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A R D P O S T H U M A 

Nostalgie naar El Dorado 

Jose-Maria de Heredia op zoek naar zijn wortels 

ZIJN N A A M HERINNERT A A N de Spaanse conquistadores. En inderdaad 

vinden we onder de voorouders van de op Cuba geboren Franstalige 

dichter Jose-Maria de Heredia (1842-1905 )1 een D o n Pedro de Heredia, 

bijgenaamd 'el Adelantado' (de gouverneur). Deze was een metgezel 

van Bartolomeus Columbus (de broer van Christoffel) en stichtte in 

1532 de stad Cartagena de Indias (in het huidige Columbia) ter herin

nering aan zijn geboortestad in Aragon. Jose-Maria was trots op zijn 

Spaanse stamvader en verdoezelde graag het feit dat hij eigenlijk maar 

van een zijtak van deze 'Adelantado' afstamde. 

Jose-Maria de Heredia geldt als typische vertegenwoordiger van de 

'Parnassiens', oorspronkelijk een spottend bedoelde aanduiding van 

een groep dichters die hun verzen publiceerden in de gebundelde pe-

riodiek Parnasse contemporain, die in 1866 verscheen. Een tweede Par-

nasse verscheen in 1871, een derde in 1876. Naast vele vergeten namen 

vinden we er dichters als Baudelaire, Mallarme en Verlaine. Tot de 

'vaste kern' behoorden, naast Heredia, vooral Leconte de Lisle, Theo-

phile Gautier en Theodore de Banville. De roem van deze 'Parnassiens' 

is tegenwoordig danig verbleekt, al komt men nog aardig wat Fransen 

tegen die Heredia's beroemdste sonnet,'Les Conquerants', op school 

uit het hoofd hebben moeten leren. Ook al gezien het grote aantal 'Par

nassiens' is het overdreven van een groep met een vastomlijnd literair 

programma te spreken, al zijn er wel enige gemeenschappelijke ken-

1. De Heredia spelde zijn voornaam op zijn Frans: Jose-Maria. Ik volg de Neder

landse gewoonte hem kortweg Heredia te noemen, hoewel dit de verwarring met 

zijn voile neef, de beroemde Cubaanse dichter Jose Maria Heredia (1803-39) in de 

hand werkt. 

2. De sonnetten worden hier geciteerd naar de geannoteerde uitgave: Jose-Maria 

de Heredia, Les Trophees;  Edition presentee, etablie et annotee par Anny Detalle. 

Gallimard, Parijs 1981. 

3. Vgl . Jose-Maria de Heredia, Trofeeen,  vertaald door Paul Claes. Kritak/Goossens, 

Antwerpen/Amsterdam 1996. 
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