robert Burns!

door Adri Gorissen

MM aastrichtenaren die
een - in Nederlandse
ogen - obscure acht-
tiende eeuwse Schotse

dichter op het schild heffen. Dan
denk je aan mensen die aanleiding
zoeken voor met drank besprenkel-
de bijeenkomsten in horecagelegen-
heden. Maar nee, het is allemaal
bloedserieus, verzekeren de men-
sen achter de Robert Burns Society
Maastricht. Alhoewel er jaarlijks
een zogenoemd Burns Supper
wordt gehouden, waarbij aanwezi-
gen over de poëet vertellen, zijn lie-
deren zingen, maaltijden nuttigen
(met traditioneel Schotse gerech-
ten) en rijkelijk drank (ja, ook whis-
ky) tot zich nemen. En ofschoon
drie echtparen de vaste kern van de
society vormen: Marcel (president)
en Rina Herpers, Jean (secretaris)
en Fivian (penningmeester) Rossell
en Paul en Sjanelien Baats.
Hun verbondenheid met Burns -
die in Schotland de status heeft
van Vondel bij ons en die in zijn va-
derland de poëtische evenknie is
van Sir Walter Scott (Ivanhoe!) -
komt voort uit hun liefde voor
Schotland. „Als jongen wilde ik al
naar Schotland”, vertelt Marcel Her-
pers. „Direct na mijn eindexamen
ben ik ernaartoe gereisd, waar ik ge-
fascineerd raakte door het prachti-
ge landschap, de fraaie natuur, de
bijzondere cultuur en de aparte
sfeer. Ik ben er heel vaak terug ge-
weest. En als je veel in Schotland
komt, kom je Burns vanzelf tegen.
In elke pub hangt zijn portret. Hij
is dé nationale dichter: de Schotse
bard.”
Volgens Jean Rossell, die zo’n tien
jaar geleden Schotland de eerste
keer bezocht, zijn de Schotten wel-
iswaar ruw, maar tevens open en
hartelijk, en het zijn spontane ver-
tellers. De mensen zijn er recht-
doorzee, hebben geen dubbele
agenda. Rina Herpers is daarnaast

aangedaan door de Schotse hoog-
landers. De koeien met hun hoge,
spitse horens en het voor de ogen
hangend Beatle-haar hebben vol-
gens haar een hoog knuffelgehalte.
De liefde voor Schotland is als van-
zelf een liefde voor Burns gewor-
den. Hij is de belichaming van alles
wat Schots is. „Hij geloofde in het
goede in de mens, beklemtoonde
de gelijkheid van man en vrouw,
keerde zich tegen slavernij en sprak
zich uit tegen de bezetting van
Schotland door de Engelsen”, stelt
Rossell. Herpers: „Hij hield van zijn
medemensen, het leven, de liefde
en de natuur. Hij streefde gelijke
rechten voor alle mensen na en
was maatschappijkritisch.”
Burns is wereldberoemd, zijn werk
is in tachtig talen overgezet, er zijn
wereldwijd ruim tweeduizend so-
ciety’s en als je hem googelt krijg je
bijna 112 miljoen hits. De dichter
schreef toegankelijke, romantische
verzen over alledaagse gebeurtenis-
sen. Rina Herpers vindt zijn gedich-
ten zowel ontroerend als cynisch.
„Maar hij heeft ook humor, een
combinatie die je niet vaak vindt.”
De dichter verzamelde ook Schotse
volksliederen en bracht die na een
bewerking opnieuw uit. Zijn be-
roemdste bewerking is Auld Lang
Syne, een lied dat bij de overgang
van oud op nieuw op veel plekken
in de wereld wordt gezongen.
Dat hij in Nederland niet erg be-
kend is, komt naar de mening van
Marcel Herpers doordat de Neder-
landse kenners van de Engelstalige
letteren vooral op de Verenigde Sta-
ten en het zuiden van Groot-Brit-
tannië zijn gericht. Bovendien wor-
den naar zijn overtuiging in zijn al-
gemeenheid de literaire kwaliteiten
van Burns - in het dagelijks leven
boer - miskend. Aan die onbekend-
heid gaat de society (de enige Ne-
derlandse Robert Burns-club) nu
wat doen, want na haar belangrijk-
ste doelstelling: ‘de cultuur, natuur
en sfeer van Schotland naar Maas-

tricht brengen’, is een voornaam
streven: ‘het gedachtegoed van de
dichter Burns, weergegeven in zijn
gedichten, uit te dragen als tijdloze
menselijke en culturele waarden, sa-
mengevat in zijn levensmotto: vrij-
heid, gelijkheid en broederschap’.
Morgen presenteert de society daar-

om de bundel Robert Burns - Een
keuze uit zijn werk. Het is een twee-
talig (Engels en Nederlands) boek,
met een eveneens tweetalige inlei-
ding van Burns-kenner Max de
Haan. Daardoor kan elke Nederlan-
der de poëzie van Burns lezen. Ge-
dichten waarmee hij, aldus Rossell,

het verhaal van het leven vertelt en
iedereen in de ziel raakt.

De bundel wordt om 17 uur
gepresenteerd bij De Tribune in
Maastricht. Daar en via de website
van de society is het boek te koop
voor 35 euro.

Het werk van Robert Burns (1759-1796) is in tachtig talen overgezet. De Maastrichtse schilder Jan Nelissen maak-
te deze prent van hem.


