
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

‘Een voldingend bewijs van ware vaderlandsliefde’: de creatie van literair
erfgoed in Nederland, 1797-1845

Petiet, F.

Publication date
2011
Document Version
Final published version

Link to publication

Citation for published version (APA):
Petiet, F. (2011). ‘Een voldingend bewijs van ware vaderlandsliefde’: de creatie van literair
erfgoed in Nederland, 1797-1845. [, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/een-voldingend-bewijs-van-ware-vaderlandsliefde-de-creatie-van-literair-erfgoed-in-nederland-17971845(810e94f1-68c9-4f77-8c5d-29d90eb56ca3).html


  
 

 

 

 
 

Francien 
Petiet 

 

'Een voldingend bewijs van ware vaderlandsliefde' 
De creatie van literair erfgoed in Nederland, 1797‐1845 



  

 

‘Een voldingend bewijs van ware vaderlandsliefde’ 

De creatie van literair erfgoed in Nederland, 1797-1845 

 

 

 
ACADEMISCH PROEFSCHRIFT 

 
ter verkrijging van de graad van doctor 

 
aan de Universiteit van Amsterdam 

 
op gezag van de Rector Magnificus 

 
prof. dr. D.C. van den Boom 

 
ten overstaan van een door het college voor promoties ingestelde 

 
commissie, in het openbaar te verdedigen in de Agnietenkapel 

 
op donderdag 15 december 2011, te 12.00 uur 

 
door Francina Petiet 

 
geboren te Koudekerke 



 

 

Promotiecommissie 

 

Promotor:  prof. dr. M.Th.C. Mathijsen-Verkooijen 

 

Overige leden:  prof. dr. W. van den Berg 

               dr. L.E. Jensen 

               prof. dr. J.Th. Leerssen 

   prof. dr. A.N. Paasman 

   prof. dr. N.C.F. van Sas 

   prof. dr. Th.L. Vaessens 

   

 

Faculteit der Geesteswetenschappen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit onderzoek maakt deel uit van het onderzoeksproject The construction of the Dutch 

literary past: shaping, valorizing and representing the national literary heritage and 

literary incorporation of the past in the nineteenth century, dat gefinancierd wordt 

door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. 



 

 

Voor Max Gortzak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
When I find myself in times of trouble 

Mother Mary comes to me 
Speaking words of wisdom, let it be. 

And in my hour of darkness 
She is standing right in front of me 

Speaking words of wisdom, let it be. 
Let it be, let it be. 
Let it be, let it be. 

Whisper words of wisdom, let it be. 
 

The Beatles 
 

 
We're just two lost souls swimming in a fish bowl, year after year, 

Running over the same old ground.  
What have you found? The same old fears. 

Wish you were here. 
 

Pink Floyd
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Inleiding 

 

Kennismaking met de ‘partij van behoud’ en de ‘partij van beweging’ 

 

In 1846 publiceert Willem Jozef Andries Jonckbloet in het tijdschrift De Gids een 

vernietigende recensie over het Handboek van den vroegsten bloei der Nederlandsche 

letterkunde1 van Barthold Hendrik Lulofs. Het handboek van Lulofs, werkzaam als 

hoogleraar Nederlandsche letterkunde en welsprekendheid aan de Groningse 

universiteit, biedt een overzicht van de middeleeuwse letterkunde van de dertiende en 

veertiende eeuw. De jonge Jonckbloet2, die later in de tweede helft van de 

negentiende eeuw eveneens een geschiedenis van de middeleeuwse poëzie zou 

uitbrengen3, heeft veel kritiek op het werk. Hij keert zich fel tegen Lulofs bewering 

dat Jacob van Maerlant de oudste Nederlandse schrijver is. ‘Valsche voorstelling, 

incomplete wetenschap!’4 Hij citeert uit het werk van Van Maerlant en Jan van Heelu, 

waarin wordt verwezen naar auteurs die vóór hen al actief waren. Jonckbloet is ervan 

overtuigd dat het beginpunt van de Nederlandse literatuur eerder moet worden 

gezocht: 

 

Eens en voor altijd dus: neen, onze letterkunde vangt niet aan met de helft der 

dertiende eeuw; het is van dien tijd, dat haar verval dagteekent. Van 1150  tot 

1270 heeft eene dichterlijke school gebloeid, rijk aan verbeelding, heerschende 

over eene zoetvloeijende, kernachtige taal, die in epischen of lyrischen vorm 

zich de heerlijkste monumenten gesticht heeft, bij wie niet vooringenomen of 

anderzins onbevoegd wil oordelen.5 

 

‘Handboek van het eerste verval der Nederlandsche letterkunde’ zou volgens hem een 

betere titel voor het werk zijn.  

 Het is niet alleen het door Lulofs gekozen beginpunt waar Jonckbloet over 

struikelt. Ook bekritiseert hij de beweegredenen van de Groningse hoogleraar om het 

handboek uit te geven. Lulofs acht de oude teksten vooral belangrijk voor de studie 

                                                 
1 In hoofdstuk drie komt dit werk uitgebreider aan bod. 
2 Hij was op dat moment 29 jaar. 
3 Tussen 1851 en 1855 verschijnt Jonckbloets driedelige Geschiedenis der Middennederlandsche 

dichtkunst.  In 1868 komt het eerste deel van zijn Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde op de 

markt, waarin hij de complete geschiedenis van de Nederlandse literatuur beschrijft. Het tweede en 

laatste deel wordt in 1872 gepubliceerd. 
4 Jonckbloet 1846,  p. 7.  
5 Ibidem, p. 7. 
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van de oude taal, geschiedenis, zeden en gebruiken van toen, maar esthetisch gezien 

zijn ze van weinig waarde. Dit is volgens Jonckbloet niet waar het publiek op zit te 

wachten, hooguit  een selecte groep van taalgeleerden. Lulofs ontneemt de lezer ‘alle 

lust’ om de oude schrijvers te willen lezen, vooral omdat hij herhaaldelijk benadrukt 

dat de oude teksten weinig aantrekkelijk zijn, terwijl deze volgens Jonckbloet wel 

degelijk een dichterlijke waarde hebben.6 Ook is hij niet te spreken over Lulofs 

tekstkritiek, grammatica en lexicografie. Hij verwijt hem ‘valsche voorstelling, 

incompleetheid, inconsequentie’.7  

 Jonckbloet richt zijn pijlen niet uitsluitend op Lulofs. Zijn commentaar is een 

‘protest tegen de geheele rigting der oude school’.8 De Oude School, door Jonckbloet 

ook wel de ‘partij van behoud’ genoemd, staat volgens hem gelijk aan 

onwetenschappelijkheid en een onkritische houding; het ontbreekt de ‘dilettanten’ aan 

filologische kennis, systematiek en esthetische scholing. Hij hekelt vooral hun 

verwaarlozing van de middeleeuwse letteren en hun focus op het nationale en 

esthetische. Ze vermaken zich volgens Jonckbloet slechts met ‘liefhebberijen en 

knutselen’, terwijl de Nederlandse letterkunde als wetenschap moet worden 

behandeld:  

 

Hij, wien de vorm zijner gedachte zwaarder weegt dan die gedachte zelve, 

verzette zich niet tegen misbruiken of vooroordeelen; hij volge den 

algemeenen stroom! En dat kon noch wilde ik, waar het vak op het spel stond, 

dat ik met liefde beoefen; waar het de vraag gold, of wij immer in den ouden 

cirkel zullen ronddommelen, dan of eenmaal de overtuiging zal ontwaken, dat 

de beoefening onzer letterkunde eene wetenschap is, die ook wetenschappelijk 

dient behandeld te worden.9   

 

Wie Jonckbloet allemaal rekent tot de Oude School blijkt niet uit de recensie; hij 

noemt behalve Lulofs verder geen namen.10 Wel is duidelijk dat hij onder meer doelt 

op de auteurs van de eerste literaire handboeken. Hiertoe behoren onder meer Matthijs 
                                                 
6 Ibidem, p. 11-15. 
7 Ibidem, p. 3. 
8 Ibidem, p. 17. 
9 Ibidem, p. 56. 
10 Lulofs publiceert een jaar later als reactie op Jonckbloet zijn Verhandeling over den tijd van den 

eerst regten aanvang en vroegsten bloei onzer oude bepaaldelijk gezegde Nederlandsche letterkunde, 

en wel inzonderheid over het ongegronde van het gevoelen diergenen, welke op stout beslissenden toon 

dien bloei voor een deel reeds in de twaalfde eeuw stellen. In het voorwoord schrijft hij hiertoe te zijn 

overgehaald ‘ter handhaving van de eer der zoogenoemde Oude School’. In dit werk gaat hij in op de 

beschuldigingen van Jonckbloet aan zijn adres. Zie Lulofs 1847. 
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Siegenbeek, Jeronimo de Vries, Willem de Clercq en Nicolaas van Kampen, allen 

auteurs van geschiedenissen over de vaderlandse literatuur waarin de middeleeuwse 

literatuur er maar bekaaid vanaf komt.11 Eveneens uit andere beschouwingen van 

Jonckbloet kan worden afgeleid dat hij met de term Oude School vooral de eerste 

generatie literatuurhistorici op het oog had. Dit blijkt bijvoorbeeld ook uit de 

bespreking die Jonckbloet in 1838 anoniem publiceerde van Lodewijk Visschers 

editie van de middeleeuwse Ferguut, in een brochure getiteld Iets over Ferguut. 

Daarin liet hij zich eveneens negatief uit over de werkzaamheden van zijn collega’s.12 

Visscher was destijds aangesteld als hoogleraar Nederlands te Utrecht. In 1836 

verzorgde hij een uitgaven van de Ferguut. Het was voor het eerst dat een 

middeleeuwse ridderroman in druk verscheen. Jonckbloet had kritiek op het 

variantenapparaat van Visscher, de verklarende woordenlijst en de historische 

aantekeningen. Volgens Jonckbloet was sinds Van Wijn, Huydecoper en Clignett de 

bestudering van de vroegste letteren achteruitgegaan.13 De middeleeuwse literatuur 

was verwaarloosd en die enkelingen die zich hierop hadden toegelegd, onder wie  

Visscher, konden in zijn ogen weinig goeds doen.  

Frits van Oostrom omschrijft Jonckbloets recensie als een manifest waarin 

deze afrekent met de amateuristische wetenschap.14 Jonckbloet stoort zich aan Lulofs 

omdat deze datgene negeert wat hem al enkele jaren bezighoudt: de vroege 

Nederlandse ridderliteratuur, en hij is daarin niet de enige. In de eerste decennia van 

de negentiende eeuw zijn het nog hoofdzakelijk Duitse filologen als August Heinrich 

Hoffmann von Fallersleben, Jacob Grimm en Franz Joseph Mone die zich 

bezighouden met de studie van deze oude Nederlandse teksten. Ook de Vlaming Jan 

Frans Willems gaat zich vanaf medio jaren twintig steeds vaker hierop toeleggen. In 

de loop van de negentiende eeuw neemt ook in Nederland de interesse hiervoor toe. 

Begin jaren veertig, in 1843, wordt zelfs een genootschap opgericht dat zich toelegt 

op de studie en editeren van oude Nederlandse literatuur: de Vereeniging ter 

Bevordering der oude Nederlandsche Letterkunde.15  

                                                 
11 Jeronimo de Vries publiceert in 1810 zijn Proeve eener geschiedenis der Nederduitsche dichtkunst. 

Ruim tien jaar later brengt Nicolaas Godfried van Kampen zijn driedelige Beknopte geschiedenis der 

letteren en wetenschappen in de Nederlanden uit. Van Willem de Clercq verschijnt in 1824 de 

beroemde verhandeling over de invloed van de buitenlandse letterkunde op de Nederlandse, enkele 

jaren gevolgd door Matthijs Siegenbeeks Beknopte geschiedenis der Nederlandsche letterkunde uit 

1826. Naast deze handboeken verschijnen er in de eerste decennia nog meer literatuurgeschiedenissen 

en bloemlezingen over de vaderlandse literatuur. Zie ook de hoofdstukken 2 en 3 in deze studie. 
12 Zie over deze bespreking: Rock 2010, p. 315-318. 
13 Zie over hen ook hoofdstuk 3. 
14 Van Oostrom 1989, p. 326. 
15 Zie voor meer informatie over de Vereeniging: Mathijsen 2008, Rock 2010, (i.h.b. p. 326-341). 
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Jonckbloet is vanaf het begin lid van deze Vereeniging, daartoe uitgenodigd 

door initiatiefnemers Pieter Jacobus Vermeulen, archivaris te Utrecht, en 

letterenstudent Jan Tideman. Andere leden zijn de theologiestudent Jacob Gijsbert de 

Hoop Scheffer, predikant Pieter Leendertz en filoloog Matthias de Vries, één van de 

latere grondleggers van het Woordenboek der Nederlandsche taal. Deze groep van 

jonge filologen, de ‘partij der beweging’, plaatst Jonckbloet in zijn boekbeoordeling 

tegenover de Oude School. Het is de Nieuwe School van de Vereeniging die in de 

jaren veertig tegenover de Oude School van Lulofs en de zijnen komt te staan.   

De Vereeniging houdt na enkele jaren op te bestaan, niet in de laatste plaats – 

opmerkelijk genoeg - door toedoen van Jonckbloet. Hij wil zich vooral bezighouden 

met de ridderromans, maar de andere leden hebben een bredere interesse en zien de 

literatuur tot 1550 als hun onderzoeksterrein. Ook wil hij een andere koers gaan varen 

op het gebied van editeren. Hij acht het maken van diplomatische edities, een 

belangrijke doelstelling van het genootschap, ouderwets en wil zich toeleggen op het 

kritisch editeren. Ook tussen de andere leden ontstaan spanningen over inhoudelijke 

kwesties. Na vijf jaar komt er een einde aan de Vereeniging.  

 

 

De Ouden vs de Nieuwen 

 

Ondanks het korte bestaan van de Vereeniging heeft zij veel bijgedragen aan de 

professionalisering van de neerlandistiek. Jonckbloets visie op de Oude School 

domineert lange tijd in de studie van de Nederlandse literaire geschiedschrijving. 

Gerard Brom bijvoorbeeld neemt de mening van Jonckbloet kritiekloos over in zijn 

werk Geschiedschrijvers van onze letterkunde (1944). Hij beschouwt Jonckbloet als 

de man van de grote schoonmaak.16 Ook Gerrit Karsten sluit zich in zijn boek over de 

geschiedenis van Nederlandse filologie, 100 jaar Nederlandse philologie: M. de Vries 

en zijn school, aan bij Jonckbloets mening over de onwetenschappelijke aanpak van 

zijn voorgangers. Er is echter ook kritiek op Jonckbloets opvatting over de Oude 

School. Onder andere Van den Berg, Vis en Laan hebben de verdiensten van de eerste 

literaire geschiedschrijvers in ere hersteld en de kritiek van Jonckbloet genuanceerd.17 

Al eerder wees De Buck in zijn studie over het Middelnederlands uit 1930 op enkele 

onjuistheden in Jonckbloets recensie.18 George Vis noemt het verschil tussen de 

                                                 
16 Zie Van den Berg 1989. Van den Berg is van mening dat Broms geschiedenis niet serieus genomen 

kan worden.  
17 Zie Van den Berg 1989; Laan 1997; Vis 2004. 
18 De Buck 1930. Zie ook Laan 1997, p. 48. 
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scholen ‘gradueel’.19 Nico Laan stelt in zijn proefschrift Het belang van smaak uit 

1997 eveneens dat het verschil tussen de Oude en de Nieuwe School in werkelijkheid 

veel minder groot is dan de diverse letterkundigen van de Nieuwe School beweerden; 

beide scholen hebben volgens Laan veel overeenkomsten met elkaar.20 Hij wijst onder 

meer op de gehechtheid van de Oude School aan de retorica, die ook door de Nieuwe 

School niet werd verlaten. In tegenstelling tot in Duitsland waar filologen als Jacob 

Grimm de retorica lieten vallen, werd ze in Nederland aangevuld met de filologie. 21 

Jonckbloet verweet volgens Laan bovendien zijn voorgangers dat ze hun onderwijs en 

onderzoek in dienst stelden van het versterken van het nationale gevoel, maar ook 

Jonckbloet ontkwam hier niet aan. Laan omschrijft Jonckbloet als een overtuigd 

nationalist.22 Daarnaast was hij, net als de eerdere literatuurbeschouwers, sterk 

biografisch georiënteerd en beschreef hij de geschiedenis van de literatuur eveneens 

volgens het cyclus-model van groei, bloei en verval. De meest in het oog springende 

overeenkomst is echter het standpunt over het begin van de Nederlandse literatuur. 

Adriaan Miltenburg schrijft in zijn studie over de Middeleeuwen en de mediëvistiek 

in de negentiende eeuw dat Jonckbloet pas nadat iedereen van de Oude School was 

overleden en de studie van middeleeuwse literatuur was geaccepteerd, terugkwam op 

zijn eerdere mening. Pas in zijn tweedelige Geschiedenis der Nederlandsche 

letterkunde (1868-1872) deelt Jonckbloet mee dat hij na lange studie heeft moeten 

concluderen dat het beginpunt van de Nederlandse literatuur minder ver terug ligt dan 

hij vroeger dacht.23  

Laan, Van den Berg, Vis en anderen hebben de breuk tussen de Oude en de 

Nieuwe School dus genuanceerd. Volgens Van den Berg is het onjuist om de 

werkzaamheden van de Oude School te veroordelen omdat deze niet voldoen aan de 

wetenschappelijke eisen uit in de tweede helft van de negentiende eeuw. Men ziet 

daarbij volgens hem over het hoofd dat de neerlandistiek aan het begin van de 

negentiende eeuw nauwelijks status bezat. Pas in de tweede helft van de negentiende 

eeuw, in 1876, wordt het mogelijk om in het vak Nederlands af te studeren. Tot die 

tijd was Nederlands op de universiteiten slechts een bijvak voor studenten theologie, 

rechten en medicijnen. Des te verwonderlijker is het volgens hem dat er in de eerste 

decennia van de negentiende eeuw zoveel gepubliceerd is op literair-historisch vlak.24 

                                                 
19 Vis 2004, p. 80. 
20 Laan 1997, p. 15. 
21 Laan 1997,  p. 29. 
22 Laan 1997, p. 48. Ook Jan Rock wijst in zijn proefschrift uit 2010 op de nationale motieven van 

Jonckbloet. Zie Rock 2010, p. 334. 
23 Miltenburg 1991, p. 148. 
24 Van den Berg 1989, i.h.b. p. 320. 
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 Van den Berg roert hier een belangrijk punt aan. Van ‘professionele’ 

neerlandici was in de eerste helft van de negentiende eeuw nog geen sprake, maar de 

hoeveelheid werken over de geschiedenis van de Nederlandse literatuur kan 

indrukwekkend worden genoemd. De eerste literatuurhistorische overzichten over de 

Nederlandse literatuur verschijnen aan het einde van de achttiende eeuw.25 Nederland 

is daarmee overigens betrekkelijk laat in vergelijking met enkele andere Europese 

landen, waaronder Engeland, Frankrijk en Duitsland, die al een vijftigtal jaren eerder 

begonnen waren met de literaire geschiedschrijving.26 Willem Kops is in 1774 de 

eerste die een literatuurhistorische studie publiceert. Het betreft een studie over de 

rederijkersliteratuur, die lange tijd gebruikt zal worden als bron voor de 

rederijksstudie. Enkele jaren later, in 1781, publiceert Huisinga Bakker een 

verhandeling waarin hij een beknopte beschrijving geeft van de ontwikkeling van de 

vaderlandse poëzie vanaf de Middeleeuwen tot aan Hooft. In 1800 publiceert Hendrik 

van Wijn zijn Historische en letterkundige avondstonden, waarin hij onder meer een 

overzicht opneemt van de middeleeuwse literatuur. Na Van Wijn is het Jeronimo de 

Vries die als eerste een studie uitgeeft van de Nederlandse poëzie door de eeuwen 

heen. In 1810 verschijnt van zijn hand Proeve eener geschiedenis der Nederduitsche 

dichtkunde. Na De Vries zien in korte tijd  nog veel meer literatuurgeschiedenissen 

het licht. Vooral in de periode van het Verenigd Koninkrijk (1815-1830) in komen er 

opvallend veel overzichtswerken op de markt.  

 In de loop van de eerste decennia van de negentiende eeuw neemt de aandacht 

voor het literaire erfgoed toe. Dit blijkt niet alleen uit het grote aantal 

literatuurgeschiedenissen die elkaar in korte tijd afwisselen, maar in het algemeen kan 

worden geconstateerd dat het literaire verleden steeds populairder wordt. Er worden 

tal van naslagwerken, verhandelingen en edities uitgebracht en ook in tijdschriften 

wordt regelmatig gepubliceerd over de vroegere schrijvers. Het is deze toename die de 

aanleiding vormt voor deze studie.     

 

 

Vraagstelling en grensafbakening 

 

In deze studie onderzoek ik hoe het literaire verleden gestalte kreeg in de eerste helft 

van de negentiende eeuw. Vraagstelling is daarbij hoe het ‘literaire verleden’ tot 

‘literair erfgoed’ omgebouwd werd. Daarbij ga ik ervan uit dat de term ‘literair 

erfgoed’ geen neutrale aanduiding is, maar al een waardetoekenning inhoudt. Het 

                                                 
25 In hoofdstuk 3 wordt hier uitgebreider op ingegaan.    
26 Kloek & Mijnhardt 2001, p. 494; Laan 1997, p. 35; Van den Berg 1973, p. 164. 
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begrip ‘literair erfgoed’ werd in de door mij onderzochte periode weliswaar niet 

gehanteerd, althands niet als term, maar het lijkt in dit verband toch de beste 

aanduiding voor wat er veranderde.  Het gaat mij zowel om de immateriële als om de 

materiële betekenis van het literaire erfgoed. Onder de immateriële betekenis versta ik 

waardetoekenning (canonisering): welke auteurs en werken worden in de 

literatuurgeschiedenis opgenomen? Onder de materiële betekenis van het begrip 

versta ik de fysieke verschijningsvorm van de teksten: de verspreiding van het erfgoed 

via onder meer bloemlezingen en tekstuitgaven.27 Deze vraag wordt beantwoord aan 

de hand van de volgende deelvragen: Welke functie kreeg het literaire erfgoed 

toebedeeld? Hoe werd geselecteerd uit het verleden? Welke eigentijdse idealen en 

verlangens lagen hieraan ten grondslag?   

Als beginjaar is gekozen voor 1797. In dat jaar werd aan de Leidse universiteit 

de eerste leerstoel Nederlands in Nederland opgericht en Matthijs Siegenbeek werd 

benoemd tot de allereerste hoogleraar Nederduitse welsprekendheid. Deze aanstelling 

wordt vaak gezien als het beginpunt van de professionalisering van de Neerlandistiek 

in de loop van de negentiende eeuw.28 Het vormt tevens het beginpunt van de al 

eerder genoemde Oude School. De bovengrens van het onderzoek is het 

veronderstelde eindpunt van de Oude School,29 oftewel 1846, het jaar waarin 

Jonckbloet zijn vernietigende boekbeoordeling over Lulofs’ Handboek van den 

vroegsten bloei der Nederlandsche letterkunde publiceert in De Gids.  

Naast een grensafbakening in de tijd hanteer ik ook een grensafbakening in 

materiële zin. De literatuurgeschiedenis kreeg gestalte in het literary criticism, dat wil 

zeggen: in de literaire kritiek in brede zin. Hiertoe reken ik naast literaire handboeken 

en bloemlezingen ook verhandelingen, lezingen, edities, tijdschriftbijdragen en 

recensies. Vanzelfsprekend is het onmogelijk om alles wat er in de eerste helft van de 

negentiende eeuw is gepubliceerd over het literaire verleden bij het onderzoek te 

betrekken. Gekozen is voor een representatieve selectie. Voor deze studie zijn 

hoofdzakelijk Noord-Nederlandse geschriften gebruikt. Hoewel gedurende een deel 

van de door mij onderzochte periode Nederland en België één geheel zijn, en studies 

die dan verschijnen meestal op beide gebieden betrekking hebben, richt deze studie 

zich vooral op de ontwikkelingen op literair-historisch vlak in Nederland. Echter, ook 

in de periode van het Verenigd Koninkrijk zijn er verschillen tussen Noord en Zuid 

                                                 
27 Zie over de verschillende vormen van gebruik van het begrip ‘erfgoed’: Grijzenhout 2007, i.h.b. p. 1-

19. Voor het begrip ‘literair erfgoed’: Kuitert 2007. Ik volg haar omschrijving (p. 206). 
28 Zie o.a. De Vries 1997; Siegenbeek 1997, p. 7-12. 
29 Het eindpunt volgens Jonckbloet.  
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voelbaar, ook in de literatuurgeschiedenissen, en die zijn wel in het onderzoek 

betrokken.30  

Een groot deel van het corpus over het literaire verleden is voor deze studie 

bestudeerd. Alle handboeken en bloemlezingen die in bovengenoemde periode zijn 

verschenen zijn gebruikt.31 Voor wat betreft tijdschriften heb ik me geconcentreerd op 

die tijdschriften die relatief veel aandacht besteedden aan de literatuur, zoals de 

Vaderlandse letteroefeningen, Algemeene konst- en letterbode en De recensent, ook 

der recensenten. Deze tijdschriften publiceerden naast recensies ook regelmatig 

verhandelingen en redevoeringen handelend over het literaire verleden. Daarnaast heb 

ik ernaar gestreefd zo veel mogelijk los gepubliceerde verhandelingen en lezingen 

erbij te betrekken die voor deze studie relevant leken. Dit zijn onder meer de oraties 

van de eerste hoogleraren Nederlands. Daarnaast betreft het vooral publicaties waarin 

het leven en/of werk van een auteur centraal staat danwel literatuurhistorische 

verhandelingen over de vaderlandse literatuur. Enkele voorbeelden zijn Redevoering 

over de brieven van Pieter Corneliszoon Hooft van Jacobus Scheltema (1807), 

Verhandeling over het leven en de verdiensten van Joost van den Vondel, als dichter 

beschouwd van Jacobus Hendrik van der Schaaff (1827) en ‘Herinnering aan het 

tijdvak van Frederik Hendrik, bijzonder met betrekking tot de Nederduitsche poëzij’ 

van Adam Simons (1820).32 Ook is zijdelings gekeken naar edities van het literaire 

erfgoed die in de eerste helft van de negentiende eeuw verschenen.33  

  

 

Aansluiting bestaand onderzoek 

 

De geschiedenis van de literatuurgeschiedenis is een onderzoeksterrein dat al 

gedeeltelijk is ontgonnen. Voor deze studie is van al bestaande studies gebruik 

gemaakt. Enkele van deze werken zijn eerder in deze inleiding genoemd. Er is onder 

                                                 
30 Weijermars 2010. 
31 Ik doel hier op bloemlezingen over de Nederlandse literatuur, niet op bloemlezingen die uitsluitend 

betrekking hebben op één auteur. Deze zijn wel betrokken bij het onderzoek, maar hierbij is niet 

gestreefd naar volledigheid. Zie de bijlage voor een overzicht. 
32 Simons 1820. Tevens is de lezing opgenomen in zijn verzameld werk. Zie Simons 1834, p. 121-141. 

Waar en wanneer de lezing is voorgedragen heb ik niet kunnen achterhalen. 
33 Deze studie maakt deel uit van het NWO-project: The construction of the literary past onder leiding 

van prof. dr. Marita Mathijsen, dat bestaat uit diverse deelprojecten. Het deelproject van Jan Rock 

betreft edities. In 2010 verscheen zijn proefschrift getiteld Papieren monumenten. Om overlap te 

voorkomen heb ik ervoor gekozen om edities slechts dan expliciet bij mijn studie te betrekken als ik 

niet kon verwijzen naar zijn onderzoek.  De onderzoeksresultaten en inzichten van de overige projecten 

zijn, voor zover toepasselijk, verwerkt in mijn studie. 
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meer secundaire literatuur over het ontstaan van de literatuurgeschiedschrijving. Van 

het tijdschrift Literatuur verscheen in 1989 een themanummer over de Nederlandse 

literatuurgeschiedenis. In het bijzonder de bijdrage van Willem van den Berg over de 

pioniers van de Nederlandse literatuurgeschiedschrijving is voor mijn onderzoek 

relevant.34 Van den Berg geeft in dit artikel een korte beschrijving van de eerste 

literatuurhistorici en hun werkzaamheden, onder wie Jeronimo de Vries, Matthijs 

Siegenbeek en Jacob van Dijk. In zijn proefschrift uit 1973, De ontwikkeling van de 

term ‘romantisch’ en zijn varianten in Nederland tot 1840, gaat hij eveneens in 

diverse negentiende-eeuwse literatuurgeschiedenissen. Van Nico Laans proefschrift 

Het belang van smaak. Twee eeuwen academische literatuurgeschiedenis uit 1997 is 

vooral het eerste deel belangrijk, waarin hij ingaat op het ontstaan van de 

literatuurgeschiedenis in Nederland. Gerard Brom publiceerde in 1944 een werk 

getiteld Geschiedschrijvers van onze letterkunde, waarin hij beschrijvingen geeft van 

onder meer Hendrik van Wijn, Jeronimo de Vries en Willem Jonckbloet. Een kleine 

zestig jaar later verscheen Der vaderen boek, een bundel van geschreven portretten 

van beoefenaars van de Middelnederlandse letterkunde door de eeuwen heen. Ook 

Hendrik de Buck heeft een geschiedenis geschreven over de studie van de 

middeleeuwse letteren door de eeuwen heen, De studie van het Middelnederlandsch 

tot in het midden der negentiende eeuw (1930). Miltenburg heeft in zijn studie Naar 

de gesteldheid dier tyden (1991) onderzoek gedaan naar de negentiende-eeuwse 

mediëvistiek. Hij heeft onder meer gekeken naar de rol die de Middeleeuwen kregen 

in de activiteiten van diverse genootschappen en in het tijdschrift De Gids in de 

negentiende eeuw.    

George Vis heeft diverse artikelen over de geschiedenis van de studie van de 

Nederlandse letterkunde gepubliceerd, die in 2004 zijn verzameld in de bundel Van 

Siegenbeek tot Lodewick. De bundel bevat bijdragen over onder meer de eerste 

hoogleraren Nederlands en enkele handboeken en is vooral gericht op 

literatuuronderwijs. Ditzelfde geldt voor Gert-Jan Johannes’ Dit moet u niet 

onverschillig wezen! De vaderlandse literatuur in het Noord-Nederlands voortgezet 

onderwijs 1800-1900 uit 2007. Hij behandelt onder meer bloemlezingen en 

literatuurgeschiedenissen die in het onderwijs werden gebruikt en de ontwikkelingen 

in het literatuuronderwijs in de negentiende eeuw. 

 Naast bestaande literatuur gericht op het ontstaan van de literaire 

geschiedschrijving in Nederland en het literatuuronderwijs zijn er ook diverse 

                                                 
34 Van den Berg beschrijft enkele pioniers op het gebied van de vaderlandse 

literatuurgeschiedschrijving. Aan bod komen onder meer Hendrik van Wijn, Jeronimo de Vries en 

Matthijs Siegenbeek. 
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publicaties die meer betrekking hebben op de inhoud van de literatuurgeschiedenis. 

Een voorbeeld is het proefschrift van Evert Wiskerke, De waardering voor de 

zeventiende-eeuwse literatuur tussen 1780-1813, uit 1995. Hij heeft zich voor zijn 

studie geconcentreerd op de receptie van de literatuur uit de Gouden Eeuw, eind 

achttiende, begin negentiende eeuw. Ook beschrijft hij de achtergronden van de 

opkomst van het literatuurhistorisch denken. Daarnaast publiceerde Wiskerke enkele 

artikelen die voor mij van belang zijn over visies op Vondel.35 Een ander voorbeeld is 

het proefschrift van J.P. Naeff uit 1960. Hij is gepromoveerd op een proefschrift over 

de waardering van Bredero door de eeuwen heen. 36 Naeff laat onder meer zien dat in 

de loop van de negentiende eeuw een verschuiving viel waar te nemen in de 

waardering van Bredero. In dit kader wijs ik ook nog op een artikel van Joost Kloek 

over Cats uit 1998, ‘Burgerdeugd of burgermansdeugd? Het beeld van Jacob Cats als 

nationaal zedenmeester’. Hierin beschrijft Kloek hoe de waardering voor Cats 

veranderde in de loop der eeuwen.  

Tenslotte wijs ik op het al eerder genoemde proefschrift van Jan Rock dat in 

2010 verscheen, Papieren monumenten, waarin hij onder meer een beschrijving geeft 

van edities die uitgebracht zijn door de eeuwen heen en hoe de editiepraktijk is 

veranderd. In het bijzonder heb ik gebruik gemaakt van de hoofdstukken over de 

negentiende-eeuwse uitgaven. 

 

Nico Laan schrijft in zijn proefschrift dat literatuurgeschiedenissen hun ontstaan 

vooral te danken hebben aan een toenemend historisch bewustzijn en de opkomst van 

het nationalisme.37 Literatuur gericht op het ontstaan van het historisch en nationaal 

denken zijn daarom relevant voor deze studie en bieden een achtergrond voor het 

ontstaan van de literatuurgeschiedschrijving. Onder andere Joep Leerssen, Niek van 

Sas en Lotte Jensen hebben over dit onderwerp gepubliceerd. 38  

 

                                                 
35 Zie Wiskerke 1987-88 en Wiskerke 1985. 
36 Zie Naeff 1960. 
37 Laan 1997, p. 36. 
38 Voorbeelden van Joep Leerssen zijn onder meer zijn studie Nationaal denken in Europa uit 1999 en 

De bronnen van het vaderland uit 2006. Niek van Sas heeft meerdere artikelen gepubliceerd die hier 

van belang zijn. Diverse zijn opgenomen in De metamorfose van Nederland. Van oude orde naar 

moderniteit, een bundeling van zijn artikelen. Ik wijs onder meer op de hoofdstukken 

‘Vaderlandsliefde, nationalisme en vaderlands gevoel, 1770-1830’ en ‘Talen van het vaderland. Over 

patriottisme en nationalisme’ uit deze bundel. Lotte Jensen publiceerde onder meer De verheerlijking 

van het verleden: helden, literatuur en natievorming in de negentiende eeuw. Hierin beschrijft Jensen 

hoe in de negentiende eeuw de contemporaine literatuur werd ingezet om vaderlandse gevoelens op te 

wekken en een saamhorigheidsgevoel te creëren.     
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De bovengenoemde studies hebben ten grondslag gelegen aan mijn onderzoek. Hun 

onderzoeksresultaten heb ik ingezet bij mijn eigen documentenonderzoek, dat 

uitgebreider was dan de genoemde studies. Mijn onderzoek richt zich op zowel de 

achtergronden van het ontstaan van de literaire geschiedschrijving als de inhoud van 

de literatuurgeschiedenis, waarbij niet alleen de concrete literatuurgeschiedenissen, 

maar het brede spectrum aan teksten over het literaire verleden worden betrokken. 

Daarin verschilt zij van de hierboven genoemde werken. Bovendien heb ik, in 

samenhang met het onderzoeksproject The construction of the literary past (zie noot 

33) de focus verschoven naar het kader van het historisme, en daarmee 

samenhangend, het kader van het nationalisme en het kader van de canonvorming. 

Daarin verschilt deze studie dan ook van de eerdere, zij het dat bijvoorbeeld Jensen en 

Laan al aanzetten daartoe geven.  Het ging mij niet om de vastlegging van de feiten 

van de literaire geschiedschrijving, maar om de functie ervan. Mijn studie biedt 

daarmee inzicht in de constructie van wat later de literaire canon genoemd zal 

worden.    

 

 

Opbouw van het proefschrift 

 

In hoofdstuk 1 wordt beschreven welke motieven in verband gebracht kunnen worden 

met het ontstaan van de literatuurgeschiedschrijving. De toenemende belangstelling 

voor het literaire verleden vanaf eind achttiende eeuw hangt samen met het 

vervaldenken uit die periode. Het literaire erfgoed wordt ingezet om het gevoel van 

verval tegen te gaan en krijgt een actieve rol in het hersteldenken. In hoofdstuk 2 staat 

de verspreiding van het literaire erfgoed centraal. In dit hoofdstuk wordt beschreven 

hoe via genootschappen, tijdschriften en losse publicaties het erfgoed in de loop van 

de negentiende eeuw meer en meer openbaar werd gemaakt en waar de focus op lag. 

In het daaropvolgende hoofdstuk, hoofdstuk 3, wordt aan de hand van verschillende 

bronnen in hoofdlijnen beschreven hoe de geschiedenis van de Nederlandse literatuur 

beschreven werd in de eerste helft van de negentiende eeuw. Wat beschouwt men als 

goede literatuur en hoe kan dit worden verklaard? Zijn er verschuivingen 

waarneembaar in de loop van de tijd? In het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 4, staat de 

nationalisering van het literaire erfgoed centraal. Aan de hand van voorbeelden wordt 

beschreven hoe het negentiende-eeuwse verlangen naar versterking van het nationale 

gevoel geprojecteerd werd op het verleden. Met andere woorden, hoe het literaire 

verleden in dienst kwam te staan van het nationale doel en hoe de vorming van de 

literatuurgeschiedenis hierdoor is beïnvloed. Het proefschrift eindigt met een 

samenvattend hoofdstuk.      
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Hoofdstuk 1 De actualisering van het verleden. De betekenis van het literaire 

erfgoed in de eerste helft van de negentiende eeuw 

 

Vanaf eind achttiende eeuw nam de belangstelling voor het vaderlandse literaire 

erfgoed toe. De eerste literatuurgeschiedenissen en bloemlezingen zagen in de eerste 

helft van de negentiende eeuw het licht en ook verschenen er veel edities en 

verhandelingen over de vroegere schrijvers. Deze groeiende interesse kan niet los 

worden gezien van de eigen tijd.  De oude literatuur werd ingezet voor eigentijdse 

verlangens en idealen. Het vastleggen van het literaire verleden was met andere 

woorden geen doel op zich, maar een middel. In dit hoofdstuk wordt beschreven 

waarom men in de late achttiende eeuw en de eerste helft van de negentiende eeuw zo 

veel waarde ging hechten aan de vaderlandse schrijvers. Ik zal allereerst de rol 

schetsen die het erfgoed kreeg in het tegengaan van literair verval, waarbij ik eerst 

kort inga op het in de achttiende eeuw ontstane vervaldenken in de loop van de 

achttiende eeuw. Daarna wordt beschreven hoe de oude meesters vervolgens werden 

ingezet om vaderlandse gevoelens te verspreiden. Als gevolg daarvan kon, met name 

in de periode van het Verenigd Koninkrijk, het literaire erfgoed worden gebruikt om 

de burgers op te voeden tot echte vaderlanders, tot nationale burgers. Het ene vloeide 

voort uit het andere.  

 

Dichters voor dichters. Literatuurgeschiedenis als middel tegen verval  

 

In de loop van de achttiende eeuw had een algemeen besef van verval bezit genomen 

van de inwoners in Nederland. Men voelde dat Nederland zijn belangrijke positie 

binnen Europa had verloren. In de zeventiende eeuw vierde de Nederlandse Republiek 

hoogtij; Nederland had een vooraanstaande positie in Europa verworven. Zowel op 

staatkundig als op economisch terrein ging het de Republiek voor de wind, maar in de 

loop van de achttiende eeuw was hierin verandering gekomen. De Republiek leek 

rond 1700 over haar hoogtepunt heen te zijn.39 Ook op literair gebied ervoer men in 

de loop van de achttiende eeuw een achteruitgang. Er werd geklaagd over onder meer 

gebrek aan “vinding” en theorie en een te hoog gehalte aan rijmelarij.40 Vondel en 

Hooft waren inmiddels overleden en er waren geen plaatsvervangers opgestaan. 

Bilderdijk rijmde:  

 

 Uw val genaakt, roemruchte Vondel, 

                                                 
39 Wiskerke 1995, p. 45-48; Johannes 1997, p. 11. 
40 De Vries 2001, p. 17-19. 
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 En de uwe, nog doorluchter Hooft! 

Door ieder nieuwen dichtbondel 

Wordt iets van uwen roem verdoofd. 

Verdoofd? door zulke letterlichten? 

Ja, mannen, lacht niet onbedacht: 

Hoe meer men afwijkt van uw dichten, 

Hoe meer men zich uw’ meester acht. 

Haast zijn we tot dat punt vervallen, 

Dat niets van ’t onze naar u zweemt; 

En hoe dan als Poëet te brallen, 

Ten zij men u de kroon ontneemt?41 

 

De ontevredenheid over de eigentijdse literatuur leidde tot de oprichting van tal van 

letterkundige genootschappen.42 Deze genootschappen trachtten een steentje bij te 

dragen aan de heropbouw van de Nederlandse literatuur, onder andere door 

belangstelling op te wekken voor de poëzie van de schrijvende leden en het kritisch 

keuren ervan. De ‘taak’ van de genootschappen om te waken over de kwaliteit van de 

poëzie bleek in de praktijk veel minder aan de orde te zijn. Het literaire verval kon in 

de ogen van de genootschappers worden tegengegaan door vooral nuttige poëzie. 

Poëzie kreeg een steeds meer beschavende functie toegediend: ze moest streven naar 

vooruitgang in kennis, zeden en culturele ontwikkeling.43 Overigens is het maar de 

vraag of de literatuur daadwerkelijk in verval was geraakt. Marleen de Vries stelt in 

haar proefschrift dat de achttiende-eeuwse klaagzangen over de literaire achteruitgang 

met een korreltje zout moeten worden genomen.44  

In de tweede helft van de achttiende eeuw nam binnen de genootschappen de 

belangstelling voor een meer theoretische benadering van literatuur toe. Met name in 

de laatste twee decennia van de achttiende eeuw verschenen de nodige 

dichttheoretische verhandelingen.45 In dergelijke verhandelingen werd getracht 

antwoord te geven op de vraag waaraan een dichter of dichtstuk moest voldoen. Via 

voorgeschreven regels probeerden de genootschappen de literatuur op een hoger 

niveau te brengen. Tegelijkertijd ontstond eind achttiende eeuw een kleine groep van 

letterkundigen die bezwaar maakte tegen de normatieve regelgeving, die juist negatief 

                                                 
41 Bilderdijk 1803, p. 34. Het gedicht is geschreven in 1788. 
42 De Vries 2001, hoofdstuk 1. 
43 De Vries 2001, p. 31. 
44 De Vries 2001, p. 18. 
45 De Vries 2001, p. 42-43.  
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zou uitpakken.46 De dichterlijke vrijheid kwam daarmee in gevaar. Geen droge 

theorie, maar goede voorbeelden had men nodig! Tot dit groepje behoorde onder meer 

de dichter Jeronimo de Bosch, die vooral in het Latijn dichtte. De Bosch stond in zijn 

tijd bekend om zijn kennis van de klassieke literatuur en in het bijzonder om het 

verspreiden van die kennis bij diegenen die het Latijn en Grieks niet machtig waren.47 

In 1783 verscheen in de genootschapsreeks van Teyler’s Tweede Genootschap een 

verhandeling van De Bosch over de ‘regelen der dichtkunde’. Deze verhandeling 

dankte haar ontstaan aan een prijsvraag die het genootschap in 1780 had 

uitgeschreven. De vraag was als volgt: ‘Welken zyn de beste en duidelykste 

kenmerken van zoodanige regelen, die, om dat zy in den aard van 't ontwerp te 

vinden, of met de form van 't gekoozen dicht-stuk verknocht zyn, niet mogen noch 

kunnen veronachtzaamd of te buiten gegaan worden?’. De Bosch won met zijn 

antwoord de ‘gouden eer-prys’.  

 De Bosch hield in zijn verhandeling een pleidooi voor de navolging van de 

klassieke schrijvers.48 Onder navolging verstond hij niet slaafs kopieerwerk, maar 

vrije navolging: het overbrengen van schoonheden uit de werken van de Griekse en 

Romeinse schrijvers naar de eigen tijd, aangepast aan de eigen zeden. Een dichter 

diende zich volgens hem aan de hand van goede voorbeelden te ontwikkelen. Regels 

werkten volgens hem alleen maar belemmerend voor de dichter. De Bosch 

beschouwde imitatio als noodzakelijk voor verdere ontwikkeling van smaak en 

gevoel. Het getuigde volgens hem van arrogantie indien een dichter die overbodig 

achtte. Hij stond hiermee lijnrecht tegenover de benadering zoals verwoord door 

Hieronymus van Alphen in diens vertaling van F.J. Riedels Theorie der schönen 

Künste und Wissenschaften (1778-1780). Van Alphen was juist een voorstander van 

wijsgerige verdieping.49  

De Bosch zette zijn betoog kracht bij door te wijzen op de navolging van de 

klassieke literatuur door vaderlandse dichters. Hij ging onder meer in op de literaire 

vorming van Poot, Hooft en Vondel. Geen andere dichter dan Vondel wist volgens 

hem beter de oude auteurs na te volgen. Hij toonde door middel van fragmenten aan 

hoe Vondel zich van het werk van Latijnse dichters als Vergilius had bediend voor 

zijn Gysbreght van Aemstel.    

 

                                                 
46 De Vries 2001, p. 57. 
47 Korpel 1993, p. 55-58.  
48 Zie over De Bosch ook: Korpel 1993, p. 55-58; Van Oosterholt 1998, p. 149-151; Wiskerke 1995, p. 

129-150. 
49 Zie over Van Alphen: Wiskerke 1995, p. 112-129; Van Oosterholt 1998, p. 118-120.  
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Door het schoone, het welk hy in deezen Latynschen Dichter aantrof, 

opgewekt, heeft hy zulke ongemeene, verhevene en schilderachtige 

uitdrukkingen en denkbeelden overal in zyne dichtwerken ingevlochten, dat 

niemand in de Nederduitsche dichtkunde, wat het fraaije en verhevene betreft, 

met hem kan gelyk gesteld worden. [...] Hier vond hy voedsel voor zyn’ geest, 

en overvloedige stof tot aankweeking van zyn’ natuurlyken dichtader; dit 

moest derhalven de voorname en noodzaakelyke regel zyn voor alle jonge 

Dichters.50  

 

Hoewel De Bosch niet ontkende dat het werk van de eigentijdse vaderlandse auteurs 

esthetische verdienste had, was hij van mening dat alleen de klassieke auteurs tot 

model dienden te worden gekozen:  

 

Wy erkennen gaarne, dat by VONDEL, DE DEKKER, POOT, HOOGVLIET, SMITS 

en andere Nederlandsche Dichters veel dichterlyk schoon te vinden is, en 

geeven hun met genoegen den welverdienden lof. Maar de zaak onpartydig en 

naar waarheid overwogen zynde, kunnen de nieuwe, zo als die zyn, met de 

Ouden niet worden gelyk gesteld. Men zegge wat men wil; de Ouden zyn hier 

de regte voorgangers, hunne schriften zyn de echte modellen.51 

 

Hij doet dus wel een beroep op de oude vaderlandse schrijvers, maar alleen om aan te 

tonen dat zij als voorbeeld kunnen dienen voor de imitatio. De verhandeling van De 

Bosch is van grote invloed geweest op de literatuurbeschouwing. Onder meer 

Jeronimo de Vries, waarover meer in hoofdstuk 3, liet zich voor zijn 

literatuurgeschiedenis inspireren door De Bosch.52 Waar De Bosch echter van mening 

was dat uitsluitend de klassieke teksten tot voorbeeld dienden te worden genomen, zo 

waren anderen van mening dat naast de Griekse en Romeinse auteurs ook de auteurs 

van eigen bodem tot model konden worden genomen. Dit was overigens niet geheel 

nieuw. Binnen diverse achttiende-eeuwse genootschappen werd vooral de 

zeventiende-eeuwse poëzie al uitvoerig bestudeerd en geïmiteerd.53 Vooral Vondel 

werd in de tweede helft van de achttiende eeuw alom geroemd in de genootschappen, 

zowel om zijn schrijverschap als om zijn persoon.54  

                                                 
50 De Bosch 1783, p. 92-93.   
51 De Bosch 1783, p. 213. 
52 Wiskerke 1995, p. 151. 
53 De Vries 2001, p. 133. 
54 De Vries 2001, p. 134. 
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Vanaf eind achttiende eeuw lijkt de focus op de voorbeeldfunctie van de eigen 

schrijvers toe te nemen. De studie van het literaire erfgoed gaat over de grenzen van 

de genootschappen heen en belandt in de publieke ruimte. Zoals we verderop in dit 

hoofdstuk zullen zien gaat het daarbij niet uitsluitend om de dichterlijke kwaliteiten 

van de vaderlandse auteurs, maar vooral ook om de inhoud van hun teksten en de 

persoon achter de auteur. De vroegere schrijvers zouden steeds vaker gaan fungeren 

als ideale vaderlanders. Vooral in de periode van het Verenigd Koninkrijk zou de 

nadruk meer komen te liggen op de betekenis van hun teksten en hun persoon dan op 

de technische aspecten van hun schrijverschap. Dit hangt vermoedelijk samen met het 

feit dat van literair verval niet langer meer sprake zou zijn. Vooral na 1813 

constateerden de letterkundigen een literaire bloeiperiode in de eigen tijd, zoals ik zal 

laten zien. Na 1813 lijkt het literaire erfgoed dan ook minder ingezet te worden om de 

eigen literatuur te verbeteren, maar de oude schrijvers worden dan vooral gebruikt om 

de inwoners van de natie op te voeden. De doelgroep verschuift met andere woorden 

van schrijvers naar burgers.   

 

 

Literair verval rond 1800 

 

Deze verschuiving ging langzaam. Het bleek in de praktijk niet eenvoudig om de blik 

te richten op de eigen vaderlandse letteren. Het vervaldenken zat diep verankerd in de 

mens en was rond 1800 nog niet verdwenen. Matthijs Siegenbeek, over wie zometeen 

meer, sprak in 1798 tijdens de 30e verjaardag van het taal- en dichtlievend 

genootschap Kunst wordt door arbeid verkregen’ de volgende dichtregels uit:  

 

Hoe kwijnt gij [de dichtkunst], ach! op Neêrlands grond, 

En ziet de dagen heêngevloden, 

Toen gij zo velen tellen kondt, 

Die u hunne offers boden. 

Helaas! de glorierijke tijd, 

Toen, gantsch aan uwen dienst gewijd, 

Een aantal echte Zonen 

Uw’ roem verbreidden is daar heên. 

De blijde dagen zijn verleên, 

Toen ge, in dees tempelzaal, van uw verheven tonen 

Zo vaak den weêrgalm hebt gehoord; 

Toen gij, die aller oor kunt boeiën, 

En Y, en Maas, door u bekoord, 



‘Een voldingend bewijs van ware vaderlandsliefde’ 

 

26 

 

Deedt zachter zeewaarts spoeiën.55 

 

Ook blijkt uit recensies uit het begin van de negentiende eeuw dat er nog steeds 

ontevredenheid bestond over de eigentijdse literatuur. Eigentijdse dichters als Feith, 

Bilderdijk, Tollens en Loosjes kregen vaak een positieve bespreking, maar 

tegelijkertijd werden ze beschouwd als een minderheid; ze behoorden tot een kleine 

groep van vaderlandse auteurs waar Nederland op kon bogen. Deze negatieve houding 

belemmerde de beoefening van de eigen taal en letteren, die juist zo noodzakelijk was 

voor de opbouw hiervan.  

 

Evenmin bevorderend was de voorkeur voor buitenlandse literatuur bij de 

Nederlandse lezer: 

 

Partijdige bewonderaars der vreemdelingen! buitensporige denkers! 

verwaande kunstregters! zie hier de hulde, welke geen gewoon, geen 

ongeleerd, geen ongeacht verzenmaker, maar een met de aloude, 

middeltijdsche en hedendaagsche literatuur van het geheel het Letterbarend 

Europa bekend, grondig bekend, Hoofddichter uwer Natie van den algemeen, 

door jonge halfgeleerden, miskende CATS, zingt.56 

 

Deze woorden zijn afkomstig van een recensent die in het tijdschrift Nieuwe 

vaderlandsche bibliotheek een gedichtenbundel van Bilderdijk bespreekt, waarin 

onder meer een gedicht over de zeventiende-eeuwse dichter Jacob Cats was 

opgenomen. De recensent wees het publiek op de aandacht en waardering die 

Bilderdijk schenkt aan deze vaderlandse auteur. De strekking van de recensent is 

duidelijk: anderen konden een voorbeeld nemen aan Bilderdijk. Waar zij wegliepen 

met vertalingen van ‘vreemdelingen’, daar liep Bilderdijk weg met de nationale Cats.  

Bilderdijk ergerde zich aan de vele vertalingen, in het bijzonder aan de uit het 

Duits vertaalde literatuur. Hij omschreef de Duitse werken als ‘vodden’, ‘walgelijk’; 

de lezers waren volgens hem onbekend met de literatuur van onder andere Antonides 

van der Goes, Vondel en Hoogvliet, grootheden van eigen bodem.57 In zijn werk 

Fingal, een vertaling van Ossian, schreef hij 

 

                                                 
55 Siegenbeek 1798, p. 2-3. 
56 Anon. 1808a, p. 208. 
57 Anon. 1806a.  
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Maar in een’ tijd dat men zich naar den walgelijken smaak der Duitschen 

vormt, en onze goede Dichters, zoo wel als de Grieksche, voor Hoogduitsche 

vodden, die het menschelijk verstand onteeren, achterliggen, is het niet 

vreemd, zoo men gants tegenstrijdige begrippen met die der opbouwers van 

onze Taal- en Dichtkunst koestere. […] Maar mijne Landgenooten, laat u het 

edel en voortreffelijk voorrecht onzer taal, dat zy met de schoone Grieksche 

gemeen heeft, niet ontnemen!58    

 

Het publiek liet zich volgens hem ‘door Duitschen en Engelschen onzin en klatergoud 

(waar nu ook de Fransche schriften van vervuld zijn) wegsleepen, en bederft de Taal 

meer en meer door ze naar een verbasterd mengelmoes te plooien, waar van zy – 

zelven bij wie het t’huis behoort, niets verstaan, en waar zy sedert meer dan een halve 

Eeuw altijd aan knoeien om het al daaglijks meer en meer te verslimmeren.’59 

Bilderdijks onvrede over de bewieroking van de ‘Hoogduitsche altaren’ zou hij nog 

vaker laten blijken in zijn werk.  

Niet alleen Bilderdijk wees op het gevaar van taalverbastering. Dit punt werd 

vaker genoemd: de Nederlandse taal leed onder de vele vertalingen van buitenlandse 

werken. Ook Siegenbeek wees hierop. Begin negentiende eeuw publiceerde hij 

hierover een uitvoerige verhandeling getiteld Betoog van den rijkdom en de 

voortreffelijkheid der Nederduitsche taal met eene opgave der middelen, om de 

toenemende verbastering van dezelve tegen te gaan, waarin hij de toenemende 

verbastering onder meer wijt aan de beoefening van de Duitse letterkunde.60 Niet 

alleen voor taalverbastering werd gewaarschuwd, maar ook voor verbastering van 

smaak en zeden. De lezer zou met de vertalingen buitenlandse zeden voorgeschoteld 

krijgen, wat zou kunnen leiden tot verbastering van de goede zeden. Een recensent die 

de roman Historie van Mejuffrouw Susanna Bronkhorst besprak, schreef de 

verbastering van zeden toe aan romans. Hij doelde vooral op buitenlandse romans. 

Het werk van Loosjes kon zijn goedkeuring wegdragen, omdat het een oorspronkelijk 

Nederlandse roman was met nationale karakters.61 Het waren vooral vaderlandse 

                                                 
58 Bilderdijk 1805, dl. 1, p. 156. 
59 Bilderdijk 1805, dl. 2, p. 162. 
60 Deze verhandeling is onstaan n.a.v. een prijsvraag uitgeschreven door de Bataafsche maatschappij 

van taal- en dichtkunde aan het begin van de negentiende eeuw. Siegenbeek won met zijn verhandeling 

de prijsvraag en krijgt hiervoor in 1806 de ‘gouden Eerepenning’. De prijsverhandeling is gepubliceerd 

in het vijfde deel van de Werken van de Bataafsche maatschappij van taal- en dichtkunde (1810). 
61 Anon. 1807a.  



‘Een voldingend bewijs van ware vaderlandsliefde’ 

 

28 

 

werken waarin de vaderlandse zeden werden beschreven die op een positieve 

ontvangst in de kritiek konden rekenen.62    

De vertalingenproblematiek bereikte ook de genootschappen. Rond de 

eeuwwisseling schreven enkele genootschappen prijsvragen uit over de mogelijke 

gevolgen van vertalingen. In 1797 maakte het Amsterdamsch dicht- en letteroefend 

genootschap het onderwerp van een prijsvraag bekend die over de invloeden van het 

vertalen van buitenlandse auteurs moest gaan: ‘In hoe verre is het hedendaagsch 

naarvolgen en vertaalen der Uitlandsche Dichters, aan de Vaderlandsche Dichtkunde 

nuttig of schadelyk? En op welke wyze is het eerste te bevorderen, en het laatste te 

vermyden’.63 Deze prijsvraag werd niet bekroond. Ruim tien jaar later schreef 

Teyler’s tweede genootschap de volgende prijsvraag uit: ‘Welk nut en nadeel heeft de 

meer algemeene beoefening der Hoogduitsche Letterkunde, in de laatste jaren, aan 

onze Dichtkunst toegebragt? – En door welke middelen zouden, met behoud van het 

daaruit gesprotene goede, en schadelyke gevolgen dier beoefening het best en zekerst 

kunnen worden afgeweerd?’64 Ook deze bleef onbeantwoord. Desondanks is het 

veelzeggend genoeg dát ze werden uitgeschreven.  

In de literaire kritiek werd rond 1800 regelmatig geklaagd over de 

aanwezigheid van vele vertalingen. De Nederlandse lezer gaf tot hun ongenoegen de 

voorkeur aan buitenlandse auteurs in plaats van vaderlandse auteurs. Vooral de 

werken van Engelse en Duitse auteurs waren eind achttiende eeuw populair bij de 

lezer. Een recensent die in de Vaderlandsche letteroefeningen de roman Kenau 

Hasselaar of de heldin van Haarlem van Adriaan Loosjes besprak schreef: 

 

En, helaas! juist nu overlaadt men ons, tot walgens toe, met laffe, winderige 

vruchten, op vreemden bodem gewassen, juist nu moeten wij alles verzwelgen, 

wat in Duitsche en Fransche trekkassen door ligtzinnigheid en 

oppervlakkigheid wordt uitgebroeid – zuur en zoet, rijp en onrijp.65 

 

De critici klaagden niet alleen over de vele vertalingen, maar vooral ook over het 

geringe aantal oorspronkelijke Nederlandse werken. Het kwam dan ook regelmatig 

voor dat een Nederlandse auteur een positieve bespreking kreeg alleen al omdát het 

geen vertaling was, maar het een origineel werk betrof. De kwaliteit van het werk 

                                                 
62 Dit gold bijvoorbeeld ook voor de roman Historie van Mejuffrouw  Sara Burgerhart van Wolff en 

Deken die in 1782 verscheen. Op de titelpagina stond tussen vierkante haken vermeld [Niet Vertaalt.]. 

Zie over de receptie van deze roman ook de inleiding op hoofdstuk 4. 
63 Dit werd aangekondigd in de Algemeene konst- en letterbode 1797, dl. 1, p. 177. 
64 Dit werd aangekondigd in de Algemeene konst- en letterbode 1810, dl. 1, p. 5-6. 
65 Anon. 1808b, p. 607. 
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kwam in de besprekingen vaak op een tweede plaats te staan, want ‘elke Vaderlander 

[ziet] liever eene middelmatige oorspronkelijke, dan eene wat betere vreemde Roman 

[...] verschijnen’.66  

 De voorkeur voor vertalingen en het gebrek aan originele werken werkte 

weinig bevorderend voor de bestudering van de taal en eigen letteren, maar voedde 

daarentegen juist het beeld dat de vaderlandse literatuur weinig te bieden had.   

Evenmin inspirerend voor het zelfvertrouwen was het feit dat het buitenland 

zich weinig aantrok van de Nederlandse letteren, of alleen in negatieve zin hierover 

schreef. In het begin van de negentiende eeuw werd hier meerdere keren over 

geklaagd in de literaire kritiek. Een redacteur die het werk van de brieven over het 

Nederlandse toneel van de Duitser Lodewijk Frederik Christiaan Haug inleidde,67 

schreef dat het opmerkelijk was dat een ‘vreemdeling’ zoveel kennis had van de 

Nederlandse letterkunde, vooral gezien het feit dat de Nederlandse schrijvers door 

buitenlanders vaak werden miskend.68 Ook Haug zelf beaamde dit. Volgens hem was 

dit te wijten aan een gebrek aan kennis van de Nederlandse taal.69 In een ingezonden 

brief die gepubliceerd werd in de Algemeene konst- en letterbode naar aanleiding van 

Haugs brieven sprak een onbekende schrijver zijn bewondering uit voor de 

werkzaamheden van Haug, omdat hij bijdroeg aan het vermeerderen van kennis over 

de Nederlandse letterkunde in het buitenland.70  

In een anonieme bijdrage over reisbeschrijvingen in het Vaderlandsch 

magazijn werd bevestigd dat veel buitenlanders minachtend over Nederland dachten. 

Hij wees onder meer op het werk van Georg Forster die eind achttiende het werk 

Ansichten vom Niederrhein publiceerde. Forster schreef laatdunkend over het 

Nederlandse toneel. Hij omschreef het als een armzalige volksverlustiging. De 

recensent was dan ook verheugd met het werk van Haug, die dit juist tegensprak.71 

  Haug was op dat moment, begin negentiende eeuw, één van de weinige 

buitenlanders die zich met de Nederlandse letterkunde bezighield en er positief over 

schreef. In het levensbericht dat in 1834 over hem werd geplaatst in het Jaarboek van 

de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (1834) werd hij herinnerd als iemand 
                                                 
66 Anon. 1806b, p. 203. 
67 Deze brieven worden in 1805 gepubliceerd in de Algemeene konst- en Letterbode, maar worden dat 

jaar ook los uitgebracht onder de titel Brieven uit Amsteldam over het nationaal tooneel en de 

Nederlandsche letterkunde. In 1808 komt hierop een vervolg, Tooneelkundige brieven, geschreven in 

het najaar 1808. Ten vervolge op de Brieven uit Amsteldam, over het nationaal tooneel en de 

Nederlandsche letterkunde. 
68 Haug 1805, p. 209-214. 
69 Ibidem, p. 212. 
70 Anon. 1805a. 
71 Anon. 1807b. 
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die de vooroordelen die bij de Duitsers leefden over de Nederlandse taal en 

letterkunde naast zich neerlegde: 

 

Dan ’t geen hier bovenal vermeld moet worden, is, dat hij, schoon Duitscher 

van geboorte en opvoeding, echter zoo verre af was van in de gewone 

vooroordeelen zijner landgenooten tegen onze taal en letterkunde te deelen, 

dat hij, integendeel, dezelve op haren vollen prijs waardeerde, en haren roem, 

zoo veel in hem was, zocht uit te breiden.72   

 

Tot in de jaren twintig van de negentiende eeuw werd geklaagd over de buitenlandse 

minachting van de Nederlandse taal en letteren. Daarna leken de klachten af te nemen. 

In deze periode verschenen de eerste geschiedenissen en bloemlezingen over de 

Nederlandse literatuur in het Engels, Duits en Frans verschenen. Deze komen in 

hoofdstuk 2 aan de orde. 

  

Een andere oorzaak van het verval werd gezocht in de adoratie van de klassieke 

letteren. Hierin ziet men echter een zekere tweeslachtigheid. In de achttiende eeuw 

werd de geringe beoefening van de klassieke letteren als een van de oorzaak van het 

verval gezien: er was te weinig ‘imitatio’, men keek te weinig naar de goede klassieke 

voorbeelden. In de negentiende eeuw kwam ook de gedachte op dat te veel kijken 

naar de klassieken de waardering voor de eigen auteurs uit het verleden in de weg kon 

staan. Zoals eerder is beschreven hield Jeronimo de Bosch een pleidooi voor het 

navolgen van de Griekse en Romeinse schrijvers. Dit ging echter deels ten koste van 

de eigen letteren. De aandacht voor de klassieke literatuur was aan het begin van de 

negentiende eeuw nog steeds groot. Dit valt onder meer af te leiden uit de diverse 

vertalingen van en werken over de klassieke literatuur. Ik geef enkele voorbeelden. In 

1802 gaf boekverkoper Jan ten Brink, die enkele jaren later tot hoogleraar 

geschiedenis, welsprekendheid en Griekse letterkunde zou worden benoemd aan de 

Latijnse school te Harderwijk, de Bibliotheek van oude letterkunde uit.73 In deze 

Bibliotheek werden vertalingen gepubliceerd van klassieke literatuur. In het 

voorbericht schreef Ten Brink dat hij het overbodig achtte te wijzen op de ‘heilzame 

invloed’ van de Griekse en Romeinse geschriften op de smaakontwikkeling. Dit was 

volgens hem bekend genoeg en bleek onder meer uit de staat van de letterkunde voor 

en na Hooft en Vondel. Hooft gaf Vondel het goede voorbeeld, Vondel volgde hem in 

de beoefening van de klassieken: 

                                                 
72 Anon. 1834, p. 54-55. 
73 In 1826 kwam een tweede deel van de Bibliotheek van oude letterkunde. 
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Dat toch onze Letterkunde van toen af, daar een VONDEL en anderen het 

voorbeeld van den Muider Drost vlytig navolgden, ene nieuwe gedaante heeft 

gekregen, en uit haren eersten armoedigen staat tot enen aanmerkelyken 

rykdom van denkbeelden en sieraden is opgekomen, zal elk, die in de 

Letterkundige geschiedenis van ons Vaderland geen vreemdeling is, geredelijk 

toestemmen, en tevens den weldadigen invloed van de beöeffening der 

Grieksche en Latijnsche schriften op de beschaving van den smaak, en de 

bevordering van ware wetenschap onder onze Natie, moeten erkennen.74 

   

Enkele jaren later, in 1807, bracht Matthijs Siegenbeek een vertaling uit van 

Homerus: Proeve eener dichterlijke vertaling van de Ilias van Homerus. Siegenbeek 

droeg zijn vertaling op aan Jeronimo de Bosch, omdat deze hem had doen inzien dat 

de beoefening en navolging van de Ouden de beste middelen waren om de bloei en 

luister van de vaderlandse letterkunde te bevorderen. Met zijn vertaling hoopte 

Siegenbeek de eigen letterkunde een dienst te bewijzen. Als sterke punten van 

Homerus’ schrijverschap noemde Siegenbeek zijn verhevenheid, de gave om aan alles 

leven en beweging te geven, zijn uitgebreide kennis van het menselijk hart wat onder 

meer blijkt uit de beschrijving van emoties en zijn karaktertekening, en zijn 

eenvoudigheid in zowel stijl, voordracht als zaken. Siegenbeeks waardering voor de 

klassieke literatuur maakte hem echter niet blind voor de eigen letteren. Hij achtte het 

beoefenen van de vaderlandse klassiekers eveneens belangrijk. Siegenbeek bracht in 

de loop van de negentiende eeuw diverse werken uit over de vaderlandse literatuur. 

Enkele voorbeelden zijn Proeven van Nederduitsche dichtkunde uit de zeventiende 

eeuw uit 1806 en zijn Beknopte geschiedenis der Nederlandsche letterkunde uit 1826. 

In hetzelfde jaar waarin Siegenbeek zijn vertaling uitbracht publiceerde 

Nicolaas van Kampen het eerste deel van zijn Zedekundige schoonheden der Ouden, 

of keur van Spreuken, Gezegden en Verhalen, getrokken uit Latijnse schrijvers, een 

bloemlezing van klassieke teksten.75 In het voorbericht wees hij op het belang van 

goede vertalingen van de klassieken, iets waar het volgens hem in Nederland 

grotendeels aan ontbrak, ondanks bovengenoemde Bibliotheek en ‘zoo vele bijdragen, 

waarmede de jongste tijden onze Letterkunde uit die der Ouden zagen 

vermeerderen.’76 Van Kampen achtte het belangrijk dat de klassieke literatuur onder 

een brede laag van de bevolking werd verspreid.77 Dit bleek ook uit de verhandeling 
                                                 
74 Ten Brink 1802, p. v. 
75 Tussen 1807 en 1810 verschijnen in totaal vier delen van dit werk. 
76 Van Kampen 1807-1810, dl. 1, p. viii. 
77 Korpel 1993, p. 115. 
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die hij schreef naar aanleiding van de volgende prijsvraag van de Hollandsche 

maatschappij der wetenschappen: ‘Is het nuttig, dat in het algemeen de geschriften 

der oude Grieken en Romeinen, en in het bijzonder hunne dichtwerken, in onze 

moedertaal overzet worden? Zoo ja, welke zijn de nuttigheden, daaruit 

voortvloeijende, en op welk eene wijze moeten die vertalingen vervaardigd zijn, 

zullen zij het meeste nut te weeg brengen?’ Van Kampen won met zijn verhandeling 

de prijsvraag en deze werd in 1815 gepubliceerd in de verhandelingenreeks van het 

genootschap.78 Van Kampen achtte het zinvol de Ouden te vertalen. Kennis van de 

oude werken vormde volgens hem de basis van iedere beschaving. Wel had hij enkele 

bezwaren op diverse Latijnse en Romeinse dichters, onder meer met betrekking tot het 

zedelijk gehalte van de teksten. Van Kampen gaf in zijn verhandeling enkele adviezen 

voor het vertalen van diverse teksten.79  

 

Eén van de meest bekende klassieke teksten, De Aeneas van Vergilius, eerder vertaald 

door Vondel, werd begin negentiende eeuw meerdere keren vertaald en bewerkt. In 

1801 verscheen De Aeneas van Virgilius, in boertige verzen op de markt. Het betrof 

een navolging van een Duitse ‘vertaling’ van de Aeneas van Blumauer en was vooral 

vermakelijk van aard. Een jaar later publiceerde de Vlaming Victor Alexandre 

Chrétien le Plat een geparodieerde versie getiteld Virgilius in de Nederlanden, of 

Aeneas hekeldicht: Nederduytsche verkleedinge strekkende tot een skitze van onze 

tyd-geschiedenissen, die de nodige negatieve reacties opriep.80 In 1804 bracht Pieter 

van Winter een serieuze overzetting uit van Vergilius heldendicht, Proeve eener 

nieuwe overzetting van den Enéas.81 In de jaren dat Pieter van Winter werkte aan zijn 

vertaling waagt schrijfster Naatje Brinkman zich eveneens aan een overzetting van de 

Aeneas. In 1806 verscheen van haar hand een vertaling van de eerste en tweede zang 

van de Aeneas. De reacties op haar overzetting waren zowel positief als kritisch. Men 

waardeerde haar onderneming, maar achtte deze niet geheel geslaagd, vooral omdat 

zij zich niet van het Latijnse origineel had bediend, zoals Van Winter, maar van de 

                                                 
78 Predikant Johan Konijnenburg krijgt voor zijn verhandeling de tweede prijs. Beide verhandelingen 

zijn in 1815 gepubliceerd in Letter- en oudheidkundige verhandelingen van de Hollandsche 

Maatschappij der wetenschappen te Haarlem. 
79 Zie over deze verhandeling: Van den Broeck 1986.   
80 Onder andere in de Vaderlandsche letteroefeningen wordt dit werk gerecenseerd. De criticus is 

weinig te spreken over het ‘lettergedrocht’ van de ‘Inteekening-bedelende Schryver’. Het doet volgens 

hem geweld aan de Griekse en Romeinse schrijvers. Zijn naam verdient ‘in de Republiek der Letteren, 

ten afschrik van anderen, den Galg’. Zie Anon. 1803.  
81 Het eerste deel verschijnt in 1804 bij uitgever Pieter Johannes Uylenbroek; het laatste deel ziet in 

1806 het licht. In totaal bestaat de vertaling uit vier delen.   
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Franse vertaling van Delille.82 Dit blijkt onder meer uit de bespreking die in de 

Vaderlandsche letteroefeningen werd geplaatst: 

  

Dit was, onzes inziens, eene onderneming, die onzen Zangberg weinig tot eere 

zou gestrekt hebben. Wij, sedert ruim twee eeuwen in het vak der oude 

Letterkunde de toongevers van bijna geheel Europa, die althans voor geene 

Europische Natie in kennis dier Letterkunde behoeven te zwichten, wij 

zouden, gelijk men zegt, bij vreemden te markt gaan? Neen! dit duldde de eer 

onzer Poëzij niet [...].83 

 

Een recensent die in de Vaderlandsche letteroefeningen van 1807 haar eerste twee 

zangen beoordeelde, hoopte dat zij haar werk voortzette mede gezien het feit dat Van 

Winter inmiddels was overleden en zijn vertaling niet had kunnen afronden. Hij achtte 

het belangrijk dat Vergilius vertaald werd:  

 

Virgilius was toch, gelijk de Drossaard Hooft reeds aanmerkte, het hoofd der 

Dichteren, gelijk Tacitus dat der Historieschrijvers. Virgilius was de man, dien 

men bijna vergoodde, en op wiens verschijning in den openbaren schouwburg, 

misschien vijftig duizend menschen, even als voor den Keizer, met eerbied 

oprezen, Virgilius was de man, dien alle nageslachten, om strijd, met hunnen 

lof vereerden; en zouden wij dan niet wenschen, dat onze Landgenooten het 

onsterfelijk werk van dien onsterfelijken Dichter, zoo na mogelijk, in voor hen 

verstaanbare taal en krachtige verzen overgebragt, eenmaal in zijn geheel 

kunnen lezen?84  

 

De wens van de recensent werd verhoord. In 1809 bracht Brinkman de vertaling uit 

van de derde en vierde zang. De criticus van de Vaderlandsche letteroefeningen was 

tevreden. Op enkele taalkundige opmerkingen na was hij positief over de 

vertaalwerkzaamheden van de schrijfster, ‘die ons inderdaad geene ongunstige 

getuigenis wegens den nationalen smaak levert’.85 In de jaren 1809 en 1810 werd de 

vertaling van Brinkman opnieuw uitgebracht.  

 De klassieke literatuur werd dus eind achttiende, begin negentiende eeuw 

vooral ingezet om de smaak te verbeteren. De eigen schrijvers zouden hiermee hun 

voordeel kunnen doen gelijk de zeventiende-eeuwse auteurs hadden gedaan. Ondanks 
                                                 
82 In 1804 brengt Jacques Delille de Franse vertaling uit onder de titel L’Enéide. 
83 Anon. 1813a,  p. 409-410. 
84 Anon. 1807c, p. 492. 
85 Anon. 1809a, p. 474. 
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dit nobele streven bracht dit met zich mee dat de ogen te veel gericht werden op de 

klassieke schrijvers in plaats van op de vaderlandse auteurs.  

 

De voorkeur van de lezer voor buitenlandse werken, de sceptische houding over de  

Nederlandse literatuur in zowel binnen- als buitenland, het gebrek aan oorspronkelijke 

literatuur en de bewondering voor de klassieke literatuur bemoeilijkten begin 

negentiende eeuw de overgang naar de bestudering en beoefening van de eigen 

literatuur. De herinneringen aan een groots literair verleden leken geheel te zijn 

verdwenen. Het gevoel dat Nederland niet in staat was om grootse auteurs te leveren 

en het om die reden niet interessant was om de blik te richten op de eigen literatuur 

overheerste. Tegelijkertijd ondernamen diverse letterkundigen pogingen om het 

publiek te doen overtuigen van het nut en de kwaliteit van de eigen letteren. De 

geschiedenis bood uitkomst.  

 

  

Verleden en toekomst: wijze lessen uit de literatuurgeschiedenis 

 

Niet alleen kon men leren van de individuele schrijvers, maar ook van de geschiedenis 

van de literatuur. Vanaf eind achttiende eeuw nam in Nederland de aandacht voor de 

literatuurgeschiedenis toe. In heel Europa kwam toen het besef op gang dat literatuur 

geen universeel verschijnsel was, maar een product was van een bepaalde tijd en een 

bepaalde plaats.86 De aandacht verschoof steeds meer naar de context waarbinnen de 

literatuur was ontstaan. Door de ontwikkeling van de literatuur na te gaan en oorzaken 

aan te wijzen voor bloei en verval werd getracht grip te krijgen op de literaire 

vooruitgang en achteruitgang. Welke oorzaken lagen hieraan ten grondslag? Het 

bestuderen van de geschiedenis van de vaderlandse literatuur werd eveneens gezien 

als een middel om de eigen literatuur te verbeteren.  

 Vanaf eind achttiende eeuw ontstond in Nederland belangstelling voor de 

geschiedschrijving van de vaderlandse literatuur. In 1782 bijvoorbeeld schreef het 

genootschap Kunst wordt door arbeid verkreegen een prijsvraag uit waarin werd 

gevraagd een geschiedenis van de Nederduitse poëzie te schrijven. De vraag werd 

meerdere keren uitgeschreven, maar bleef onbeantwoord.87 Enkele jaren later, in 1789 

schreef het Rotterdamse genootschap Studium scientiarum genitrix eveneens een 

prijsvraag uit met als opdracht een geschiedenis te schrijven van de Nederduitse 

poëzie vanaf het begin tot aan de eigen tijd. Het genootschap had met de prijsvraag 

                                                 
86 Zie voor de geschiedenis van het literatuurhistorisch denken: Wiskerke 1995, p. 28-45. 
87 Thobokholt 1983, p. 101; De Vries 2001, p. 132. 
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vooral een pragmatisch doel voor ogen, namelijk het bevorderen van de 

contemporaine dichtkunst door het aanwijzen van goede en minder goede 

voorbeelden uit het verleden. Eigentijdse dichters zouden aan de hand hiervan hun 

eigen poëzie kunnen te verbeteren. De volledige vraag luidde als volgt:  

 

Eene beredeneerde Historie [...] van den oorsprong, voortgang en 

tegenwoordigen staat der Nederduitsche Dichtkunst, welke tot eenen 

grondslag zoude dienen voor alle Dichteren, om daar uit, op eene 

gemakkelyke wijs, de Historie der Dichtkunste in hun Vaderland te leeren 

kennen, en vooral die Dichters, in onderscheiden tydvakken, welke hunne 

aandacht, betrachting en naarvolging byzonder waardig mogen zyn, en uit dien 

hoofde gekend behoren te worden: eene Historie derhalven, waar in alles, zoo 

naauwkeurig mogelyk, met opzigt tot den juisten leeftyd der Dichteren, 

mitsgaders zo wel het gebrekkige, als het schoone, of pryzenswaardige, in 

ieder tydvak, moet worden aangewezen.88   

 

In 1790 werd de prijsvraag nogmaals uitgeschreven. Tot dan toe was er slechts één 

antwoord binnengekomen dat niet goed genoeg werd bevonden. Op de 

heruitgeschreven prijsvraag kwam opnieuw maar één antwoord binnen. Dit keer was 

het antwoord wel voldoende voor bekroning, mits de auteur bereid was enkele 

wijzigingen door te voeren.89 De auteur bleek Jacob van Dijk te zijn, baggerman en 

later rentmeester van beroep, die tevens als dichter actief was. Van Dijk en de 

beoordelaars van de prijsvraag werden het echter niet eens over de aanpassingen. Van 

Dijk bleef voet bij stuk houden en weigerde de voorgestelde veranderingen door te 

voeren. Na een pittige briefwisseling tussen hem en het genootschap trok Van Dijk 

zijn antwoord weer in.90  

De literatuurgeschiedenis van Van Dijk had de boeken in kunnen gaan als het 

eerste overzichtswerk van de vaderlandse poëzie, maar door de koppigheid van beide 

partijen bleef deze decennialang voor het publiek verborgen. Pas enkele jaren na zijn 

dood in 1828 werd het antwoord gepubliceerd in het eerste deel van zijn Nagelatene 

schriften (1832). Andere literatuurgeschiedenissen hadden echter intussen het licht 

gezien, waardoor Van Dijks werk deels achterhaald was geworden en dus overbodig. 

Het werk had z’n doel, het bevorderen van de poëzie, gemist. Ondanks dat deze 

literatuurgeschiedenis pas veel later het licht zag, is het feit dat een genootschap de 
                                                 
88 Singeling 1991, p. 223; Van den Berg 1973, p. 450-451; Van den Berg 1989, p. 321-322; Wiskerke 

1995, 175-184. Wiskerke geeft in zijn proefschrift een uitvoerige inhoud van deze geschiedenis.  
89 Van den Berg 1973, p. 164-165. 
90 Van den Berg 1973, p. 450. 
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prijsvraag uitschreef veelzeggend. Klaarblijkelijk zag het genootschap in de 

vaderlandse literatuurgeschiedenis een middel om de contemporaine dichters te 

inspireren en te helpen.  

Interessant in dat opzicht is ook een prijsvraag van het in 1773 opgerichte 

Utrechtsch genootschap van kunsten en wetenschappen.91 Dit genootschap schreef in 

1802 een prijsvraag uit over de bloei van de Nederlandse literatuur en schilderkunst in 

de zeventiende eeuw die luidde als volgt:  

 

Welke zyn de oorzaken, dat ons Vaderland, tegen en in het begin der XVII 

Eeuw, in het voordbrengen van voortreffelyke Schryvers, oorspronglyke 

Dichters en waare Geleerden, zo zeer boven andere landen, althands ten 

aanzien van deszelfs uitgestrektheid, gebloeid, en tevens zo veele uitmuntende 

Schilders, in den verderen afloop dier Eeuw, opgeleverd hebbe; terwyl het 

aantal derzelven, in het vervolg, tot op onzen tyd, hoe langer hoe minder 

geworden is: en welke aanleiding tot aanwakkering van Konst en Wetenschap 

binnen ons Vaderland zou door de naarsporing dier oorzaken konnen gegeven 

worden?  

 

Uiteindelijk kwam 1 antwoord binnen.92 Hoewel het antwoord niet volledig voldeed 

aan de vraag, werd het toch goedgekeurd. De auteur bleek de letterkundige en rechter 

Jacob van Manen te zijn. Van Manen ontving hiervoor de dubbele ereprijs. In 1818 

werd zijn antwoord gepubliceerd. Waarom het pas zo laat werd gepubliceerd is mij 

niet bekend. 

Van Manen gaf aan de hand van de volgende vier vragen antwoord op het 

vraagstuk: Hoe was de toestand van het vaderland en de kunsten en wetenschappen 

aan het begin van de zeventiende eeuw? Hoe was dit van invloed op de schrijvers, 

geleerden en schilders die toen leefden? Hoe komt het dat het aantal ‘vernuften’ in de 

loop van de tijd is verminderd? Hoe kunnen de comtemporaine vaderlandse kunsten 

en wetenschappen weer tot leven kunnen komen? In zijn antwoord concludeerde Van 

Manen dat de vaderlandse literatuur in de zeventiende eeuw tot grote hoogte had 

weten te stijgen. Deze bloei was volgens hem te danken aan de Hervorming, de 

                                                 
91 Zie over deze prijsvraag ook Wiskerke 1995, p. 269-277.  
92 Antwoorden moesten uiterlijk 1 oktober 1804 binnen te zijn. Slechts één antwoord kwam binnen en 

de jury van het genootschap achtte het antwoord te onvolledig voor bekroning. De prijsvraag werd in 

1805 opnieuw uitgeschreven, mét een hogere beloning. Zie: ‘Programma van het Utrechtsch 

Genootschap van Kunsten en Wetenschappen voor het jaar 1805’, gepubliceerd in: Algemeene konst- 

en letterbode, 1805, dl. II, p. 37-42 en ‘Utrechtsch Genootschap van kunsten en wetenschappen’, in: 

Algemeene konst- en letterbode, 1808, dl. II, p. 34-39 



De actualisering van het verleden 

37 

 

klassieke letteren, de aanmoediging die de dichters ontvingen en staatkundige 

veranderingen. Het literaire verval in de achttiende eeuw was volgens hem een gevolg 

van onder meer het navolgen van de verkeerde voorbeelden en een gebrek aan 

stimulans. Hij sluit hierbij aan bij de algemene mening. Aan het einde van de 

verhandeling ging Van Manen in op de eigen tijd. Zijn boodschap was positief. De 

vaderlandse literatuur kon volgens hem uit het dal omhoog kruipen door middel van 

onder meer aanmoediging, theorie en taalonderwijs.   

In het jaar waarin bovengenoemde prijsvraag werd uitgeschreven, 1802, 

schreef de Bataafsche maatschappij van taal- en dichtkunde een prijsvraag uit over de 

achttiende-eeuwse dichtkunst. In hoeverre was deze verbeterd dan wel 

achteruitgegaan ten opzichte van daarvoor? Ook deze prijsvraag had haar ontstaan te 

danken aan het literaire vervaldenken.93 Het antwoord op deze vraag zou leiden tot de 

eerste gepubliceerde overkoepelende literatuurgeschiedenis en verscheen in 1808 en 

1809 in twee delen in de verhandelingen van het genootschap, gevolgd door een losse 

uitgave in 1810 onder de titel Proeve eener geschiedenis der Nederduitsche 

dichtkunde. In hoofdstuk 3 komt deze geschiedenis, van de hand van Jeronimo de 

Vries, uitgebreid aan bod. Ik zal deze daarom voor nu verder laten rusten.  

In de loop van de negentiende eeuw zagen meer literatuurgeschiedenissen het 

licht. Vooral in de periode van het Verenigd Koninkrijk verschenen veel overzichten. 

Een belangrijk verschil met de vroegere is dat de literatuurhistorische overzichten die 

na 1813 verschenen niet ontstaan waren vanuit een gevoel van onbehagen, maar 

vanuit een groeiende belangstelling voor het literaire verleden. Het literair-

pessimisme was omgeslagen naar literair-optimisme.  

  

 

Van literair-pessimisme naar literair-optimisme: de tweede gouden eeuw der 

letteren 

 

In de loop van het tweede en derde decennium van de negentiende eeuw veranderde 

de kijk op de vaderlandse contemporaine literatuur. Deze werd meer en meer 

positiever. Deze verschuiving viel al in het eerste decennium van de negentiende 

eeuw te bespeuren. Tussen de jammerklachten door over het gebrek aan 

oorspronkelijke werken en de overdaad aan vertalingen waren er ook critici die juist 

van mening waren dat de eigentijdse poëzie een bloei doormaakte. Nicolaas van 

Kampen bijvoorbeeld, die in 1829 benoemd zou worden tot hoogleraar Nederlands 

                                                 
93 Wiskerke 1995, p. 270. 



‘Een voldingend bewijs van ware vaderlandsliefde’ 

 

38 

 

aan het Amsterdamse Athenaeum, schreef in zijn verhandeling Over de lotgevallen 

der dichtkunst uit 180794 het volgende over de contemporaine vaderlandse poëzie:  

 

Wy komen nu tot een voor de Nederlandsche Dichtkunde meer verëerend 

tydperk, hetwelk alléén meer, of toch zoo vele groote Dichters heeft 

opgeleverd, als de gansche 18de eeuw, vóór hetzelve. Ik meene de dertig 

jongstverloopene jaren, sedert den jare 1775 of 1780 tot op dezen tyd.95  

 

Van Kampen was dus van mening dat de Nederlandse poëzie aan het einde van de 

achttiende eeuw een tweede bloei had doorgemaakt96, die doorliep in de negentiende 

eeuw. Als voorbeelden van belangrijke dichters en dichteressen noemde hij onder 

meer Petrus Johannes Kastelein, Pieter Nieuwland, Jacobus Bellamy, Juliana Cornelia 

de Lannoy, Lucretia Wilhelmina van Merken, Betje Wolff en de ‘Opbouwers onzer 

Dichtkunde’ Rhijnvis Feith en Willem Bilderdijk.97 Van Kampen zou dit standpunt 

later in zijn driedelige Beknopte geschiedenis der letteren en wetenschappen in de 

Nederlanden uit de jaren twintig verder uitwerken.  

 In verschillende recensies uit het begin van de negentiende eeuw werd 

herhaaldelijk gewezen op een bloei van de eigentijdse literatuur. Een voorbeeld is een 

recensie van het eerste deel van de Gedichten van Jan Frederik Helmers die in 1810 in 

het tijdschrift De recensent, ook der recensenten verscheen. De recensent begon zijn 

bespreking met de constatering dat het aantal goede dichters in zijn tijd, waartoe hij 

onder meer Helmers rekende, nog nooit eerder zo groot was geweest:  

 

Immers, hoezeer ook ons Vaderland ten allen tijde enkele Dichters noemen 

kon, welke dien veel beteekenenden eernaam werkelijk verdienden, hebben 

wij zeker nimmer een tijdperk gehad, hetwelk zich door het aantal van 

Dichters van den eersten rang zoo luisterrijk onderscheidde, als het onze, 

hetwelk te dezen aanzien zoo rijk is, dat wij geen Volk kennen, hetwelk thans 

ons hierin den lauwer zou kunnen betwisten.98  
                                                 
94 Deze verhandeling dankt haar ontstaan aan een prijsvraag van Teylers tweede genootschap waarin 

werd gevraagd om ‘een geschiedkundig onderzoek en beknopte, maar grondige opgave van de 

lotgevallen der dichtkonst, zoo onder de meest bekende oude als hedendaagsche volkeren, sedert den 

tyd, dat zy verdienden onder de beschaafde volkeren gerangschikt te worden’. Van Kampen gaf in zijn 

antwoord onder meer een beknopt overzicht van de vaderlandse literatuur.   
95 Van Kampen 1807, citaat p. 408. 
96 De eerste bloei vond volgens diverse literatuurbeschouwers plaats in de zeventiende eeuw, zie 

hoofdstuk drie.  
97 Van Kampen 1807, p. 410.  
98 De recensent, ook der recensenten 1810, dl. 1, p. 320-326, citaat p. 320.  
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In de bespreking van het tweede deel van de Gedichten in hetzelfde tijdschrift werd 

deze boodschap nog eens herhaald: 

 

Het is meermalen opgemerkt, en wij zelven hebben het elders gezegd, dat de 

Letterkundige roem van ons Vaderland, in de laatste tijdperken, bijna in 

dezelfde mate geklommen is, waarin onze Staatkundige roem verminderde, en 

het bloeijendste tijdperk onzer Geschiedenis levert zeker geenen zoo rijken 

oogst van Dichtvruchten der eerste soort op, als die, waarop wij thans roemen 

kunnen, hoezeer dan ook dit thans bijna de eenige troost, de eenige oorzaak 

van zelfverheffing zij, welke den ongelukkigen Nederlander overblijft.99  

 

Helmers zelf signaleerde eveneens een ontluiking van de vaderlandse poëzie begin 

negentiende eeuw. In zijn beroemde werk De Hollandsche natie (1812) beweerde hij 

dat de dichtkunst nog nooit eerder zo’n hoogte had weten te bereiken als in de eigen 

tijd. In de voorrede van zijn werk schreef hij: 

 

Nimmer is onze vaderlandsche dichtkunst tot zulke eene hoogte opgevoerd, als 

waar op wij haar thans beschouwen.100 

 

Een criticus van de Vaderlandsche letteroefeningen beaamde dit en schreef: 

 

Wij zijn het met den Heer Helmers volkomen daarin eens, dat onze 

vaderlandsche Dichtkunst (over het geheel genomen) nooit tot zulk eene 

hoogte is opgevoerd, als waarop wij haar thans aanschouwen.101  

 

Na de Franse periode leek het gevoel van literair verval nagenoeg in z’n geheel te zijn 

verdwenen. Het overheersende literair-pessimisme uit de tweede helft van de 

achttiende had in de loop van de negentiende eeuw plaats gemaakt voor een 

opbouwende, positieve kritiek, waarbij de eigen literatuur herhaaldelijk de hemel in 

werd geprezen. Of de literatuur daadwerkelijk was verbeterd is echter nog maar de 

vraag (net zoals er een vraagteken gezet kan worden bij het zogenaamde verval). Het 

is aannemelijker de verschuiving te wijten aan een andere manier van denken. De 

critici gingen steeds meer geloven in de heilzame werking van een positief nationaal 

                                                 
99 Anon. 1810a, p. 949. 
100 Helmers 1812, p. vii. 
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beeld, waarbij de eigen wetenschappen en kunsten tot norm werden verheven. Waar 

voor 1800 vooral een kritische houding tegenover de eigen cultuur overheerste, vond 

na 1800 een herwaardering plaats van de contemporaine Nederlandse cultuur. Deze 

herwaardering was het gevolg van een strakker definiëren van de eigen nationale 

identiteit, onder meer door de achttiende-eeuwse studies van Willem Ockerse (1760-

1826) en Ysbrand van Hamelsveld (1743-1812) over het vaderlandse karakter.102 

Voorheen gesignaleerde minpunten van de vaderlandse cultuur werden steeds vaker 

gezien als pluspunten. Het gebrek aan grote vernuften werd verklaard vanuit het 

Nederlandse verlangen om niet een enkeling hoog op te leiden, maar daarentegen juist 

een brede laag van de bevolking te ontwikkelen, ook al was het op een lager niveau. 

Deelname aan kunst en cultuur moest voor iedereen mogelijk worden.103  

Dit had onder meer gevolgen voor de waardering van de literatuur. Niet langer 

domineerde de visie dat deze moest voldoen aan tijdloze of internationale criteria. 

Belangrijker werd in hoeverre de eigen literatuur uitdrukking gaf aan de nationale 

identiteit.104 Als typische nationale eigenschappen werden begin negentiende eeuw 

genoemd de eenvoud,105 vrijheid, zedelijkheid, vaderlandsliefde en godsdienstigheid. 

Werken die het vaderlandse karakter uitdrukten konden dan ook rekenen op veel 

sympathie.  

 In het tweede en derde decennium van de negentiende eeuw viel regelmatig te 

lezen dat Nederland een kweekvijver van dichters was. Een recensent van de 

Vaderlandsche letteroefeningen bijvoorbeeld schreef in 1817:  

 

Ja! de vaderlandsche poëzij is in een’ bloeijenden staat. Wij hebben, te dezen 

aanzien, een heerlijk, schitterend tijdperk. Eenige Puikdichters verheffen zich 

door stoutheid en kracht; anderen onderscheiden zich door gevoel en 

bevalligheid, en lokken de zoetste en welluidendste toonen uit hunne 

speeltuigen.106  

 

Ook in de literatuurgeschiedenissen en soortgelijke overzichten die verschenen in de 

periode van het gezamenlijk Koninkrijk werd gewezen op de bloei van de literatuur in 

de eigen tijd. De letterkundige Pieter Gerardus Witsen Geysbeek bijvoorbeeld 

constateerde in zijn zesdelige Biographisch anthologisch en critisch woordenboek der 

                                                 
102 Johannes 1997, p. 69-71. Zie ook hoofdstuk 4. 
103 Johannes 1997, p. 73. 
104 Johannes 1997, p. 73. 
105 Volgens Johannes wordt de eenvoud in de eerste decennia van de negentiende eeuw verheven tot 

kunstnorm. Zie Johannes 1997, p. 82-84. 
106 Anon. 1817a, p. 246.  
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Nederduitsche dichters uit de jaren twintig zelfs een tweede Gouden Eeuw. In het 

voorwoord van het eerste deel schreef hij: 

 

Toen [begin negentiende eeuw] zag ik met blijdschap den dageraad van de 

tegenwoordige gouden eeuw onzer vaderlandsche dichtkunst aanbreken. 

BILDERDIJK keerde in ons vaderland te rug, HELMERS, TOLLENS, LOOTS, 

SPANDAW, VAN HALL, KINKER, WISELIUS, SIMONS bragten de na den dood van 

NOMSZ en UYLENBROEK nog al zoetvloeijend voortneuriënde discipelen uit 

deze school, en daaronder ook mij107, tot zwijgen […].108  

 

Matthijs Siegenbeek, in 1797 aangesteld als eerste hoogleraar in de Nederduitsche 

welsprekendheid (hierover meer in de volgende paragraaf), constateerde eveneens een 

bloei van de literatuur in de eigen tijd. Hij schreef in zijn Beknopte geschiedenis der 

Nederlandsche letterkunde uit 1826: 

 

Onder medewerking van de geschetste en meer gunstige omstandigheden, trad, 

in het laatste veertig- of vijftigtal jaren, onder ons een aantal dichters te 

voorschijn, die in de voornaamste dichtsoorten vele fraaije en deels 

meesterlijke stukken leverden, en het gouden tijdperk onzer letterkunde in de 

eerste helft van de zeventiende eeuw, met nieuwen luister, voor Nederland 

deden opdagen.109 

 

De al eerder genoemde Nicolaas van Kampen wijdde zelfs een compleet hoofdstuk in 

zijn Beknopte geschiedenis der letteren en wetenschappen in de Nederlanden (1821-

6) aan de afgelopen decennia. In het betreffende hoofdstuk, met de veelzeggende titel 

‘Herleving der Nederlandsche dichtkunst’, gaf Van Kampen een uitvoerige 

beschrijving van (onder andere) de vaderlandse letteren uit de laatste vier decennia. 

Tevens bood hij een verklaring voor de bloei. Ik wil hier wat uitgebreider op ingaan.  

Volgens Van Kampen had de Nederlandse dichtkunst vooral in het laatste 

decennium een hoogte weten te bereiken die kon wedijveren met de zeventiende-

eeuwse poëzie. Hij schreef:   

 

de Nederlandsche Dichtkunst was uit haar diep verval tot eene hoogte 

verrezen, waarin zij naauwelijks in het schitterendste tijdvak der zeventiende 

                                                 
107 Witsen Geysbeek was zelf ook actief als dichter. 
108 Witsen Geysbeek 1821-1827, dl. 1, p. xxvii. 
109 Siegenbeek 1826, p. 352. 
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Eeuw had gestaan. Niet slechts Geleerden van den eersten rang, maar ook 

achtenswaardige Kooplieden, zonder geleerde opvoeding, huldigden haar, en 

betraden den drempel van haar binnenste heiligdom. Nooit had de 

Welsprekendheid in Nederland zóó gebloeid: nooit was zij zoo natuurlijk, zoo 

ongemaakt, zoo geheel zonder kunstigen dos, in eigene onweêrstaanbare 

schoonheid verschenen. De taalkunde en spelling ontvingen door bekwame 

mannen eene vaste regelmaat, welke haar tot daartoe nog ontbrak, en 

beredeneerde Woordenboeken.110  

 

Als voorbeelden van grote dichters noemde hij onder meer Hieronymus van Alphen, 

Jacobus Bellamy, Pieter Nieuwland, Jacob van Dijk, Rhijnvis Feith, Willem 

Bilderdijk, Cornelis Loots, Jan Frederik Helmers, Adriaan Loosjes,  Hendrik Tollens 

en de dichteressen Petronella Moens en Naatje Brinkman. Deze bloei was volgens 

Van Kampen onder meer te danken aan de invloed van de Duitse letterkunde. Dit kan 

opvallend genoemd worden. Eerder zagen we dat juist de buitenlandse literatuur 

gezien werd als een ‘bedreiging’ voor de eigen letteren. Van Kampens stelling kwam 

echter niet geheel uit de lucht vallen. Kampen was sinds 1815 werkzaam als lector in 

de Hoogduitse taal- en letterkunde aan de Leidsche Hoogeschool.111 Eerder al had 

Van Kampen zijn medewerking verleend aan een Duitstalige literatuurgeschiedenis. 

Hij was hiertoe uitgenodigd door Johann Gottfried Eichhorn, hoogleraar te Göttingen. 

Eichhorn wilde een geschiedenis schrijven van de wereldliteratuur. Tussen 1805 en 

1812 verscheen in zes delen zijn Geschichte der Litteratur von ihrem Anfang bis auf 

die neuesten Zeiten. In het derde deel (1812) was de bijdrage van Van Kampen 

opgenomen over ‘Die Niederlande’. Deze schets zou hij later op verzoek uitwerken 

tot zijn Beknopte geschiedenis. Van Kampen had met andere woorden veel interesse 

in de Duitse taal en letteren, hetgeen een mogelijke verklaring biedt voor zijn mening 

over de positieve invloed van de Duitse letteren. Onder meer de werken de dichters 

Feith, Van Alphen en Bellamy, ‘herstellers onzer Letterkunde’, vertoonden volgens 

hem duidelijke sporen van de Duitse literatuur. Zelfs het werk van Bilderdijk was 

volgens hem niet geheel vrij van Duitse invloeden.  

Een tweede oorzaak voor de eigentijdse bloei moest volgens Van Kampen 

gezocht worden in de tijdsomstandigheden. De menselijke geest had volgens hem 

prikkels nodig. Te veel rust had hierop een nadelige werking. Dit was overigens geen 

nieuwe visie. Onder meer Jeronimo de Vries had in zijn literatuurgeschiedenis al 

gewezen op deze relatie. Zie hierover meer in hoofdstuk 3. Nadat de Republiek in de 

                                                 
110 Van Kampen 1821-1826 , dl. 2, p. 364. 
111 Voor biografische informatie over Van Kampen zie Anon. 1839.  
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achttiende eeuw in rustiger vaarwater terecht was gekomen, was de literatuur steeds 

verder achteruitgegaan. ‘In rust en veiligheid schaafden zij [de dichters] hartstogteloos 

en op hun gemak aan gladde rijmen’.112 Echter, eind achttiende eeuw was hierin 

verandering gekomen. Van Kampen wees op de oorlog met Engeland (1780-1784) en 

de Franse overheersing aan het begin van de negentiende eeuw. Deze woelige tijden 

van oorlog en onderdrukking brachten nieuwe energie en geestdrift met zich mee. 

Vooral na de verlossing van de Fransen verschenen volgens hem de nodige lofdichten, 

lierzangen, krijgsliederen en zegepsalmen ter ere van het vaderland. ‘Men had het 

Vaderland, even als eene ongelukkige Moeder, te vuriger lief gehad, naar mate het 

dieper gezonken was: thans juichte men over de herkrijging van een pand, waarvan 

men het gemis diep gevoeld had.’113  

Navolging van de klassieke literatuur was volgens Van Kampen de derde 

oorzaak. Hij wees onder meer op de invloed van De Bosch. Door zijn betoog over de 

navolging van de Griekse en Romeinse schrijvers hadden velen zich toegelegd op de 

klassieke werken. Hierdoor werd de smaak van de vaderlandse dichters verbeterd.     

Van Kampen wijst dus drie oorzaken aan voor de opbloei van de Nederlandse 

literatuur: de invloed vanuit Duitsland, de prikkels van de veranderde politieke 

omstandigheden, en de navolging van de klassieken. Over de laatste twee was er een 

communis opinio, over de positieve invloed van Duitsland verschillen de meningen 

van de tijdgenoten.   

 

  

Conclusie 

 

Eind achttiende eeuw stond het literaire verleden (onder meer) in het teken van het 

veronderstelde literaire verval van de eigen tijd. Door de dichters te wijzen op goede 

voorbeelden en oorzaken te achterhalen voor bloei en verval, werd getracht de 

contemporaine literatuur te verbeteren. Dit argument komt in het tweede en derde 

decennium van de negentiende eeuw te vervallen. Diverse letterkundigen constateren 

in de periode van het Verenigd Koninkrijk een bloei van de eigentijdse literatuur. Dit 

heeft gevolgen voor de functie van het literaire erfgoed. Het was niet langer meer 

noodzakelijk om daarmee de eigentijdse literatuur te verbeteren. Hiermee is niet 

gezegd dat men het voor de contemporaine auteurs niet meer belangrijk vond om 

kennis te nemen van het werk van hun voorgangers. Het was echter minder dringend 

geworden.   
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Schrijvers voor het vaderland. Het literaire erfgoed als bron voor vaderlandse 

gevoelens  

 

We hebben gezien dat de genootschappen, individuele schrijvers en literair-historici 

het literaire erfgoed zagen als een middel om de eigentijdse letterkunde kwalitatief te 

verbeteren. Maar de esthetische kwaliteit was niet de voornaamste inzet. Kwalitatief 

goede literatuur was vooral: vaderlandse literatuur. Men zag in de literatuur een 

middel voor nationaal herstel. Onder meer Evert Wiskerke wees in zijn proefschrift op 

de maatschappelijke relevantie die de zeventiende-eeuwse auteurs in het laatste kwart 

van de achttiende eeuw toebedeeld kregen. Zij kregen volgens hem een rol in het 

hersteldenken.114 Vooral in de jaren negentig werd volgens hem veel waarde gehecht 

aan het maatschappelijk belang van de zeventiende-eeuwse literatuur. Onder meer 

Vondel en Cats werden ingezet om het verval van de natie tegen te gaan en 

vaderlandse gevoelens op te wekken bij het publiek. Niek van Sas schrijft dat rond 

1800 het vaderlandse gevoel vooral cultureel bepaald werd en gedragen werd door 

een nieuw historisch besef.115 Hij wijst onder meer op de verzetspoëten als Helmers, 

Tollens en Loots, die in hun werk de heldendaden van vroeger bezongen. Begin 

negentiende eeuw kreeg het verleden volgens Van Sas een centrale rol in het 

opwekken van vaderlandse gevoelens.116 Hij beschouwt de jaren 1800-1813 als een 

periode waarin getracht werd vaderlandse belangstelling te genereren bij de inwoners. 

Van nationalisme was toen echter nog geen sprake. Daarvoor ontbrak volgens hem 

onder meer het activistische, toekomstgerichte en ideologische.117 Deze periode is 

volgens hem wel van groot belang geweest voor de waardering voor de Gouden 

Eeuw. Echter, waar in de jaren zestig en zeventig van de achttiende eeuw nog het idee 

leefde dat het mogelijk was opnieuw een Gouden Eeuw te beleven, zo ervoer men nu 

de onmogelijkheid daarvan.118 Het verleden werd definitief beschouwd als voltooid 

verleden tijd, als een periode waar men met nostalgie op terugkeek.    

 Het is vooral in deze periode dat het literaire erfgoed, in het bijzonder de 

zeventiende-eeuwse literatuur, herhaaldelijk werd ingezet om vaderlandse gevoelens 

op te wekken bij het publiek. Onder meer Matthijs Siegenbeek probeerde begin 

negentiende eeuw in verschillende publicaties de lezer te overtuigen van de rijkdom 

en luister van de vaderlandse taal en letteren. Siegenbeek was  in 1797 aan de Leidse 

                                                 
114 Wiskerke 1995, p. 184-197. 
115 Van Sas 2004, p. 87; Wiskerke 1995, p. 47. 
116 Van Sas 2004, p. 89. 
117 Ibidem, p. 95. 
118 Ibidem, p. 556. 
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universiteit benoemd tot eerste hoogleraar in de Nederduitse welsprekendheid.119 

Initiatiefnemer voor de nieuwe leerstoel was Laurens van Santen, een vurig patriot en 

tevens curator van de Leidse universiteit. Van Santen behoorde tot de zogenaamde 

unitarissen, die streefden naar een eenheidsstaat. Studie van de moedertaal kon 

volgens hem bijdragen aan het versterken van het nationale gevoel en de 

zelfstandigheid van de natie. De studie fungeerde als bijvak en was hoofdzakelijk 

bestemd voor studenten theologie en rechten om hun welsprekendheid te verbeteren. 

Pas in de tweede helft van de negentiende eeuw zou het mogelijk worden om 

Nederlands als hoofdstudie te kiezen.120 

De jonge Matthijs Siegenbeek, hij was nog maar drieëntwintig jaar oud, werd 

door Van Santen benoemd tot bijzonder hoogleraar in de Nederlandse taal en 

welsprekendheid. Siegenbeek was opgeleid tot doopsgezind predikant en was in de 

jaren negentig bevriend geraakt met Van Santen. Toen de Leidse curator het college 

van de universiteit overtuigd had van het nut van een leerstoel Nederduitse 

welsprekendheid wees hij Siegenbeek aan als kandidaat; andere kandidaten waren er 

niet.121 Op 23 september 1797 sprak Siegenbeek zijn rede uit ter aanvaarding van zijn 

hoogleraarschap. Siegenbeek zette meteen de verdediging in en hield een vlammend 

betoog over het nut van de taal en welsprekendheid voor de maatschappij. Hij wees op 

het luisterrijke literaire verleden. Hij ontkrachtte het idee dat de Hollandse grond 

ongeschikt was voor welsprekendheid omdat het ontbrak aan hartstocht en 

verbeeldingskracht:    

 

De Nederlandsche bodem (dit voorzie ik, dat sommigen mij zullen te gemoet 

voeren) is niet geschikt, om die heerlijke vruchten van welsprekendheid op te 

leveren, welke de Grieksche en Romeinsche grond zoo mildelijk heeft 

voortgebragt. Onder de Noordsche luchtstreek missen zij de vereischte 

stoving, en kunnen van daar dien wasdom niet erlangen, welke haar in 

warmere gewesten eigen is. Waar vindt men bij de Nederlandsche natie dat 

vuur der hartstogten, die levendigheid en sterkte van verbeeldingskracht, 

voedsters der welsprekendheid, door welke Grieken en Romeinen zich zoo 

onderscheidenlijk kenbaar maakten? Hare doorgaande geäardheid is te koel, te 

                                                 
119 Zie voor meer informatie over het ontstaan van deze leerstoel onder meer: Van den Berg 1989, p. 

322-323; Siegenbeek 1997, p. 2-12; Vis 2004, p. 10; Wiskerke 1995, p. 199-207. 
120 Siegenbeek 1997, p. 7-12. 
121 Zie ook het levensbericht over Siegenbeek in het Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse 

Letterkunde, 1835, p. 83-135. 
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onverschillig, dan dat die koningin aller wetenschappen onder haar eene 

algemeene hulde te wachten hebbe.122     

 

Volgens de nieuwe hoogleraar was dit allemaal ‘ongegrond’. Hoe kon een volk dat 

tachtig jaar lang dapper voor vrijheid had gestreden tegen de ‘magtigsten koning van 

ons werelddeel’123 koel en onverschillig zijn? Het verleden bewees immers het 

tegendeel:  

 

[...] ook onze natie kan, met geen minder recht dan verscheiden' van hare 

naburen, zich beroemen op mannen, die, schoon te zwak voor den reuzenstap 

der ouden, hen echter met een' mannelijken tred nagestreefd hebben. – Een 

HOOFT, VONDEL, DE BRANDEN en vele anderen kunnen tot staving van 

mijn gezegde strekken. [...] Hoe dikwerf werdt gij niet op het levendigst 

getroffen, en in verrukking opgetogen door de meesterachtige trekken van een 

stout vernuft, vurigen geest en levendige verbeeldingskracht, alomme in hunne 

schriften uitschitterende, ten overvloedigen bewijze, dat deze vereischten der 

welsprekendheid zoowel als dichtkunde geenszins aan onzen landaard door 

eene ongunstige natuur geweigerd zijn?124   

 

Siegenbeek ging uitvoerig in op het vooroordeel dat de Nederlandse taal ongeschikt 

zou zijn voor de welsprekendheid. Het Nederlands was volgens hem rijk, levendig en 

krachtig genoeg, zoals de vaderlandse schrijvers hadden bewezen. Kennis en 

beoefening van de eigen taal waren onontbeerlijk voor de welsprekendheid en hieraan 

ontbrak het volgens de hoogleraar bij zowel ongeletterden als bij wetenschappers. Dit 

was volgens hem onder meer te wijten aan een gebrek aan kennis van de klassieke 

schrijvers én van de eigen vaderlandse auteurs: 

 

En worden niet, helaas! de eigene vruchten van den vaderlandschen grond 

door velen geheel voorbij gezien, ja met minachting vertreden? Worden niet 

de opgetooide, maar ziellooze voortbrengselen van eenen even winderigen als 

bekrompenen geest somwijlen met graagte gelezen en met luide toejuichingen 

verëerd, terwijl de schriften van eenen HOOFT en andere Nederlandsche 

mannen naauwelijks meer dan bij name bekend zijn?125  

  
                                                 
122 Siegenbeek 1997, p. 17. 
123 Siegenbeek doelt hier op de Tachtigjarige oorlog en de strijd tegen de Spaanse koning. 
124 Siegenbeek 1997, p. 18. 
125 Siegenbeek 1997, p. 27. 
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Siegenbeek wilde het publiek warm maken voor het nieuwe vakgebied en 

belangstelling voor de eigen letteren kweken en daarmee ook voor het vaderland. Ook 

in diverse publicaties die hij na zijn oratie zou publiceren sprak hij de hoop uit dat de 

beoefening en bestudering van de eigen taal en letterkunde zou toenemen. Siegenbeek 

zag de vaderlandse taal en letteren als een middel om liefde voor het vaderland aan te 

wakkeren. Hij hield onder meer redevoeringen over Vondel en Hooft, waarin hij beide 

schrijvers neerzette als belangwekkende personen op wie het vaderland trots mocht 

zijn.  

In 1799 werd Siegenbeek van buitengewoon hoogleraar bevorderd tot gewoon 

hoogleraar. Ter aanvaarding van zijn ‘nieuwe’ ambt hield hij een redevoering over 

Hooft. Hij begon zijn lezing met de klacht dat vaak werd neergekeken op Nederland: 

 

Immers, terwijl de geschiedenissen, als ’t ware, op iedere bladzijde gewagen 

van hunne roemruchtige bedrijven, stoute onderwerpen, grootsche 

ondernemingen, gewigtige ontdekkingen, vernuftige uitvindingen en 

aanzienlijke vorderingen in alle vakken van kennis, kunst en wetenschap, 

verstouten zich niet te min ter andere zijde onkunde, vooroordeel, partijzucht, 

of nog lagere driften, tegen de luide stemme dier onwraakbare getuige zich 

met lasterlijk geschreeuw te verheffen. Nu eens wordt het eerwaardig 

volkskarakter met valsche of hatelijke trekken misteekend, dan weder, en wel 

bijzonderlijk, zijn welverkregene roem in het rijk der letteren en schoone 

kunsten door een laatdunkend oordeel onteerd.126 

 

De eer van de Nederlandse natie werd herhaaldelijk geschonden. Door middel van de 

nagedachtenis aan ‘doorluchtige mannen’ kon deze ‘aangewrevene kladde’ wordt 

uitgewist. In een uitvoerige redevoering gaf Siegenbeek een beschrijving van Hooft, 

‘den grootschen Drossaard’, die zowel als burger, vader, vriend, echtgenoot, mens en 

schrijver ontzag verdiende.  

Enkele jaren later, in 1807, verscheen van zijn hand zijn Verhandeling over de 

dichterlijke verdiensten van Vondel. Hij begon met een lofzang op het grote aantal 

groot aantal beroemde vaderlanders waar de natie zich op kon bogen. Hiertoe rekende  

hij onder meer Michiel de Ruyter, Hubert Kornelisz. Poot, Arnold Hoogvliet en 

natuurlijk ook Vondel: 
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Weldan, dat wij juichen in het geluk, van Nederlanders geboren te zijn, daar 

ons Vaderland zich, boven alle andere landen, op een groot aantal van 

dergelijke uitmuntende stervelingen verheffen mag.127  

 

Vondel verdiende volgens hem de titel van ‘Vorst en Vader der Nederduitsche 

dichteren’. Hij had zich volgens Siegenbeek verheven tot ‘den hoogsten top van 

dichterlijken roem’ en was de grondlegger van ‘Neêrlands zangberg’.128 Vondel was 

dan ook bij uitstek geschikt als onderwerp voor de ‘kunst- en vaderlandminnende 

zielen’.  

 

 
Joost van den Vondel 

 

Siegenbeek was niet de enige letterkundige die begin negentiende eeuw het literaire 

erfgoed inzette voor het opwekken van vaderlandsliefde. Herhaaldelijk werden de 

vroegere schrijvers  als vaderlandse helden neergezet, als voorbeeldige en belangrijke 

vaderlanders waar het vaderland trots op kon zijn, als herinneringen van vroegere 

roem. Op die manier werd getracht het gevoel weg te nemen dat de Nederlandse natie 

niet meer meetelde. De doopsgezinde predikant Rinse Koopmans publiceerde begin 

negentiende eeuw verschillende redevoeringen over de zeventiende-eeuwse dichters 
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Huygens en Camphuysen in de Vaderlandsche letteroefeningen. Zijn redevoering 

over ‘Constantyn Huygens als mensch beschouwd’ begon hij als volgt: 

 

Het vereeren der gedachtenis van Nederlanders, beroemd door uitstekende 

verdiensten, is aangenaam, nuttig, en overeenkomst het doel van dit 

Genootschap [Felix Meritis]. Aangenaam, als herinnerende aan den alouden 

luister van ons Vaderland; nuttig, als vernieuwende de kennis aan loffelijke 

voorbeelden […].129 

 

Huygens onderscheidde zich volgens hem vanwege zijn zedelijke karakter, 

geleerdheid en zijn kwaliteiten als dichter. Ook Camphuysen waardeerde Koopmans 

vanwege zijn zedelijkheid. Vooral in een tijd van toenemende zedeloosheid was het 

noodzakelijk goede voorbeelden te hebben. Camphuysen was zo’n voorbeeld. Zowel 

in zijn geschriften als in zijn doen en laten was deze zeventiende-eeuwse dichter 

volgens hem een toonbeeld van zedelijkheid.130    

Een ander voorbeeld waarin een vroegere schrijver werd gebruikt als 

herinnering aan een groots vaderlands verleden is de redevoering van Jacobus 

Scheltema over P.C. Hooft uit 1807. Scheltema zet Hooft neer als een eerbiedwaardig 

man. Iemand die op de juiste manier handelde, omringd was met ideale vrienden, een 

gematigde religieuze visie had en navolgenswaardige morele denkbeelden. Scheltema 

omschrijft Hooft als een spaarzaam persoon, een voorstander van matigheid, een 

bescheiden en godsdienstig persoon, die zich graag vermaakte in de stille kring van 

vrouw en kinderen.131  

 

De publicaties op het gebied van de literatuurgeschiedenis die verschenen in de jaren 

1800-1813 hadden vooral betrekking op de zeventiende eeuw. De Gouden Eeuw werd 

bij uitstek gezien als dé periode waarin de roem van het vaderland tot een absoluut 

hoogtepunt was gestegen. Door een collectief geheugen op te bouwen van deze 

roemrijke periode werd getracht de inwoners van de natie een gevoel van 

bestaansrecht te geven. Belangrijk daarbij is dat het verleden beschouwd werd als een 

afgesloten periode.  

Na de verlossing van de Fransen in 1813 kwam hierin verandering. Niet langer 

keek men op het verleden terug als een periode die voorbij was, maar als een tijd die 

                                                 
129 Koopmans 1809a, p. 141. 
130 In 1804 verschenen van zijn hand twee lezingen over Camphuysen in de Vaderlandsche 

letteroefeningen. Zie Koopmans 1804a en 1804b.  
131 Zie over deze redevoering ook Jansen 1999. Jansen gaat uitvoerig in op de idealisering van Hooft 

door Scheltema. 
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kon terugkeren. Men verlangde naar een tweede Gouden Eeuw. De functie van het 

literaire erfgoed veranderde. Niet langer fungeerde dit om vaderlandslievende 

gevoelens los te maken, maar men ging een stap verder. Men ging het literaire erfgoed 

inzetten om de nationale identiteit te bevestigen en de inwoners op te voeden tot 

zedelijke, vaderlandslievende en godsdienstige, kortom nationale burgers. De 

schrijvers van vroeger kregen in deze periode steeds meer de rol toebedeeld van, zoals 

Marita Mathijsen het omschrijft, ‘opbouwende en geëngageerde sociaal werker’.132  

Het is ook in deze periode dat de politiek zich actief ging bemoeien met de 

vaderlandse taal en letteren. Hierover gaat de volgende paragraaf. 

 

Conclusie 

 

Eind achttiende, begin negentiende eeuw kreeg het literaire erfgoed een functie in het 

nationaal hersteldenken. Door de burgers te confronteren met het vaderlandse 

verleden werd getracht het geloof in de grootsheid van het vaderland te doen 

toenemen. Door de vroegere vaderlandse auteurs op een voetstuk te plaatsen en als 

helden neer te zetten werd getracht liefde en belangstelling voor het eigen vaderland 

op te wekken. Met name de schrijvers uit de Gouden Eeuw werden ingezet voor dit 

doel.     

 

De nationale identiteit als functie van de vaderlandse taal- en letterkunde 

 

In 1815 ontstond het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, waarbij de noordelijke en 

zuidelijke Nederlanden (België en Luxemburg) werden samengevoegd. Willem I 

keerde weer terug naar Nederland en werd in 1815 gekroond tot soeverein vorst van 

het nieuwe koninkrijk. Hij ging een politiek voeren gericht op het bewerkstelligen van 

een nationale eenheid. Ziin beleid moest zowel staats- als natievormend werken, 

waarbij het noorden en het zuiden betrokken worden in een proces van eenwording en 

nationalisering.133 Hij voerde een politiek gericht op natievorming. In 1815 verscheen 

een nieuwe grondwet. Daarin stond vastgelegd dat in het zuidelijk deel van het 

koninkrijk meerdere universiteiten, zogenaamde ‘hoogeschoolen’, zouden worden 

opgericht. Met de opheffing van de katholieke universiteit in Leuven in 1797 telde het 

zuiden geen universiteiten meer. Uiteindelijk besloot Willem I in Leuven, Gent en 

Luik nieuwe universiteiten op te richten.134 Net als in het noorden werden ook deze 

                                                 
132 Mathijsen 2011, p. 12. 
133 Van Sas 2004, p. 204. 
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ingericht als rijksuniversiteiten. In 1817 openden zij hun deuren. Tevens besloot de 

koning een aantal leerstoelen Nederduitsche letterkunde en welsprekendheid in te 

stellen, zowel in  het noordelijke als in het zuidelijke deel van nieuwe koninkrijk. Het 

Nederlands werd ingesteld als officiële taal van het gezamenlijk koninkrijk. 

De natievormende taalpolitiek van Willem I beoogde de eenheid tussen noord 

en zuid te bewerkstelligen.135 Het Nederlands werd de landtaal van het koninkrijk. 

Hieronder werd verstaan het Hollands, Vlaams en Brabants. In 1814 kondigde Willem 

I aan dat het Nederlands de officiële taal werd van het Verenigd Koninkrijk. Het 

Nederlands kwam daarmee naast het Frans te staan, maar werd niet verplicht. Dit 

veranderde in 1819. De koning besloot toen dat vanaf 1823 het Nederlands in de 

Vlaamse provincies de verplichte landstaal werd.136 Wallonië en de Duitstalige 

gebieden vielen niet onder deze nieuwe wetgeving en waren vrij in taalkeuze. Wie 

slechts gebrekkig Nederlands sprak en las kwam niet in aanmerking voor een carrière 

bij onder andere justitie, het leger en het onderwijs. Dit nieuwe beleid zorgde ervoor 

dat velen zich toelegden op het beoefenen van de Nederlandse taal. 

Naast een taalpolitiek voerde Willem I ook een onderwijspolitiek. Door 

middel van onderwijs in de eigen taal- en letterkunde wilde hij een nationale eenheid 

creëren. Zowel in het noorden (in Groningen, Utrecht, Deventer en Amsterdam) als in 

het zuiden (Luik, Gent, Brussel en Leuven) werden hoogleraren in de Nederlandse 

taal- en letterkunde aangesteld, zowel aan universiteiten als aan athenea en 

hogescholen. 

De meeste nieuwe hoogleraren aanvaardden hun hoogleraarschap door middel 

van een inaugurele rede.137 Deze redevoeringen zijn interessant, omdat hierin 

meerdere keren werd ingegaan op het belang van de Nederlandse taal- en letterkunde 

voor de natie. Er valt daarbij een verschil waar te nemen tussen de hoogleraren die in 

het noorden en hun collega’s die in het zuiden werden aangesteld. Ik zal eerst ingaan 

op de oraties van de vier hoogleraren die in het noorden werden aangesteld en daarna 

enkele redevoeringen van de professoren die in het zuiden werden benoemd 

behandelen.  

Van de nieuw aangestelde hoogleraren in het noordelijk deel van het nieuw 

gevormde koninkrijk is Barthold Hendrik Lulofs de eerste die zijn rede uitsprak, te 

Groningen. Op 15 november 1815 hield hij zijn redevoering getiteld ‘Over de 

noodzakelijkheid van de beoefening der eigene taal en letterkunde voor de 

zelfstandigheid en den roem eene natie.’ Volgens de nieuwe hoogleraar was het 

                                                 
135 Zie voor meer informatie over de taalpolitiek van Willem I: Janssens & Steyaert 2008, p. 42-54. 
136 Janssens & Marynissen 2005, i.h.b. hoofdstuk 4. Nieuwnederlands. 
137 De inaugurele redes van Kinker, Ten Broecke Hoekstra en Visscher zijn mij onbekend.  
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belangrijk de eigen taal en letteren te beoefenen, omdat hierin de ouderdom, het 

karakter en de geschiedenis van het volk opgesloten zijn. Onderzoek naar de wortels 

van de taal en verwantschappen met andere talen leidde volgens hem tot meer roem 

en een grotere zelfstandigheid van de eigen natie. Uit dergelijk onderzoek zou blijken 

dat de Nederlandse taal geen ‘bastaardtelg’ van het Hoogduits is en dat Nederland 

geen ‘aanslibsel’ van Frankrijk is.138 Hetzelfde gold volgens hem voor de letterkunde. 

Door het lezen van zowel de oude vaderlandse kronieken als van de historische 

werken van onder meer Hooft, Brandt en Wagenaar, leerde men over de dapperheid, 

deugd en roem van de eigen voorouders. Het hart van de lezer zou volgens Lulofs 

‘kouder moeten zijn, dan de ijsschotsen van Siberie’ indien hij niet getroffen werd 

door de ‘glorie van uw Vaderland.’139 Hij achtte het belangrijk de vaderlandse 

dichtkunst te beoefenen. Volgens hem was taalbeschaving voornamelijk te danken aan 

dichters. Als voorbeelden van eigen bodem wees hij op Vondel en Hooft en uit de 

eigen tijd op Bilderdijk:  

 

Hoe veel is onze taal niet aan hem verpligt! Ontsluit hij niet derzelver rijkste 

schatkameren? Stelt hij derzelver keurigste schoonheden niet in het daglicht? 

Weet hij derzelver bevalligheden niet op het aanminnigste te doen uitkomen? 

Stroomen zijn verzen in dezelve niet, dan, als een van rotsen bruisende vloed, 

dan, als een statige rivier, dan, als het beekje, dat langs bloemenboorden 

voorthuppelt? Streelt hij niet, treft hij niet, roert hij niet, schokt hij niet door 

middel van haar, en weet hij niet met haar, gelijk onze Spandaw zingt, te 

tooveren, en tooverend harten te veroveren?140     

 

Lulofs stelde dat de bloei van de dichtkunst noodzakelijk was voor de roem van de 

natie. Hij zag bovendien voor de poëzie een belangrijke rol weggelegd als aanjager 

van vaderlandsliefde. Als voorbeeld wees hij op Helmers, die met zijn Hollandsche 

natie had bijgedragen aan de ‘roemrijke herstelling’ van de natie door het beschrijven 

van de ‘gloriedaden onzer Vaderen’. 141  

Het beoefenen en waarderen van de eigen taal en letteren verkleinde volgens 

de hoogleraar ook de buitenlandse invloed. Een beschaafd volk had, aldus Lulofs, 

behoefte aan een eigen poëzie en welsprekendheid, aan kunsten en wetenschappen. 

Indien het vaderland hierin niet voldoende voorzag of deze verwaarloosde dan ging 

men hiernaar op zoek in het buitenland. Lulofs waarschuwde hiervoor. Weliswaar kon 
                                                 
138 Lulofs 1815, p. 28. 
139 Ibidem, p. 29. 
140 Ibidem, p. 32. 
141 Ibidem, p. 34-35. 



De actualisering van het verleden 

53 

 

men leren van de vreemdeling, maar dit diende niet ten koste te gaan van de eigen 

schrijvers. De buitenlandse taal- en letterkunde bood de lezer volgens hem niets 

anders dan vreemde zeden en gewoontes, die soms ook een verkeerde invloed kunnen 

hebben. Als voorbeeld wees hij op de Franse letterkunde die lange tijd in Europa 

overheerste:  

 

De uitheemsche Schriften zullen met eenen walm van zedelijke pestbesmetting 

de zielen benevelen, en spoedig een doodelijk venijn in de harten verspreiden. 

[…] wijl de Fransche Letterkunde, in vele van derzelver takken van verrotting, 

zich over geheel Europa had uitgebreid; wijl de Fransche taal bij grooten en 

kleinen zich had ingedrongen; wijl met dezelve Fransche winderigheid en 

opgeblazenheid alom waren overgewaaid; wijl men alles (indien ik het zoo 

eens mag uitdrukken) door een' Franschen bril leerde zien, en, deze voor de 

oogen niet geschikt zijnde, het meeste verkeerd zag; kortom, wijl de pestziekte 

der verfranschtheid alle zelfstandigheid bij de Volken verwoest had, daarom, 

ja, daarom, bleef men, zoo langen tijd, de slaven van hen, die men op eene 

dwaze wijze in alles had leeren bewonderen. Bewonder toch den slechten, en 

gij zijt gereed de dienstknecht des slechten te worden!142           

 

Lulofs betoogde dat de beoefening van de eigen taal- en letterkunde van essentieel 

belang was voor de eigen natie. Ook de andere hoogleraren die in het noorden werden 

aangesteld benadrukten de relevantie hiervan, maar deden dit minder expliciet en 

uitgebreid dan Lulofs.  

Johannes Pieter van Cappelle was na Lulofs de tweede nieuwe hoogleraar die 

zijn oratie hield. Op 4 maart 1816 sprak hij aan het Amsterdamse Athenaeum Illustre 

zijn ‘Redevoering over de verdiensten der Amsterdammers, ten aanzien van den 

opbouw en de volmaking der Nederduitsche taal- en letterkunde’ uit. Hij wees in zijn 

rede op de belangrijke rol van beroemde Amsterdamse letterkundigen uit het 

verleden. Als voorbeelden noemde hij onder meer Coornhert, Roemer Visscher, 

Spieghel, Hooft, Vondel, Vossius, Barlaeus en Antonides van der Goes. Amsterdam 

was volgens de hoogleraar zeer belangrijk geweest voor de opbouw van de 

vaderlandse letteren. Hoewel hij nergens nadrukkelijk beweerde dat de beoefening 

van de eigen taal en letteren onmisbaar was voor de natie mag wel worden 

verondersteld dat hij de mening van Lulofs deelde. Onder meer de werkzaamheden 

van Coornhert, Spieghel en Roemer Visscher waren volgens hem van grote betekenis 

geweest voor de zuivering en beschaving van de Nederlandse taal en de bloei van de 
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poëzie. Hij beschouwde Hooft als de hersteller van de vaderlandse letterkunde. 

Vondel had de dichtkunst tot een ongekende hoogte gebracht. Het zijn deze en andere 

beroemde Amsterdammers geweest die volgens hem een niet te onderschatte bijdrage 

geleverd hadden aan de roem van de natie en aan wie zijn studenten een voorbeeld 

konden nemen.  

   Drie weken later, op 25 maart 1816, sprak Adam Simons aan de Utrechtse 

Hooge School zijn rede uit, getiteld ‘Redevoering over den waren dichter’. Simons, 

zelf actief als dichter, sprak over de vorming van de dichter. Hij ging niet specifiek in 

op de betekenis van de taal en letteren voor het vaderland en week hierin af van de 

andere hoogleraren. Hij eindigde zijn lezing met het voornemen dat hij zou proberen 

onder meer de roem van de voorouders te handhaven, de studenten bekend te maken 

met de kracht van de Nederlandse taal.  

 Cornelis Fransen van Eck hield als laatste zijn oratie, en wel te Deventer. Op 

16 januari 1817 sprak hij ‘over het aanbevelenswaardige van de beoefening der 

Nederlandsche letterkunde’. Van Eck betoogde waarom het belangrijk was de eigen 

letterkunde te beoefenen. Het lezen van de vaderlandsche schrijvers, in het bijzonder 

de zeventiende-eeuwse auteurs, droeg volgens hem bij aan het nationaal herstel. 

Volgens de hoogleraar kreeg het Nederlandse volk hierdoor het gevoel van 

eigenwaarde terug. Door het beoefenen van de eigen letteren zou de vaderlands- en 

vrijheidslievende geest die, aldus Van Eck, aanwezig was bij de oude schrijvers weer 

kunnen herrijzen op vaderlandse bodem. Hij roemde onder meer Vondel, Hooft, Cats, 

Huygens en Antonides van der Goes. Hij eindigde zijn redevoering met de 

constatering dat in de eigen tijd de Nederlandse letterkunde steeds meer waardering 

en erkenning kreeg, wat onder meer te danken was aan de ‘geëerbiedigden en geliefde 

Koning’.143    

 

De hoogleraren die in de zuidelijke Nederlanden werden aangesteld verdedigden het 

nieuwe vakgebied sterker dan hun collega’s in het noorden. De professoren, allen 

afkomstig uit de noordelijke helft van het koninkrijk, wachtte een zware taak, onder 

meer door de door koning Willem I gevoerde taalpolitiek, waarbij het Nederlands 

werd ingesteld als officiële taal. Aan hen de opgave om de vaak Frans geöriënteerde 

studenten te overtuigen van het belang, de kracht en de schoonheid van de 

Nederlandse taal en ze over te halen om in plaats van het Frans de officiële taal van 

het koninkrijk te beoefenen.  

 Op 3 januari 1818 sprak Johannes Matthias Schrant in Gent zijn rede uit 

getiteld ‘Over het beoefenenswaardige der Nederlandsche tale, zoo om haar zelve, als 
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om hare voortbrengselen gehouden’. Schrant lichtte toe dat hij voor het onderwerp 

gekozen had om vooroordelen over de moedertaal te bestrijden. Hij riep zijn publiek 

op om gezamenlijk op te treden om ‘het geluk te bevorderen’ en de taal op te bouwen. 

De taal was volgens de hoogleraar een ‘afdruksel’ van het volkskarakter. Hij zag een 

direct verband tussen de karakter van de Nederlandse taal en de Nederlander. Het was 

volgens hem van essentieel belang voor een zelfstandig en onafhankelijk volk de 

eigen taal te beoefenen. Schrant hield een uitvoerig betoog over de rijkdom en 

grootheid van de Nederlandse taal. Hij zette zijn betoog kracht bij door te wijzen op 

het werk van schrijvers uit het verleden onder wie Huygens, De Decker, Joncktys, 

Antonides van der Goes, Poot, Hoogvliet en de gebroeders Van Haren en uit de eigen 

tijd Bilderdijk, Feith, Van Hall, Helmers, Loosjes, Loots, Simons, Spandaw en 

Tollens.     

Enkele jaren later, op 25 juli 1822, aanvaardde Gerrit Johan Meijer zijn 

hoogleraarschap te Leuven door middel van het uitspreken van zijn redevoering ‘Over 

de beoefening der Nederlandsche taal, het beste middel ter bevordering van ware 

vaderlandsliefde’. Net als Schrant wees ook Meijer op de relatie tussen de taal en het 

volk. Meijer legde er de nadruk op dat de Hollandse en de Vlaamse talen van origine 

één en dezelfde taal waren. Pas na de scheiding van de noordelijke en zuidelijke 

gewesten in de zestiende eeuw begon de taal zich in tweeën te splitsen. Hij verheugde 

zich op het feit dat in zijn eigen tijd diverse letterkundigen initiatieven ondernamen 

om de eenheid van taal te ondersteunen. Hij wees op de werkzaamheden van onder 

meer Jan Frans Willems en Pieter Behaegel.144 Het beoefenen van de eigen taal was 

volgens hem het beste middel tot vaderlandsliefde:  

 

Wij prijzen geen volk meer, dat niet even naijverig, op de uitbreiding van 

letterkundige schatten, als op de vermeerdering van de volkswelvaart en 

rijkdommen, gesteld is; want in onze dagen is de achting, welke men bij eenig 

volk aan de eigene letterkunde bewijst, zeker de beste maatstaf van deszelfs 

nationale beschaving, en een voldingend bewijs van ware vaderlandsliefde.145   

  

Hij eindigde zijn redevoering met de wens dat zijn ‘geliefde landgenooten’ de 

Nederlandse taal zouden gaan beoefenen; om in het bezit te komen van dat wat 

eigendom was van iedere Nederlander. 

                                                 
144 Jan Frans Willems heeft op dit gebied onder meer de Verhandeling over de Nederduytsche tael- en 

letterkunde: opzigtelyk de zuydelyke provintien der Nederlanden geschreven. Pieter Behaegel 

publiceert tussen 1817 en 1827 zijn Nederduytsche spraekkunst.  
145 Meijer 1822, p. 12. 
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 Of Lodewijk Visscher een redevoering heeft gehouden ter aanvaarding van 

zijn hoogleraarschapte Leuven is mij niet bekend.146 Wel van belang met betrekking 

tot de taalpolitiek van Willem I was zijn werk Over het herstel en de invoering der 

Nederlandsche taal dat in 1825, een jaar voor zijn benoeming, te Brussel verscheen en 

waarin hij een pleidooi hield voor de beoefening van het Nederlands. Visscher was 

een voorstander van het invoeren van het Nederlands als verplichte taal in het 

koninkrijk. Ironisch genoeg kwam op Visschers eigen taalgebruik veel commentaar. 

Onder meer in De recensent, ook der recensenten werd Visschers kunde van de 

Nederlandse taal, zelfs in de eerste beginselen, fel bekritiseerd.147 Ook in de 

Vaderlandsche letteroefeningen kreeg hij de nodige kritiek. Het doel van het werk 

verdiende volgens de recensent weliswaar lof, maar verder was hij niet te spreken 

over Visschers werkzaamheden. Hij ergerde zich behalve aan de taalfouten ook aan de 

honende toon van Visscher, die volgens hem zowel voor- als tegenstanders van de 

Nederlandse letterkunde tegen zich in het harnas jaagde.148 

Alle hoogleraren blijken van mening te zijn dat de oude letterkunde een 

functie heeft voor de natie. De een spreekt het duidelijker uit dan de ander, maar er 

heerst algemene overeenstemming over het belang van het literaire erfgoed, niet om 

zichzelfs wille, maar vanwege de voorbeeldfunctie die ervan uit gaat voor de opbouw 

van de nationale identiteit. De zuidelijke hoogleraren wijzen vooral ook op de 

eenheidsbevorderende functie van het literair erfgoed. 

 

Conclusie 

 

Via het aanstellen van bovengenoemde hoogleraren wilde koning Willem I de 

nationale eenheid bevorderen. Naast de hoogleraren gingen ook andere letterkundigen 

zich hiervoor inzetten. Het is in deze periode dat het literaire verleden een actieve rol 

kreeg in het construeren en verspreiden van het nationale karakter. Het literaire 

erfgoed werd steeds meer gedwongen in het keurslijf van wat men zag als de 

nationale identiteit. De vaderlandse schrijvers werden ingezet om de inwoners op te 

voeden tot zedelijke, godsdienstige en vaderlandslievende burgers. In hoofdstuk 4 

                                                 
146 Visscher werd in 1826 naast Meijer aangesteld als hoogleraar Nederduitsche letterkunde en 

welsprekendheid. In een overzicht getiteld ‘Chronologische lijst der werken door Ludovicus Gerardus 

Visscher in het licht gegeven’, dat is opgenomen in zijn postuum verschenen Nagelaten 

verhandelingen, kleine opstellen en verspreide geschriften nagelaten door L.G. Visscher uit 1862 wordt 

geen inaugurele rede genoemd. Ook in diverse biografische beschrijvingen over Visscher wordt 

hiervan geen melding gemaakt.  
147 De bespreking is in 1825 in het tijdschrift gepubliceerd, zie p. 457-460. 
148 De recensie is geplaatst in jaargang 1826, p. 34-36. 
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wordt uitgebreid ingegaan hoe uit het verleden werd geselecteerd en hoe het erfgoed 

werd gemanipuleerd om het toepasbaar te maken voor de eigen tijd. 

 

Samenvattend 

 

Vanaf eind achttiende eeuw neemt de belangstelling voor de eigen vaderlandse taal en 

letterkunde toe. Deze interesse moet worden gerelateerd aan het vervaldenken dat in 

de loop van de achttiende eeuw was ontstaan. Zowel op cultureel, als op staatkundige 

en economisch gebied werd een gevoel van verval ervaren. De vroegere schrijvers 

werden in het begin vooral ingezet als hulpmiddel voor de contemporaine auteurs. 

Tevens werd getracht via herinneringen aan het roemrijke literaire verleden een 

gevoel van eigenwaarde terug te geven aan de inwoners. Vooral in de periode 1800-

1813 werd herhaaldelijk gewezen op de beroemde schrijvers die het vaderland rijk 

was geweest. In de periode van het Verenigd Koninkrijk kreeg het literaire erfgoed 

een meer actieve rol. Het ging niet slechts meer om herinneringen aan het verleden, 

maar men verlangde vooral naar een tweede gouden eeuw. Men meende dat de natie 

in de zeventiende eeuw tot grote hoogte had weten te stijgen, omdat toen de nationale 

identiteit het beste tot uitdrukking was genomen. De zeventiende eeuw was met 

andere woorden het meest nationaal. Vooral in de jaren van het gezamenlijk 

koninkrijk kwam de focus steeds meer te liggen op het nationale karakter van de 

vroegere schrijvers. Dit kwam zowel tot uitdrukking in hun werk als in hun manier 

van leven en denken. Ze gingen fungeren als ideaalbeeld van een nationale burger. Ze 

kregen een opvoedkundige rol toegemeten en werden ingezet om de inwoners van de 

natie op te voeden tot zedelijke, godsdienstige en vaderlandslievende burgers. Het 

literaire erfgoed kreeg een pragmatisch-didactische rol toegemeten.  
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Hoofdstuk 2 Van de genootschapskring naar de openbare ruimte. De 

verspreiding van het literaire erfgoed 

 

In hoofdstuk 1 is de achtergrond beschreven van de opkomende belangstelling voor 

het vaderlandse literaire erfgoed. Daaruit is naar voren gekomen dat de vroegere 

schrijvers een belangrijke rol kregen in het ‘restauratieproces’ van de natie, waarbij 

geprobeerd werd het overheersende gevoel van verval te vervangen door een gevoel 

van eigenwaarde. Bovendien kregen ze een rol in het opwekken van een 

vaderlandgevoel. In de periode van het Verenigd Koninkrijk werd hier een extra 

dimensie aan toegevoegd. Het ging niet langer uitsluitend om het opwekken van 

vaderlandse gevoelens, maar de literatuurgeschiedenis werd ingezet om de inwoners 

op te voeden tot vaderlandslievende, zedelijke en godsdienstige onderdanen; oftewel 

echte nationale burgers. 

   De belangrijke functie die het literaire verleden toebedeeld kreeg had 

gevolgen voor de reikwijdte. Waar in de achttiende eeuw de literatuurgeschiedenis 

vooral bestudeerd werd binnen de kringen van de genootschappen, zo werd het in de 

loop van de negentiende eeuw steeds meer noodzakelijk dat een breder publiek kennis 

kon nemen van de vroegere schrijvers. In de loop van de eerste helft van de 

negentiende eeuw werden dan ook allerlei pogingen ondernomen om alle inwoners 

van de natie, en niet uitsluitend een exclusieve groep van geleerden, in staat te stellen 

kennis te nemen van het literaire erfgoed. Uiteenlopende doelgroepen werden 

bediend. Zo verschenen er publicaties bestemd voor kinderen, vrouwen, militairen en 

minder bedeelden. Ook via de primaire literatuur kwam de lezer in aanraking met het 

literaire erfgoed. Auteur Adriaan Loosjes bijvoorbeeld voerde diverse zeventiende-

eeuwse auteurs, onder wie Vondel, Hooft en Camphuysen, op als personage in zijn 

roman Het leven van Maurits Lijnslager uit 1808. Ook las de hoofdpersoon Maurits 

voor uit het werk van de zeventiende-eeuwse schrijver Cats. Er verschenen daarnaast 

ook toneelstukken over vaderlandse auteurs, zoals bijvoorbeeld over schrijver 

Focquenbroch en schrijfster Maria Tesselschade.149 

In dit hoofdstuk staat centraal hoe het literaire erfgoed in de eerste helft van de 

negentiende eeuw breder dan voorheen werd verspreid via genootschappen, 

tijdschriften en losse publicaties en wat dit betekende. Ik eindig het hoofdstuk met een 

paragraaf over buitenlandstalige werken over Nederlandse literatuur(geschiedenis) die 

in deze periode werden uitgebracht. Deze waren weliswaar niet gericht op een 
                                                 
149 In 1810 verschijnt van de hand van ene K. het toneelstuk Willem van Focquenbroch, of de 

Amsterdamsche rederijkers: blijspel met zang. De auteur, K, is de drukker en uitgever Leendert 

Herdingh. Adriaan Beeloo publiceert in 1819 het blijspel Maria Tesselschade Visscher, op het slot te 

Muiden. Zie voor een overzicht: Jensen 2008. 
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Nederlands publiek, maar droegen blijkens de recensies wel bij aan het 

zelfvertrouwen: ook het buitenland ging de waarde van de Nederlandse literatuur 

inzien. De focus verschuift nu dus van de functie van het verleden naar de wegen die 

gebruikt werden om het erfgoed te verspreiden onder de burgerij, en van daaruit kijk 

ik dan weer naar de boodschap die daarin uitgedragen werd. 

 

Genootschappen en het literaire verleden 

  

In het vorige hoofdstuk hebben we gezien dat ontevredenheid over de eigentijdse 

literatuur leidde tot de oprichting van letterkundige genootschappen. Via 

theorievorming, via confrontaties met het letterkundig verleden en via prijsvragen 

werd gestreefd naar verbetering van de letterkunde. Nu staan die literaire 

genootschappen niet alleen, maar maken deel uit van de zogenaamde sociabiliteit van 

de achttiende eeuw. Er werden in vooral de tweede helft van die eeuw in Nederland 

tal van genootschappen opgericht voor zowel liefhebbers (dilettantengenootschappen) 

als geleerden (geleerdengenootschappen). Genootschappelijkheid of sociabiliteit150 

was echter geen nieuw verschijnsel. Voorgangers van achttiende-eeuwse 

genootschappen waren onder meer de broederschappen, schutterijen, gilden en 

rederijkerskamers uit de Renaissance.151 De achttiende-eeuwse genootschappen 

bewogen zich op verschillende terreinen en bestreken zowel de alfa-, bèta- als 

gammawetenschappen. De toenemende behoefte na 1750 om zich te willen  verenigen 

kan worden verklaard vanuit een aantal verschuivingen op cultureel, politiek en 

sociaal-economisch terrein. Onder meer de groei van het lezerspubliek en de 

opkomende interesse in de natuurwetenschappen, vaderlandse letterkunde en 

geschiedenis zijn van invloed geweest op de opkomst van de achttiende-eeuwse 

genootschappelijkheid. Een andere belangrijke oorzaak moet volgens Kloek en 

Mijnhardt, de belangrijkste schrijvers over de achttiende-eeuwse sociabiliteit, worden 

gezocht in een groeiend gevoel van onbehagen over de culturele positie van de 

Republiek in Europa.152 Men ervoer een gevoel van achterstand gepaard gaande met 

een verlangen naar nationale herleving.153 

                                                 
150 Kloek & Mijnhardt verstaan onder genootschappelijkheid: de behoefte aan menselijk contact in 

groepsverband. Sociabiliteit definiëren ze als  de behoefte én de vaardigheid om in gezelschap te 

verkeren, zie Kloek & Mijnhardt 2001, p. 103-104. 
151 Kloek & Mijnhardt 2001, p. 104. 
152 Mijnhardt 1988, p. 79; Kloek & Mijnhardt 2001,  p. 104-112. 
153 Mijnhardt 1988, p. 87. 
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Taal, literatuur en ook geschiedenis vormden het domein van de letterkundige 

genootschappen.154 De belangstelling was volgens Kloek vooral wetenschappelijk van 

aard en historiserend van perspectief.155 Dat historisch perspectief is dan nog heel 

pragmatisch. De genootschappers waren van mening dat kennis van historische 

bronnen noodzakelijk was voor de beoefening van de eigentijdse letterkunde. In een 

tijd waarin de vaderlandse taal nog niet was vastgelegd in wetenschappelijke 

grammatica’s en woordenboeken, konden de normen voor zuiver taalgebruik uit de 

oude bronnen worden afgeleid.156 De oude bronnen werden in de genootschappen niet 

enkel gebruikt om taalkundige redenen, maar dienden ook als inspiratie voor 

eigentijdse auteurs. Aan de hand van voorbeelden uit verleden konden schrijvers zich 

oefenen in het schrijven; dit was volgens De Vries een belangrijke leermethode.157 

Vooral Vondel werd in de tweede helft van de achttiende eeuw bewonderd en was  hét 

voorbeeld voor de eigentijdse, jonge, dichters.158  

Het meest bekende letterkundig genootschap is de Maatschappij der 

Nederlandsche Letterkunde, opgericht te Leiden in 1766 en tot op de dag van vandaag 

nog steeds actief. Dit genootschap had zich ten doel gesteld ‘de uitbreiding der 

Nederlandsche Tael- Dicht- Oudheid- en Historiekunde’.159 Hier kwamen historici, 

taalkundigen en letterkundigen samen, in een tijd dat er nog geen professionele 

vakbeoefening in die gebieden bestond.160 Onder meer werd in de jaren zeventig het 

plan opgeworpen tot het samenstellen van een ‘algemeen, omschryvend, 

woordenboek der Nederlandsche tale’.161 Helaas bleef het slechts bij een ontwerp.162 

Hoe ambitieus de plannen van de Maatschappij ook waren, tot 1800 verschenen er 

slechts enkele bijdragen die betrekking hadden op bovengenoemde doelstelling.163  

Genootschappen speelden ook in de eerste decennia van de negentiende eeuw 

een belangrijke rol in het culturele leven van Nederland. In veel letterkundige 

genootschappen werd gediscussieerd over onder meer de aard en functie van 

literatuur.164 Tot de belangrijkste genootschappen behoorden naast bovengenoemde 

                                                 
154 Singeling 1991, p. 13.  
155 Kloek 1999, p. 248. 
156 Kloek 1999, p. 248-249. 
157 De Vries 2001, p. 131. 
158 De Vries 2001, p. 133-137. 
159 Zie voor meer informatie o.a. Singeling 1991, p. 54-71; Kossmann 1966. 
160 Kloek & Mijnhardt 2001, p. 434. 
161 Zie hierover Kossmann 1966, p. 144-149. 
162 Later vatte Matthias de Vries het plan op voor het vervaardigen van een Woordenboek der 

Nederlandsche Taal; in 1882 verscheen daarvan het eerste deel. 
163 Kloek 1999, p. 249. 
164 Kloek & Mijnhardt 2001, p. 104; Berg & Couttenier 2009, p. 45. 
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Maatschappij ook de Bataafsche maatschappij van taal- en dichtkunde. Deze was in 

1800 ontstaan uit drie dicht- en letteroefenende genootschappen uit Leiden, Rotterdam 

en Leiden. Deze hadden besloten hun krachten te bundelen vanwege het afnemende 

aantal leden. Met een fusie hoopten deze genootschappen het hoofd boven water te 

kunnen houden. Het voornaamste doel van het genootschap was het bevorderen van 

de Nederlandse taal- en dichtkunde.165 In 1806 werd de Bataafsche maatschappij 

omgedoopt tot Hollandsche maatschappij van fraaije kunsten en wetenschappen. In 

de loop van de negentiende eeuw fuseerden nog enkele lokale gezelschappen met de 

Hollandsche maatschappij, dat steeds meer een landelijke functie kreeg. Veel 

vooraanstaande geleerden en auteurs, onder wie Willem Bilderdijk, Johannes Kinker, 

Matthijs Siegenbeek, Jeronimo de Vries en Nicolaas van Kampen, waren lid van dit 

genootschap.166 Mede hierdoor nam dit genootschap tot 1840 een centrale rol in het 

genootschapsleven in.167 

 

Tot de belangrijkste genootschapsactiviteiten behoorden het uitschrijven van 

prijsvragen en het houden van lezingen. Daarnaast gaven diverse genootschappen ook 

verhandelingen uit, waarin onder meer de antwoorden op de prijsvragen en diverse 

lezingen werden opgenomen. Ik wil ingaan op deze activiteiten voor zover ze 

betrekking hadden op het literaire erfgoed. Achtereenvolgens komen aan bod de in 

druk verschenen genootschapslezingen, de genootschapsverhandelingen en tot slot de 

prijsvragen.  

 

 

Genootschapslezingen over het literaire erfgoed  

 

Veel van de lezingen die in genootschappen werden voorgedragen zouden voor ons 

verloren zijn gegaan als ze niet ook in druk waren verschenen. Soms als losse uitgave, 

maar meestal in tijdschriften of in de verhandelingen van de genootschappen dan wel 

in het verzameld werk van de desbetreffende auteur. Aan de hand van de gedrukte 

lezingen probeer ik te reconstrueren wat in het algemeen de tendens van de orale 

overdracht was met betrekking tot het literaire verleden. Uit de lezingen die in de 

eerste helft van de negentiende eeuw in druk verschenen kan worden geconcludeerd 

                                                 
165 Zie de voorrede in de Werken, 1804. 
166 Van den Berg 1984, p. 158; Van den Berg & Couttenier, p. 29-31.  
167 Van den Berg, 1984 p. 158. 
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dat de focus hoofdzakelijk lag op de Gouden Eeuw.168 In hoofdstuk 1 is beschreven 

hoe de opkomende belangstelling voor de vroegere schrijvers samenhing met het 

hersteldenken. Men had behoefte aan vaderlandse helden, aan een groots verleden, 

aan inspirerende voorbeelden. De zeventiende-eeuwse auteurs leken hiervoor bij 

uitstek geschikt. Over de periode voor en na de Gouden Eeuw werden aanzienlijk 

minder redevoeringen gehouden. Enkele voorbeelden zijn de redevoering van Johan 

Melchior Kemper over de achttiende-eeuwse dichter en staatsman Onno Zwier van 

Haren,169 en Jonckbloets lezing over de middeleeuwse ‘De burchgravinne van Vergi’, 

voorgedragen in het Haagse genootschap Oefening kweekt kennis.170 

 Met betrekking tot de zeventiende eeuw gaf men redevoeringen over onder 

andere Vondel, Hooft, Huygens, Luyken, Cats, Camphuysen en de dochters van 

Roemer Visscher Anna en Maria Tesselschade.171 Vooral Vondel was een geliefd 

onderwerp bij het gehoor van de genootschappen. Hij werd door velen beschouwd als 

de belangrijkste dichter van het vaderland.172 Onder andere Matthijs Siegenbeek stak 

in zijn redevoering over Vondel uit 1807 de loftrompet over hem.173 Vondel behoorde 

volgens hem tot een groep van ‘uitmuntende stervelingen’ waarop het vaderland zich 

kon verheffen. Hij was volgens hem de ‘grondlegger van Neêrlands zangberg’.174 In 

een uitgebreide schets van zijn leven, waarin hij onder meer inging op zijn geboorte te 

Keulen en zijn verhuizing op vroege leeftijd naar Amsterdam, gaf Siegenbeek te 

kennen dat hij Vondel vooral als Amsterdammer zag.175 Siegenbeek meende wel dat 

het Vondel ontbeerde aan een beschaafde opvoeding. Hij was verstoken van geleerde 

talen, waardoor het hem ontbrak aan goede voorbeelden die zijn dichterlijk vermogen 

                                                 
168 Ik heb dit gebaseerd op de lezingen die los verschenen danwel in tijdschriften. Het betreft de 

volgende tijdschriften: Algemeen letterlievend maandschrift; Algemeene konst- en letterbode; 

Apollineum; Boekzaal der geleerde wereld; Euterpe; Mnemosyne; Museum, of verzameling van stukken 

ter bevordering van fraaije kunsten en wetenschappen; Nieuw algemeen magazyn, van wetenschap, 

konst ensSmaak; Nieuwe vaderlandsche bibliotheek van wetenschap, kunst en smaak; De recensent ook 

der Recensenten; Schouwburg van in- en uitlandsche letter- en huishoudkunde; Vaderlandsch 

magazijn, van wetenschap, kunst en smaak; Vaderlandsche letteroefeningen. Het merendeel van deze 

tijdschriften heb ik in z’n geheel ingezien, enkele tijdschriften zijn grotendeels bekeken.  
169 Zie Kemper 1825. De lezing is eerder voorgedragen in de Hollandsche Maatschappij van Fraaije 

Kunsten en Wetenschappen.   
170 Jonckbloet 1842. 
171 Voorbeelden  zijn: Over Hooft zie Scheltema 1807. Over Huygens zie Koopmans 1809. Over 

Camphuysen zie Koopmans 1804. Over Jan Luyken zie Mabé 1829. Over Anna en Maria Tesselschade 

zie Scheltema 1808 en Ricken 1838. Over Cats zie Kops 1818 en Spies 1840. 
172 Dit blijkt ook uit de diverse literatuurgeschiedenissen, zie hiervoor hoofdstuk 3.  
173 Siegenbeek 1807. 
174 Ibidem, p. 40. 
175 Ibidem, p. 42. 
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verder zouden hebben kunnen ontwikkelen. Volgens Siegenbeek voelde Vondel dit 

zelf als een gemis. Hij besloot uiteindelijk zich te gaan toeleggen op de beoefening 

van het Latijn. Zijn arbeid werd beloond, want zijn poëzie werd steeds volmaakter, 

aldus de hoogleraar.  

 Vondel leidde volgens hem geen gemakkelijk leven. Hij had zich openlijk 

uitgelaten tegen de onthoofding van Van Oldenbarnevelt, waardoor hij veel haat over 

zich heen had geroepen en ternauwernood aan vervolging was ontsnapt. Hij verloor 

zijn vrouw die vroegtijdig stierf. Zijn zoon ‘folterde’ hem met zijn geldverkwistende 

en zedeloze gedrag, waardoor hij aan het einde van zijn leven bijna aan de bedelstaf 

raakte. Desondanks wist hij zich als dichter te blijven ontwikkelen en steeg hij 

volgens Siegenbeek tot ongekende hoogte. Zijn ‘onnavolgbaar kunstvermogen’ werd  

gekenmerkt door zijn ‘stoutheid’ en ‘oorspronkelijkheid van vernuft’, ‘levendigheid 

en sterkte van gevoel’ en verbeeldingskracht.176 Hij eindigde zijn lezing met enkele 

bewonderende woorden gericht aan Vondel zelf: 

 

Wij althans, o onsterfelijke Landgenoot, wier zielen van de bewondering uwer 

voortreffelijkheid geheel doordrongen zijn, wij doen aan uwe verdiensten 

erkentelijk hulde, en plaatsen u, met volle overtuiging, aan het hoofd der 

dichteren, op wier kunstgewrochten ons Vaderland roem mag dragen, en die 

allen, even als de maan van het licht der zonne haren glans ontleenende, een 

groot deel van den luister, waarmede zij schitteren, aan u verschuldigd zij. En 

zo Gij in zaliger gewesten opgenomen, van het aardsche nog eenige 

bewustheid draagt, neem dan met welgevallen het geringe offer van eerbied en 

erkentelijkheid aan, uwer nagedachtenis toegebragt; een offer, ’t welk wel aan 

uwe grootheid in geenen deele evenaart, maar ’t welk u nogtans wordt 

opgedragen door eenen, die uwe verdiensten met de vurigste hoogachting 

huldigt, en die zich over niets hartelijker verblijden zou, dan wanneer hij  uwe 

nagedachtenis door bekwamere mannen waardiglijk vereerd, ja door het 

gansche dankbare Nederland eene onvergankelijke eerezuil ter harer 

vereeuwiging zag opgerigt.177  

  

Na Siegenbeek zagen nog meer redevoeringen het licht. Vooral in de periode van het 

Verenigd Koninkrijk werden er in de genootschappen geregeld lezingen over Vondel 

gehouden. In 1827 publiceerde advocaat Jacobus Hendrik van der Schaaff 

Verhandeling over het leven en de verdiensten van Joost van den Vondel, als dichter 

                                                 
176 Ibidem, p. 58. 
177 Ibidem, p. 100-101. 
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beschouwd, een lezing die hij eerder had voorgedragen in het Zutphense departement 

van ’t Nut. Van der Schaaff begon de lezing met een biografische beschrijving, waarin 

grotendeels hetzelfde viel te lezen als bij Siegenbeek. Ook Van der Schaaff wees op 

de moeilijke privé-omstandigheden waar Vondel tijdens zijn leven mee worstelde. 

Daarnaast besteedde hij aandacht aan de letterkundige vorming van Vondel. In 

navolging van Siegenbeek wees ook hij op het feit dat Vondel pas laat in aanraking 

kwam met de klassieke letteren. Daarnaast zag Van der Schaaff een belangrijke rol 

weggelegd voor andere beroemde mannen, onder wie Hooft, Coornhert en Huygens. 

Evenals de klassieken hadden zij invloed gehad op Vondels dichterlijke vorming. 

Siegenbeek had hier hier nagenoeg geen aandacht aan besteed. Vondel verdiende ook 

volgens Van der Schaaff de eerste plaats in de rangorde van vaderlandse dichters. Een 

andere lezing over Vondel die ik wil noemen is de Redevoering over J. van den 

Vondel, als schrijver in ondicht van advocaat, notaris en Eerste Kamerlid178 Maurits 

Cornelis van Hall uit 1829, eerder door hem voorgedragen in Felix Meritis en de 

Maatschappij tot nut van ’t algemeen. Van Hall omschreef Vondel als de 

‘grondlegger van onzen Nederlandschen zangberg’, een ‘mede-opbouwer van onze 

taal’.179 Net als Siegenbeek en Van der Schaaff benadrukte ook Van Hall de 

ongeletterde opvoeding van Vondel. Hem ontbraken de voorrechten die schrijvers als 

Hooft ten deel waren gevallen. Des te meer bewondering verdiende Vondel daarom. 

Van Hall besteedde vooral aandacht aan het proza van Vondel. Hij achtte Vondel een 

betere prozaschrijver dan Hooft. Dit was volgens hem juist te danken aan het feit dat 

Vondel pas op latere leeftijd zich had geoefend in de klassieke letteren. Hierdoor 

schreef hij vrijer en minder gedwongen proza dan Hooft.  

 Vondel werd in diverse lezingen op een voetstuk geplaatst en neergezet als een 

grootse vaderlander. Dit voorrecht was geenszins voorbehouden aan Vondel. Die eer 

viel aan meer schrijvers te beurt. Herhaaldelijk werden schrijvers in redevoeringen als 

het ware tentoongesteld als ultieme vaderlanders, als navolgenswaardige voorbeelden. 

In hoofdstuk 1 is al gewezen op de redevoering die Scheltema hield begin negentiende 

eeuw over Hooft, waarin hij de drossaard idealiseerde als de perfecte vaderlander. Een 

jaar later, in 1808, volgde van zijn hand een lezing over de dochters van Roemer 

Visscher, Anna en Maria Tesselschade. Deze zeventiende-eeuwse dichteressen 

worden eveneens door Scheltema vereerd en neergezet als voorbeeldige vaderlandse 

vrouwen.180 Ook Constantijn Huygens werd in diverse lezingen gelauwerd. Petrus 

Hofman Peerlkamp, hoogleraar oude letterkunde en algemene geschiedenis te Leiden, 

                                                 
178 Zie voor biografische informatie over Van Hall: anon. 1859. 
179 Van Hall 1829, p. 4. 
180 Zie hierover meer in hoofdstuk 4. 
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gaf een uitvoerige beschrijving van het leven van Huygens, waarin hij inging op zijn 

opvoeding, zijn studie, zijn huwelijkse leven, zijn vriendschappen met buitenlandse 

geleerden en zijn werkende leven, onder meer als geheimschrijver van prins Frederik 

Hendrik. Hij bewonderde de geleerdheid van Huygens, zijn oprechtheid en 

standvastigheid. Op zijn schrijverschap ging Hofman Peerlkamp in het geheel niet in.  

Vadertje Cats werd eveneens in verscheidene redevoeringen gehuldigd. 

Predikant Jan Kops bijvoorbeeld hield in 1817 een lezing over Cats onder de 

veelzeggende titel Redevoering over Jacob Cats, als verlichter des volks en 

bevorderaar van het nut van ’t algemeen.181 Cats was volgens hem de perfecte 

vertegenwoordiger van de Maatschappij tot nut van ’t algemeen avant la lettre. Hij 

wist als geen ander via zijn geschriften invloed uit te oefenen op de zedelijke 

beschaving van de natie.  

 

Van zulk een’ algemeenen invloed van eenen Zededichter zullen wij, 

misschien bij geene natie, een tweede voorbeeld kunnen vinden. Niemand 

heeft de kunst, om op de zeden des volks te werken, in eene zoo hooge mate 

als Hij, bezeten.182 

 

Cats werd vooral gekenschetst als zedenmeester, als iemand die alle lagen van de 

bevolking wist te bereiken, en veel minder als voortreffelijk literator. Zie hierover 

meer in hoofdstuk 4.    

 

 

Het literaire verleden in genootschapsverhandelingen  

 

In de verhandelingen of jaarboeken van de genootschappen verschenen naast lezingen 

ook studies die niet eerder als lezing in de openbaarheid waren gebracht. Niet alle 

genootschappen publiceerden overigens verhandelingen. Het departement Letterkunde 

van het Amsterdamse genootschap Felix Meritis bijvoorbeeld gaf geen 

genootschapsbundel uit.183 Enkele grote genootschappen die wel een 

genootschapsreeks uitgaven waren de Bataafsche maatschappij van taal- en 

                                                 
181 Deze redevoering is voorgedragen in 1817 in het Utrechtse departement van de Maatschappij tot nut 

van ’t algemeen. Zie Kops 1818. 
182 Ibidem, p. 71. 
183 Vanaf 1788 publiceerde het tijdschrift Algemeen magazijn van wetenschap, konst en smaak wel met 

enige regelmaat verhandelingen van de leden van het genootschap. Zie: De Vries 1991. Ook in 

tijdschriften, waaronder de Vaderlandsche letteroefeningen, zijn herhaaldelijk bijdragen te vinden die 

eerder in Felix Meritis zijn voorgedragen.  
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dichtkunde, later overgegaan in de Hollandsche maatschappij van fraaije kunsten en 

wetenschappen, de Tweede Klasse van het Koninklijk Instituut,184 Teyler’s tweede 

genootschap, en de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde.185  

 Als casus heb ik gekozen voor de reeksen van de Bataafsche/Hollandsche 

maatschappij en de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, allebei 

genootschappen die relatief veel aandacht besteedden aan de de vaderlandse taal- en  

letterkunde.  Ik wil laten zien hoe in deze reeksen het literaire verleden functioneerde, 

aan de hand van verhandelingen die niet eerder voorgelezen zijn, aangevuld met de 

stukken die eerst als lezing naar buiten waren gekomen. 

 Allereerst de reeks van de Bataafsche/Hollandsche maatschappij. In de eerste 

helft van de negentiende eeuw verschenen in totaal achttien delen. De bijdragen, 

drieënzeventig in totaal, hebben betrekking op de welsprekendheid, Nederlandse taal, 

literatuur uit heden en verleden (niet uitsluitend de Nederlands taal), geschiedenis, 

godsdienst, kunsten en wetenschappen. Het aantal bijdragen over vaderlandse 

literatuur is klein.186 De meest belangrijke en invloedrijke bijdrage met betrekking tot 

de vaderlandse literatuurgeschiedenis is de verhandeling van Jeronimo de Vries, die in 

twee delen in 1808 en 1809 werd gepubliceerd. De Vries schreef een geschiedenis 

over de vaderlandse poëzie naar aanleiding van een uitgeschreven prijsvraag van het 

genootschap. In hoofdstuk 1 is deze prijsvraag al kort aan bod gekomen en in 

hoofdstuk 3 wordt de inhoud hiervan beschreven. Ik wil deze hier dan ook verder 

laten rusten.   

Binnen de Bataafsche/Hollandsche maatschappij lag de focus vooral op de 

Gouden Eeuw. Er verschenen verhandelingen en gedichten over onder meer Vondel, 

Rembrandt, Johan de Witt en Hugo de Groot. Enkele voorbeelden zijn de ‘Lierzang 

op Joost van Vondel’ van Siegenbeek, eerder voorgedragen in het genootschap,187 en 

de al eerder genoemde verhandeling over de dichterlijke verdiensten van Vondel uit 

1807. Hierin verschilde dit genootschap van de Maatschappij der Nederlandsche 

Letterkunde. Het aantal bijdragen over het literaire erfgoed dat in de verhandelingen 

van dit genootschap werd geplaatst is groter dan dat van de Bataafsche/Hollandsche 
                                                 
184 Verhandelingen der Tweede Klasse van het Koninklijk-Nederlandsche Instituut van Wetenschappen, 

Letterkunde en Schoone Kunsten. Deze reeks verschijnt vanaf 1818. 
185 Vanaf 1772 worden de verhandelingen gepubliceerd onder de titel Werken van de Maetschappy der 

Nederlandsche Letterkunde. In 1806 wordt de reeks omgedoopt tot Verhandelingen van de 

Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leyden en vanaf 1824 luidt de titel Nieuwe werken van 

de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leyden.  
186 Zie voor een overzicht van de inhoud van de verschillende delen de ‘Opgave van de werken der 

Bataafsche en Hollandsche Maatschappij’, in: Het vijftigjarig bestaan der Hollandsche maatschappij 

van fraaije kunsten en wetenschappen (1851), p. 66-75. 
187 Siegenbeek 1804.  
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maatschappij. Daarnaast lag de concentratie binnen dit genootschap opvallend genoeg 

hoofdzakelijk op de Middelnederlandse letterkunde. In totaal werden in de eerste helft 

van de negentiende eeuw zesenzestig inhoudelijke188 bijdragen gepubliceerd in de 

diverse delen. Maar liefst vijfentwintig daarvan hadden betrekking op het literaire 

erfgoed. Slechts één bijdrage had betrekking op de zeventiende eeuw. Van de 

taalkundige Nicolaas Hinlopen verscheen postuum zijn ‘Verhandeling over het 

duistere in de werken van C. Huygens, voor zoverre het de taal betreft’ in 1814 in de 

Werken.189 In deze bijdrage ging Hinlopen in op het taalgebruik van Huygens.  

De andere bijdragen hadden betrekking op de Middeleeuwen. Het betrof vaak 

publicaties van middeleeuwse gedichten en werken, zoals fragmenten uit het werk van 

Jacob van Maerlant. De Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde beschikte over 

een uitgebreide bibliotheek van oude letterkunde, onder meer door legaten en 

aankopen. Onder andere Zacharias Hendrik Alewijn, mede-oprichter van de 

Maatschappij, liet na zijn overlijden in 1788 zijn verzameling van oude werken, met 

daarin onder meer een verzamelhandschrift met Ferguut en Floris ende Blancefloer, 

na aan het genootschap.190 De bibliotheek was meer dan alleen maar depot. De leden 

van de Maatschappij vonden dat de werken niet slechts verzameld moesten worden, 

maar ook gebruikt dienden te worden. Jan Rock schrijft in zijn proefschrift dat de 

bibliotheek tevens fungeerde als ‘een centrale werkplaats waar binnen de 

Maatschappij de genootschappelijke geleerdheid bedreven kon worden.’191  

Onder meer in de verhandelingen van het genootschap werden de oude 

bronnen in druk uitgebracht. Vooral in de jaren dertig en veertig werden veel 

middeleeuwse fragmenten en teksten opgenomen in de reeks. De verhandelingen van 

Maatschappij stonden deels in het teken van bronnenontsluiting. Het genootschap 

achtte het noodzakelijk dat de oude bronnen in de openbaarheid werden gebracht. 

Vele van de middeleeuwse handschriften bevonden zich achter gesloten deuren en 

bleven voor de geleerden verborgen. Door ze in de Werken te publiceren konden ze 

gebruikt worden voor verdere studie. Het was daarom ook noodzakelijk dat de 

overzetting zo getrouw mogelijk gebeurde.192 Enkele voorbeelden van dergelijke 

overzettingen zijn ‘Fragment uit het verloren geraakte gedeelte der IV Partie van 

Jacob van Maerlant’s Spiegel Historiael’ bezorgd door Hoffmann von Fallersleben 

(1825); ‘De nederlaag van Frans van Brederode, of de laatste onderneming der 

                                                 
188 Gepubliceerde namenlijsten en de wetten van de Maatschappij zijn niet meegeteld.  
189 Hinlopen 184. Het betreft een verhandeling uit 1790. Hinlopen was een leerling van de achttiende-

eeuwse taalkundige Balthazar Huydecoper. 
190 Zie voor meer informatie over deze bibliotheek: Rock 2010, p. 273-277. 
191 Rock 2010, p. 276. 
192 Nieuwe werken, 1838, dl. 4, p. 37-38. 
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Hoekschen; door eenen Hollandschen dichter in het laatste gedeelte der vijftiende 

eeuw bezongen. Uitgegeven naar het oorspronkelijk handschrift’ (1825); ‘Twee 

fragmenten van twee verlorene handschriften van Jacob van Maerlant’ meegedeeld 

door G.J. Meijer (1838) en ‘De heimelijkheid der heimelijkheden. Dichtwerk 

toegekend aan Jacob van Maerlant; met eene inleiding en aanteekeningen’ van 

Johannes Clarisse (1838).  

 

 

Prijsvragen over het literaire verleden 

  

Veel genootschappen schreven prijsvragen uit. Met het uitschrijven van prijsvragen 

wilden de genootschappen een nuttige bijdrage leveren aan het vaderland.193 Via deze 

weg werd getracht oplossingen en antwoorden te vinden voor actuele problemen en 

vraagstukken.194 De prijsvragen werden bedacht door de leden en soms ook de 

directie of het bestuur van het genootschap. Uit deze conceptprijsvragen kozen de 

leden één of meerdere vragen, die vervolgens werden uitgeschreven.195 Het insturen 

van antwoorden gebeurde meestal anoniem. De opsteller van het antwoord werd 

gevraagd in een gesloten envelop z’n naam te vermelden op een stuk papier. Van niet-

beloonde antwoorden werd de envelop verbrand, zodat onbekend zou blijven wie het 

antwoord had ingestuurd.196 Bij bekroonde antwoorden werd de envelop wel 

opengemaakt. De winnaar won meestal een erepenning en/of geldbedrag.  

De prijsvragen werden niet alleen aan de eigen leden van het genootschap 

bekend gemaakt. Aankondigingen van prijsvragen werden landelijk verspreid via 

kranten en tijdschriften. Op deze manier kon ook het prestige van een genootschap 

stijgen.197 Bijvoorbeeld het tijdschrift Algemeene konst- en letterbode (opgericht in 

1788) deed met regelmaat verslag van uitgeschreven prijsvragen. Vaak konden zowel 

leden als niet-leden reageren op de prijsvragen. 

Ook het buitenland werd op de hoogte gesteld van de prijsvragen. Leden van 

het genootschap schakelden soms hun kennissen en vrienden uit andere landen in om 

                                                 
193 Trimpe Burger-Mekking 2002, p. 71. 
194 Trimpe Burger-Mekking 2002, p. 72. 
195 Bijvoorbeeld in de jaarboeken van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde is terug te 

vinden welke prijsvragen waren voorgesteld door het genootschap. Vervolgens werden de prijsvragen 

voorgelegd aan enkele leden die hun stem mochten uitbrengen. De prijsvraag/prijsvragen met de 

meeste stemmen werd/werden vervolgens uitgeschreven.  
196 Trimpe Burger-Mekking 2002, p. 73. 
197 Zie Mijnhardt 1988, p. 179. Mijnhardt schrijft dat het Zeeuws Genootschap o.a. in het uitschrijven 

van prijsvragen een geschikt middel zag om de prestige van het genootschap te vergroten, p. 179. 
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de uitgeschreven prijsvragen ook daar bekend te maken.198 Het was soms mogelijk om 

de antwoorden te geven in een andere taal dan het Nederlands, dit stond dan ook 

vermeld bij de prijsvraag. Met enige regelmaat waren het buitenlandse antwoorden 

die werden bekroond.199  

Aan de hand van de uitgeschreven prijsvragen kan veel worden gezegd over 

de interesses van het genootschap. Zoals Van den Berg schreef in zijn artikel over 

literaire genootschappen zou alleen al het inventariseren van de prijsvragen van de 

diverse genootschappen interessante gegevens kunnen opleveren over de 

aandachtsgebieden en probleemvelden.200 Ook de discussie over welke prijsvragen 

zouden moeten worden uitgeschreven is volgens hem de moeite van het bestuderen 

waard. Zoals we in hoofdstuk 1 zagen, hebben diverse prijsvragen geleid tot 

belangrijke literair-historische verhandelingen. Onder meer de eerste 

literatuurgeschiedenis heeft haar ontstaan te danken aan een prijsvraag. Ik wil in deze 

paragraaf nog enkele andere voorbeelden geven van prijsvragen. Achtereenvolgens ga 

ik in op Teylers tweede genootschap, de Tweede Klasse201 en de Maatschappij der 

Nederlandsche Letterkunde.  

 

Teylers tweede genootschap schreef tussen 1779 en 1866 op het gebied van de 

dichtkunde achttien prijsvragen uit, twaalf werden beantwoord, acht werden 

bekroond.202  Slechts één prijsvraag had betrekking op vaderlandse literaire erfgoed. 

In 1838 werd gevraagd ‘Eene aesthetisch-critisch vergelijkende beschouwing van 

Shakespeare en Vondel als Treurspeldichters, zoo ten aanzien van oorspronkelijkheid, 

als van gepaste navolging der oude Tragici’ te schrijven. In 1841 won de 

doopsgezinde predikant Klaas Sybrandi de gouden erepenning van het genootschap. 

                                                 
198 De Bruijn 1977. In de inleiding schrijft De Bruijn dat de prijsvragen vanaf het begin een 

internationaal karakter hadden. Sommige prijsvragen werden in de buitenlandse pers opgenomen.  
199 De Bruijn noemt enkele voorbeelden in de inleiding van Inventaris van de prijsvragen 

uitgeschreven door de Hollandsche maatschappij der wetenschappen 1753-1917. 
200 Van den Berg 1986, p. 28. 
201 Onder het bewind van koning Lodewijk Napoleon, die in 1806 door zijn broer Napoleon aangesteld 

wordt als koning van het Koninkrijk Holland, wordt in 1808 het Koninklijk Instituut van 

Wetenschappen, de huidige KNAW, opgericht. Het instituut is ingedeeld in vier ‘Klassen’. De Eerste 

Klasse is voor de wis- en natuurkunde, de Tweede Klasse is gericht op de Nederlandse letterkunde en 

geschiedenis, de Derde Klasse voor oude en oosterse talen en algemene geschiedenis en de Vierde 

Klasse betreft de schone kunsten. De Tweede Klasse bestaat uit twee afdelingen. Eén afdeling voor de 

Nederlandse taal, welsprekendheid en dichtkunde en een andere afdeling voor de vaderlandse 

geschiedenis en oudheden. Zie voor achtergrondinformatie over het ontstaan van het Koninklijk 

Instituut: Van Berkel 2008. 
202 Zie voor een overzicht van de prijsvragen: Weringh 1992, p. 12. 
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Zijn antwoord werd in hetzelfde jaar gepubliceerd in de verhandelingen. Sybrandi 

schreef een uitvoerige beschouwing, waarin hij zijn opvattingen over het dichterschap 

uiteenzette. Zijn uiteindelijke conclusie was dat Vondel een betere dichter was dan 

Shakespeare.203 Diverse prijsvragen van Teylers tweede genootschap waren gericht op 

het praktisch nut van de literatuur op de maatschappij. Begin negentiende eeuw 

schreef het genootschap een prijsvraag uit waarin werd gevraagd om ‘Een 

geschiedkundig onderzoek en beknopte, maar grondige opgave van de lotgevallen der 

dichtkonst, zoo onder de meestbekende oude als hedendaagsche volkeren, sedert den 

tyd, dat zy verdienden onder de beschaafde volkeren gerangschikt te worden’. De 

prijsvraag werd gewonnen door Nicolaas van Kampen. In 1807 verscheen zijn 

antwoord in de Verhandelingen uitgegeeven door Teyler's tweede genootschap. Zijn 

verhandeling is vooral interessant omdat hij een korte geschiedenis opnam over 

Nederlandse dichtkunst. In ruim 50 pagina’s beschreef hij de ontwikkeling van de 

vaderlandse poëzie vanaf de Middeleeuwen tot aan de eigen tijd.204 Deze schets kan 

worden gezien als een beknopte versie van zijn driedelige Beknopte geschiedenis die 

hij in de jaren twintig zou publiceren. Niet alleen gaf hij een beschrijving van de 

diverse dichters die in het verleden actief waren, maar ook besteedde hij aandacht aan 

de context waarin deze was ontstaan. Hij schetste een beeld van de vaderlandse 

literatuur in periodes van opkomst, bloei en verval.  

De Middeleeuwen beschouwde hij als een periode van verval. De oude 

kronieken, ‘Hoe nuttig ook voor de oude taal van ons Land, hoe onöntbeerlyk voor 

den Geschiedschryver’,205 hadden geen enkele dichterlijke waarde. Verbetering zag 

hij in de zestiende eeuw. Onder meer de opkomende Hervorming had volgens hem 

een heilzame werking op de poëzie. Het was in die tijd dat de vaderlandsliefde ontstak 

en de geest van verlangen naar vrijheid ontwaakte. De taal werd gezuiverd, de smaak 

verbeterd. Hier werd de literaire bloei die zou volgen in de zeventiende eeuw 

voorbereid. Van Kampen gaf een vrij uitvoerige beschrijving van de zeventiende-

eeuwse dichtkunst. Hij prees de verdiensten van onder meer Vondel, Hooft, Cats, 

Huygens, De Decker en Camphuysen. Aan het einde van deze eeuw signaleerde Van 

Kampen een achteruitgang van de natie. Door de ‘vreeselyken inval der Franschen’ in 

1672 nam de welvaart langzamerhand af. De Franse literatuur werd steeds vaker tot 

voorbeeld genomen, de taal werd weliswaar zuiverder en netter, maar de ‘scheppende, 

albezielende geest’ was verdwenen. De dichtkunst verwelkte. Verbetering zag Van 

Kampen in het laatste kwart van de achttiende eeuw. Als voorbeelden van goede 

                                                 
203 Weringh 1992, p. 12. 
204 Deze is te vinden op p. 366-420. 
205 Van Kampen 1807, p. 366. 
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dichters en dichteressen uit deze periode noemde hij onder meer Bilderdijk, Loots, 

Helmers, Bellamy, Feith, Van Merken, De Lannoy en Wolff.  

Van Kampens Lotgevallen verscheen eerder dan de geschiedenis van De 

Vries. De Vries heeft echter geen gebruik kunnen maken van zijn werk, want zijn 

verhandeling was al ingeleverd op het moment dat Van Kampens verhandeling nog 

niet was gepubliceerd. Opvallend is wel dat het beeld dat Van Kampen schetste van 

de vaderlandse poëzie in grote lijnen overeenkomt met de literatuurgeschiedenissen 

die daarna verschenen.206 Veel invloed heeft de Lotgevallen waarschijnlijk niet gehad 

op de literatuurgeschiedschrijving. Na De Vries was Van Kampen de eerstvolgende 

die een geschiedenis over de letterkunde uitbracht. Het is vooral dat standaardwerk 

waar door anderen naar werd verwezen.     

 

In 1820 schreef de Tweede Klasse van het Koninklijk Instituut een literair-historische 

prijsvraag uit ontworpen door Jeronimo de Vries. De vraag luidde ‘Welken invloed 

heeft vreemde letterkunde, inzonderheid de Italiaansche, Spaansche, Fransche en 

Duitsche, gehad op de Nederlandsche taal- en letterkunde, sints het begin der 

vijftiende eeuw tot op onze dagen?’ Dichter en graanhandelaar Willem de Clercq 

(1795-1844) leverde zijn antwoord eind 1821 in en won de gouden erepenning in 

1822. Na enige aanpassingen verscheen zijn antwoord in 1824, spoedig gevolgd door 

een tweede druk in 1826. 

In zijn verhandeling beschreef De Clercq de invloeden op de Nederlandse 

literatuur. In de inleiding zette hij het doel van zijn werk uiteen. Hij wees op de 

werken van De Vries, Scheltema, Siegenbeek, Lulofs, Van Kampen, Van Wijn en 

Ypey op het gebied van de Nederlandse taal en letterkunde. Hun werk was weliswaar 

belangrijk volgens De Clercq, maar zij schreven uitsluitend over de eigen literatuur en 

niet over de wederkerige invloed van de literatuur van omringende landen. Volgens 

hem zou juist hierdoor het typerende van de eigen letterkunde beter tot uitdrukking 

kunnen komen. Bovendien zou het de status van de oudere letterkunde verhogen. 

Beantwoording van de vraag vereiste veel kennis van zowel de eigen letteren 

als die van andere landen. De Clercq had geen wetenschappelijke vorming genoten. 

Wel had De Clercq zich in de loop van de negentiende eeuw diverse talen eigen 

gemaakt, waaronder het Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Portugees en enkele 

Scandinavische talen. Zijn belangstelling voor literatuur en kunst had De Clercq te 

danken aan zijn familiekring, die regelmatig contact had met diverse geleerden en 

dichters. De Clercq kon voor zijn verhandeling gebruik maken van het werk van 

                                                 
206 Zie hierover meer in hoofdstuk 3. 
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onder meer De Vries, Van Kampen, Van Wijn, Siegenbeek en Scheltema. Daarnaast 

beschikte hij over diverse buitenlandse literatuurgeschiedenissen.207  

Hij begon zijn verhandeling met een ‘Overzicht van de geschiedenis der 

letterkunde en beschouwing van het eigenaardige, hetwelk de Nederlandsche 

onderscheid’. De Clercq concentreerde zich hoofdzakelijk op de dichtkunst, omdat 

volgens hem vooral in de poëzie het volkskarakter tot uitdrukking kwam. Daarna 

stapte hij over op het eigenlijke onderwerp. Hij deelde de Nederlandse letterkunde in 

zes tijdvakken in. Per tijdperk schetste hij de ontwikkeling en geschiedenis van de 

eigen letterkunde, om vervolgens een vergelijking met het buitenland te maken en te 

constateren in hoeverre er sprake was van beïnvloeding. Het vernieuwende van zijn 

werk ligt hem vooral in het laatste; de beschrijving van de wederkerige invloeden van 

de diverse literaturen. Margaretha Schenkeveld schrijft in haar proefschrift Willem de 

Clercq en de literatuur (1962) dat de verhandeling van De Clercq aan het begin van de 

geschiedenis van het Europese comparatisme staat.208 Hij was op dat moment één van 

de eersten die de invloeden onderzocht van de verschillende literaturen en de 

literaturen met elkaar vergeleek. De waarde van dit werk moet dan ook vooral in die 

hoek worden gezocht.  

  

Tot slot wil ik nog stilstaan bij de prijsvragen van de Maatschappij der Nederlandsche 

Letterkunde in de eerste helft van de negentiende eeuw. Deze zijn terug te vinden in 

de diverse jaarboeken van dit genootschap. Ieder jaar schreef het genootschap 

prijsvragen uit op een bepaald gebied. Het ene jaar was dat bijvoorbeeld de taalkunde, 

het andere jaar geschied- of dichtkunde of welsprekendheid. Diverse prijsvragen 

hebben betrekking op de oude vaderlandse schrijvers; meermalen op Hooft. In 1807 

werd gevraagd om ‘eene oordeelkundige, en ten nutte van jeugdige beoefenaars der 

welsprekendheid ingerigte, aanwijzing van de deugden en gebreken van de stijl van 

Hooft’. Deze vraag werd in 1810 opnieuw uitgeschreven en 1819 nogmaals. De 

prijsvraag is onbeantwoord gebleven.209  

Diverse prijsvragen van de Maatschappij hadden betrekking op het verband 

en/of invloed tussen de Nederlandse literatuur en de buitenlandse literatuur. In 1826 

werd de volgende vraag uitgeschreven ‘Welke is het oorspronkelijke karakter der 

                                                 
207 Zie voor informatie over de bronnen die De Clercq heeft geraadpleegd: Schenkeveld 1962 , p. 77-

81. De biografische informatie over De Clercq is eveneens ontleend aan het proefschrift van 

Schenkeveld. 
208 Schenkeveld 1962, p. 75. In haar proefschrift besteedt Schenkeveld een apart hoofdstuk over de 

verhandeling van De Clercq, zie hoofdstuk 3 ‘De bekroonde verhandeling’, p. 75-122. 
209 Jacobus Scheltema heeft wel gewerkt aan een verhandeling over de deugden en gebreken in den den 

stijl van Pieter Corneliszoon Hooft, maar heeft deze nooit voltooid. Zie Scheltema 1849, p. 95. 
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Nederlandsche Poëzij, waardoor zij zich van alle buitenlandsche Poëzij onderscheidt? 

In welke stukken erkent men dat het best? Wat kan en moet de Dichter in acht nemen, 

om dat eigenaardige nog sterker te doen uitsteken, en haar, bij de tegenwoordige zucht 

tot overzetting van Dichtwerken in vreemde talen, eene aanzienlijke plaats te zien 

toewijzen in de Europesche Letterkunde?’ Ook deze vraag bleef onbekroond. In 1830 

werd voorgesteld de vraag opnieuw uit te schrijven, maar hier kwamen niet genoeg 

stemmen voor binnen.  

Enkele jaren later, in 1839, schreef de Maatschappij de volgende prijsvraag uit 

‘Welke voor- of nadeeligen invloed heeft de beoefening van vreemde, zoo oudere als 

nieuwere Letterkunde, op de vorming van den Nederlandschen prozastijl gehad?’. In 

1841 werd de vraag herhaald. Uiteindelijk kwam één antwoord binnen, maar dit 

voldeed slechts gedeeltelijk aan de vraag en werd om die reden niet bekroond.210 De 

vraag werd nogmaals uitgeschreven, omdat ‘de Maatschappij het intusschen 

wenschelijk acht, dat de vraag uitgeschreven blijve, ten einde voor onzen 

Nederlandschen prosastijl een even doorwerkt stuk uit te lokken, als de bij het 

Koninklijk Nederlandsch Instituut bekroonde Verhandeling van den heer De Clercq211 

voor onze dichtkunde is’.212 Ondanks dit ‘pleidooi’ bleef de vraag opnieuw 

onbeantwoord. Enkele andere vragen van dit genootschap die de oudere vaderlandse 

literatuur tot onderwerp hadden waren meer taalkundig geörienteerd.213 Ook op deze 

vragen kwam geen antwoord. Hoewel het genootschap in de eerste helft van de 

negentiende eeuw meerdere prijsvragen uitschreef op het gebied van de vaderlandse 

literatuur bleven deze onbeantwoord en/of onbekroond. Desalniettemin is het 

interessant te constateren dat het genootschap op dit vlak wel prijsvragen instelde. Het 

genootschap achtte het onderwerp belangrijk genoeg. 

  

 

Het einde van het genootschap 

 

Het belang dat aan genootschappen wordt gehecht neemt in de loop van de 

negentiende eeuw echter af. In de jaren dertig zijn de eerste scheuren zichtbaar. Het 

                                                 
210 Dit wordt vermeld in het Jaarboek van 1843. 
211 Zie De Clercq 1824a. 
212 Jaarboek 1843, p. 72 
213 Enkele voorbeelden zijn de volgende twee prijsvragen uit 1835: ‘Welke Nederlandsche Dichters en 

Prosaschrijvers, sedert de herstelling onzer Taal- en Letterkunde in het laatst der 16de Eeuw gebloeid 

hebbende, verdienen boven anderen, als bevoegde getuigen in het stuk der Taal te worden aangevoerd’ 

en ‘Welke wijzigingen heeft de woordvoeging der Nederlandsche Taal ondergaan van Maerlant en 

Melis Stoke af, tot op onze tijden?’ 
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aantal leden loopt terug en prijsvragen blijven onbeantwoord. Het aanzien van 

genootschappen brokkelt af doordat steeds minder vaak gerenommeerde personen 

zich aan de genootschappen binden. Eind jaren dertig, begin jaren veertig laten onder 

andere Jacob Geel en Potgieter zich kritisch uit over de genootschappen.214 Rond het 

midden van de negentiende eeuw lijkt de aftakeling van het genootschapsleven 

definitief te zijn ingezet.215 In de tweede helft van de negentiende eeuw hebben de 

genootschappen nagenoeg geen rol meer in het culturele leven in Nederland. Wel valt 

er in de tweede helft van de negentiende eeuw een opkomst waar te nemen van 

rederijkerskamers, waarin het beoefenen van de voordrachtskunst de voornaamste 

taak was.216 Ook hier staat de waardering voor het vaderlandse literair verleden hoog 

aangeschreven, maar de bloei van de rederijkerskamers valt na de door mij 

bestudeerde periode. 

 

In de eerste decennia van de negentiende eeuw namen de genootschappen een 

belangrijke positie in bij zowel het opwekken van belangstelling voor het literaire 

erfgoed, het samenstellen en het verspreiden daarvan. Het is niet eenvoudig precies te 

beschrijven hoe dit proces verliep, maar door de netwerkfunctie van de 

genootschappen en door de hoeveelheid aandacht die binnen de genootschappen werd 

geschonken aan het literaire erfgoed leverden ze een niet te onderschatten rol in de 

totstandkoming van de literatuurgeschiedenis. 

 

Tijdschriften en het literaire verleden 

 

Rond 1800 waren tijdschriften de ‘hoekstenen van de nationale 

communicatiegemeenschap in wording’.217 Vooral de recenserende pers nam een 

bepalende rol in in het denken over de literatuur. Zij waren volgens Van den Berg en 

Couttenier verantwoordelijk voor het eigentijdse beeld van de letterkunde en voor de 

contemporaine canoniserings- en decanoniseringsprocessen.218 Dit gold in het 

bijzonder voor de algemeen-culturele tijdschriften, die vanaf de tweede helft van de 

achttiende eeuw verschenen. Deze tijdschriften combineerden informatie met opinie 

en amusement en boden voor ieder wat wils; ze richtten zich tot een algemeen publiek 

dat zowel uit mannen als vrouwen bestond.219 Deze tijdschriften hadden een grote 

                                                 
214 Van den Berg & Couttenier 2009, p. 200-201. 
215 Van den Berg 1986, p. 13-14; Van den Berg 1984, p. 155. 
216 Zie over de rederijkerskamers in de tweede helft van de negentiende eeuw Westers 2003. 
217 Kloek & Mijnhardt 2001, p. 91. 
218 Van den Berg & Couttenier 2009, p. 53. 
219 Johannes 1995, p. 8-10. 



‘Een voldingend bewijs van ware vaderlandsliefde’ 

 

76 

 

bijdrage geleverd aan de totstandkoming van wat Kloek en Mijnhardt de 

‘ontwikkeldencultuur’ noemen en boden de lezers een gemeenschappelijk cultureel 

referentiekader.220 Deelnemers aan deze ‘cultuur’ hadden een brede algemene 

vorming, niet noodzakelijk universitair. Een voorbeeld van een dergelijk tijdschrift is 

Vaderlandsche letteroefeningen, dat in 1761 voor het eerst verscheen en ruim een 

eeuw zou bestaan. De doelstelling van het tijdschrift was drieledig. Het eerste doel 

was het publiek bekend maken met de werken van de beste schrijvers, het tweede doel 

was het bieden van informatie (verhandelingen) over uiteenlopende onderwerpen en 

het derde doel was het het bespreken van nieuw uitgebrachte Nederlandse werken.221  

 De Vaderlandsche letteroefeningen had een educatief en opinievormend 

karakter en was sterk gericht op het vaderland. Het verschilde daarin van het meer 

geleerde tijdschrift Boekzaal van Europe, opgericht in 1692 door Pieter Rabus. Dit 

tijdschrift, dat in de negentiende eeuw onder meer verscheen onder de titel Boekzaal 

der geleerde wereld, was aanvankelijk meer internationaal gericht, actueler en minder 

educatief.222 Enkele andere voorbeelden van meer algemeen geörienteerde 

tijdschriften die in de eerste helft van de negentiende eeuw verschenen zijn de 

Algemeene konst- en letterbode (1788-1861) en de Recensent ook der recensenten 

(1806-1864). Vaak bevatten de tijdschriften een afdeling recensies en een afdeling 

mengelwerk, dat onder meer bestond uit gedichten en verhandelingen over 

uiteenlopende onderwerpen. 

  Voor gespecialiseerde tijdschriften was tot ver in de eerste helft van de 

negentiende eeuw nagenoeg geen markt.223 De enkele pogingen die ondernomen 

werden om een vakinhoudelijk tijdschrift uit te brengen stierven een vroege dood. Op 

het gebied van de (Nederlandse) taal en letterkunde was meerdere keren getracht een 

eigen tijdschrift van de grond te krijgen. Een voorbeeld hiervan is het tijdschrift dat 

advocaat Hendrik Arnold Kreet samen met Frans van Lelyveld, oprichter van de 

Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, in 1758 op de markt bracht, 

Maendelyksche by-dragen ten opbouw van Neerlands tael- en dichtkunde.224 Dit 

tijdschrift was echter niet levensvatbaar en hield eind 1762 op te bestaan. Van 

Lelyveld probeerde het tijdschrift in 1763 bij een andere uitgeverij voort te zetten 

onder de titel Nieuwe bĳdragen tot opbouw der vaderlandsche letterkunde, maar ook 

deze onderneming strandde enkele jaren later, in 1766. Het tijdschrift zou uiteindelijk 

                                                 
220 Kloek & Mijnhardt 2001, p. 91. 
221 Johannes 1995, p. 119-120.  
222 Johannes 1995, p. 118. 
223 Johannes 1995, p. 106-109; Kloek & Mijnhardt 2001, p. 92-93. 
224 Kossmann 1966, p. 9-19. 
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overgaan in de genootschapsreeks van de Maatschappij der Nederlandsche 

Letterkunde.225  

Het bereik van de negentiende-eeuwse tijdschriften was over het algemeen vrij 

klein. De oplagen liepen uiteen van enkele honderden tot enkele duizenden.226 Via 

bibliotheken en leesgezelschappen bereikten de tijdschriften meer lezers dan alleen de 

abonnees, maar desondanks bleef de omvang van het publiek gering.227 Ondanks het 

beperkte bereik van tijdschriften waren ze een belangrijk medium voor de publieke 

opinie.228  

 

Eén van de belangrijkste functies van tijdschriften was de netwerkfunctie, en wat dit 

betreft is er overeenkomst met de genootschappen. Via tijdschriften hielden de 

letterkundigen elkaar op de hoogte van hun werkzaamheden of vroegen hun collega’s 

om hulp. Jacobus Scheltema bijvoorbeeld plaatste in 1808 een brief in het tijdschrift 

Vaderlandsche letteroefeningen, waarin hij schreef te werken aan een redevoering 

over de zeventiende-eeuwse dichteressen Anna en Maria Tesselschade. Hij schreef 

onder meer welke bronnen hij daarvoor tot zijn beschikking had. Hij vroeg de lezers 

eventuele andere bronnen aan hem uit te lenen. Een soortgelijke oproep plaatste hij in 

de Alkmaarsche Courant.229 Diverse letterkundigen gaven gehoor aan zijn oproep. 

Onder andere Willem Bilderdijk, Jacobus Koning, Jeronimo de Vries en dichter 

Thomas van Limburg stuurden hem informatie toe.230 Datzelfde jaar nog droeg hij de 

redevoering over de zeventiende-eeuwse dichteressen voor tijdens de openbare 

vergadering van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde. De redevoering 

verscheen dat jaar eveneens in druk onder de titel Anna en Maria Tesselschade, de 

dochters van Roemer Visscher. Het zou een belangrijke bron worden voor beide 

zussen. In hoofdstuk 4 komt deze redevoering uitvoerig aan bod.  

 Een ander voorbeeld is de oproep van jurist Pierre Jean Baptiste Charles van 

der Aa. Ook hij deed via de Vaderlandsche letteroefeningen een verzoek aan de lezer 

om informatie. Van der Aa had eerder een lezing gehouden voor de Leidse afdeling 

van de Maatschappij van fraaije kunsten en wetenschappen over Hendrik 

Laurenszoon Spieghel. Hem was gevraagd de lezing in druk uit te brengen. Van der 

Aa wilde aan dit verzoek gehoor geven. In een ‘Uitnoodiging aan alle beminnaars der 

                                                 
225 Johannes 1995, p. 131. 
226 Johannes 1995, p. 52. 
227 Kloek & Mijnhardt 2001, p. 93. 
228 Johannes 1995, p. 89. 
229 Scheltema schreef in het ‘voorberigt’ van zijn redevoering dat hij naast een brief in de 

Vaderlandsche letteroefeningen ook een oproep in deze krant had gedaan.  
230 Zie het ‘voorberigt’ in Scheltema 1808.  
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vaderlandsche letterkunde, ter mededeling van minbekende bijzonderheden omtrent 

Hendrik Laurenszoon Spieghel’,231 vroeg hij om aanvullende informatie. Net als 

Scheltema gaf hij aan welke bronnen hij al in eigen bezit had. Van der Aa vroeg in het 

bijzonder om biografische informatie over Spieghel. Hij wilde onder andere meer 

weten over zijn verhuizing naar Alkmaar en over zijn kinderen. Of hij reacties heeft 

ontvangen is mij onbekend. Van der Aa stierf enkele jaren later in 1812. De lezing is 

voor zover bekend niet in druk verschenen.  

 Ook buitenlandse geleerden schakelden via Nederlandse tijdschriften de hulp 

in van Nederlandse collega’s. De Duitse filoloog Jacob Grimm bijvoorbeeld 

publiceerde in de Algemeene konst- en letterbode van 1811 een openbare brief, waarin 

hij vroeg in contact te komen met Nederlandse taalkundigen en literair-historici.232 

Het idee voor de oproep kwam van Tydeman, aan wie Grimm eerder dat jaar een brief 

stuurde met de vraag om informatie. Tydeman stuurde Grimm 22 volksboeken toe en 

stelde Grimm voor een oproep te doen in de Letterbode. In november 1811 verscheen 

de door Tydeman vertaalde brief in het tijdschrift.233 In de brief getiteld ‘Aan Kenners 

en Liefhebbers der oude Nederlandsche Letterkunde en Dichtkunst’ schreef Grimm 

dat hij werkte aan een geschiedenis van de oud-Duitse poëzie. Hij miste echter veel 

‘gedenkteekenen der Vaderlandsche oudheid’ en hoopte dat de lezers van de 

Letterbode hem kunnen helpen:  

 

De tyd is voorby, dat men op de boeken en maren – dat is, ja, de geheele 

Letterkunde – des Volks smadelyk nederzag; het is eindelijk genoegzaam 

gebleken, dat in derzelver vuile en verlepte schors eene kern vol waarheid of 

geest verborgen ligt, die ons reeds om hare hooge oudheid merkwaardig en 

eerwaardig zyn moest. Want ‘er is byna geen oud Volksboek, echt oud 

Volkslied, overlevering en manier, welke niet, wat derzelver grondstof betreft, 

vele eeuwen hoogere oudheid heeft, boven den tyd van derzelver laatste 

uiterlyke vorming.234   

 

Grimm vroeg de ‘kenners en liefhebbers’ om informatie over de Nederduitse poëzie 

uit de vroege periode tot aan de boekdrukkunst. Ook was hij geïnteresseerd in oude 

volksliederen, in druk of in handschrift vastgelegd. In het bijzonder vroeg Grimm om 

gegevens over het gedicht Reinaert de Vos. De oproep werd door Tydeman ook 

gestuurd naar de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde en de Tweede Klasse 
                                                 
231 Van der Aa 1809. 
232 Grimm 1811.  
233 Schlusemann 2011. 
234 Grimm 1811, p. 328. 
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van het Koninklijk Instituut.235 Of de oproep in de letterbode ook tot reacties heeft 

geleid is onbekend. Wel wist hij contacten te leggen met de Tweede Klasse, waar hij 

in 1812 benoemd werd tot corresponderend lid.236 Ook de Duitse filoloog Hoffmann 

von Fallersleben plaatste een oproep in dit tijdschrift, met de vraag om zijn lijst van 

middeleeuwse werken aan te vullen.237  

Behalve verzoeken om hulp plaatsen lezers soms ook reacties op eerder 

gepubliceerde bijdragen in de tijdschriften. Dirk Groebe plaatste in 1841 in de 

Algemeene konst- en letterbode een bibliografie van de werken van Jacob Cats.238 

Groebe, een autodidact, werkzaam als klerk en later werkzaam in de boekhandel,239 

constateerde een toenemende belangstelling voor het verzamelen van het werk van 

Cats. Hij gaf een overzicht van bij hem bekende titels, voorzien van uitgever en 

drukker, jaartal en enkele uiterijke kenmerken van de diverse uitgaven. Hetzelfde jaar 

reageerde ene G.L. op zijn bibliografie. Hij vond het jammer dat Groebe zich beperkte 

tot een summiere omschrijving van de werken. Hij riep zowel Groebe als anderen op 

uitgebreidere informatie te geven.240 Hieraan werd gehoor gegeven. In dezelfde 

jaargang verscheen een ‘Aanvulling op Groebe en G.L.’ door J.G.l.L. (J.G la Lau). 241 

In 1842 kwam nóg een vervolg, dit keer van ene P. die enkele uitgaven noemde 

voorzien van beschrijvingen.242 Hij schreef tevens dat het overzicht van Groebe 

predikant Gillis Dionysius Jacobus Schotel ertoe heeft bewogen in zijn Letter- en 

oudheidkundige avondstonden eveneens een overzicht op te nemen van de werken van 

Cats. De oproep van Groebe uit 1841 veroorzaakte een soort kettingreactie waarbij 

diverse letterkundigen zich geroepen voelden de lijst aan te vullen om een zo 

compleet mogelijk overzicht te krijgen van de werken van Cats. 

 

Een andere belangrijke functie van tijdschriften is de beschouwende functie. Via 

recensies werden lezers op de hoogte gebracht van nieuw uitgekomen werken én werd 

gewezen op het belang ervan en de kwaliteiten. De boekbeschouwingen spelen een 

niet te onderschatten rol in het denken over en de ontwikkeling van literatuur.243 Tot 

de belangrijkste recenserende tijdschriften uit de eerste helft van de negentiende eeuw 

                                                 
235 Schlusemann 2011, p. 92. 
236 Zie voor meer informatie over de contacten tussen Grimm en de Tweede Klasse: Schlusemann 2011. 
237 Zie over deze oproep meer in hoofdstuk 3.  
238 Groebe 1841.  
239 Zie over Dirk Groebe: De Vries 1867. 
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behoorden de Vaderlandsche letteroefeningen, De recensent, ook der recensenten en 

De Gids. Uit de recensies van literatuurgeschiedenissen, (literair-historische) 

bloemlezingen en (her)uitgaven van oude vaderlandse werken die in de eerste helft 

van de negentiende eeuw gepubliceerd werden, kan worden afgeleid dat de critici het 

literaire verleden belangrijk achtten, en dat geldt voor de hele periode die ik 

bestudeer. ‘Lof voor elke geleerde die onze voorvaders weten te herdenken’, schreef 

een recensent in de Algemeene konst- en letterbode.244 ‘Wij verblijden ons zeer, dat 

mannen, gelijk de Hoogl., liefhebberij hebben en houden in deze Vaderlandsche Taal-

, Letter- en Oudheidkundige studie, en dat dezelve door onzen geëerbiedigden 

Koning, bij de jongste verordening op het hooger onderwijs, zoo zeer ter harte 

genomen en bevorderd is’ viel te lezen in De recensent, ook der recensenten.245 ‘Lof 

voor een ieder die niet door kunstmode of nieuwigheid zijn beinvloed en de oude 

oorspronkelijke vaderlandse dichters op een juiste manier vereren’, aldus een criticus 

van de Nieuwe vaderlandsche bibliotheek.246  

 De diverse initiatieven op historisch-letterkundig gebied konden op veel 

waardering rekenen. Dit betekende echter niet dat het ontbrak aan een kritische 

houding. Hoewel veel van de werken gericht op de vroegere vaderlandse schrijvers  

een lovende recensie kregen, viel er toch ook herhaaldelijk een punt van kritiek te 

lezen. Het betrof vaak taalkundige aanmerkingen. Ook waren critici het niet altijd met 

elkaar eens. Een recensent van het tijdschrift Schouwburg van in- en uitlandsche 

letter- en huishoudkunde bijvoorbeeld schreef in zijn bespreking van Scheltema’s 

Anna en Maria Tesselschade, de dochters van Roemer Visscher247 dat hij het 

onderwerp niet belangrijk genoeg vond. De poëzie van Anna was volgens hem niet 

meer dan ‘ellendige rijmerij en oude denkbeelden’. Dit werk van Scheltema kon voor 

de vaderlandse letterkunde volgens de recensent weinig van nut zijn. ‘Gelukkig voor 

onzen smaak en letterkunde, zijn deze nietigheden vergeten, en wij gelooven niet, dat 

het aan den Heer SCHELTEMA gelukken zal, ze uit den eeuwigen slaap, waar in zij 

zagtkens rusten, weder te doen ontwaken.’248 In de recensie die van deze redevoering 

in de Vaderlandsche letteroefeningen verscheen, werd hierop gereageerd.249 

‘Onkundige betweters!’ was de reactie. Hoe kon iemand nu geen belangstelling 

stellen in de dochters van Roemer Visscher, ‘den roem van hare sekse, het sieraad van 

het Vaderland’? Het was volgens de recensent een schande indien iemand beide 
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zussen niet zou kennen. Hij was vol lof over het werk van Scheltema, en van iedereen 

die meewerkte aan de verspreiding van kennis over de vaderlandse letteren: 

 

Gelukkig, edel, gezegend zijn de pogingen van Scheltema en zoo vele 

anderen, die thans met vollen ijver in de Geschiedenis onzer Dichtkunde 

werkzaam zijn, en de kern, het voortreffelijkste der oude Hoofddichters aan 

ons bekend maken. Deze, daar zij zien, dat men de oude krachtige, zenuwrijke 

en gespierde dicht- en letterkunde achter den nieuwen meer gepolijsten 

schrijftrant wil stellen, sparen geen poging, om oude meesterstukken te 

handhaven; zij gieten ze voorzigtig in nieuwen vorm, en beijveren zich, om ze, 

in hedendaagschen tooi uitgedost, bij kunstlievenden in te leiden en behagelijk 

te maken; opdat ook nu nog ieder, die smaak en gevoel heeft, terwijl hij het 

zegel zijner goedkeuring aan voortreffelijke nieuwe voortbrengsels hangt, 

overtuigd worde, dat Hooft, Vondel en andere Vernuften toch nog de edelste 

steenen zijn en blijven aan Neêlands kunstkroon.250 

 

Ook een criticus van De recensent, ook der recensenten was vol lof over het werk en 

hoopte dat de redevoering algemeen bekend zou worden.251 

 Er valt een verschil waar te nemen tussen besprekingen over middeleeuwse 

werken en werken uit de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw. Dit hangt vooral 

samen met de aard van de publicatie. Veel publicaties die betrekking hadden op de 

vroegste letteren betroffen uitgaven die om taalkundige of historische redenen in het 

licht verschenen. Het is dan ook vaak dát wat gewaardeerd werd. Geen lofzangen over 

de persoon Stoke of Van Maerlant, of uitgebreide beschrijvingen van de dichterlijke 

vermogens van deze schrijvers, zoals vaak het geval was bij werken over zeventiende-

eeuwse auteurs, maar lof voor de ondernemer dat hij het werk in de openbaarheid had 

gebracht. Over de inhoud van de oudste werken was men niet altijd te spreken. Een 

criticus van de Vaderlandsche letteroefeningen omschreef de Karel ende Elegast als 

een ‘misselyke’ roman.252 Lodewijk Visschers Bloemlezing uit de beste schriften der 

Nederlandsche dichters van de 13de tot en met de 18de eeuw waarvan in 1821 het 

eerste deel verscheen, dat grotendeels middeleeuwse literatuur bevatte, werd in de 

Vaderlandsche letteroefeningen fel bekritiseerd.253 De recensent kon de bloemlezing 
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van Visscher niet waarderen. Het eerste deel had volgens hem helemaal niets 

aantrekkelijks. Hij schreef: 

 

De verzamelaar der Bloemlezing, waarover wij hier handelen, biedt ons, 

voorwaar, in dit eerste Deel, alles behalve bloemen aan; verre het grootste deel 

der dichtstukken, welke hij hier levert, zijn eer distels, waarop het oog met 

ongenoegen nederziet.254 

 

Een tijdschrift dat relatief veel positieve aandacht besteedde aan de oude letteren was 

De Gids. Toen dit tijdschrift begon, in 1837, was de canonvorming en ontdekking van 

de oude letterkunde al op gang gekomen, anders dan gold voor de tijdschriften die ik 

hiervoor besprak. Dit tijdschrift was vanaf het begin volgens Miltenburg een 

‘aanhanger’ van de Nieuwe School van onder meer Jonckbloet.255 De uitgekomen 

werken op het gebied van de vroegste literatuur kregen een positieve bespreking en 

ook bood het tijdschrift aan mensen als Jonckbloet ruimte om hun boodschap te 

verspreiden.256 Dit is opvallend omdat de oriëntatie van De Gids vooral lag op de 

Gouden Eeuw. Redacteur Everhardus Johannes Potgieter hield in zijn werk Jan, 

Jannetje en hun jongste kind (1841) een uitvoerig betoog voor de terugkeer van de 

veronderstelde ferme Hollandse mentaliteit van de Gouden Eeuw. Ook in zijn 

Rijksmuseum uit 1844, gepubliceerd in het mengelwerk van De Gids, verheerlijkte hij 

de zeventiende eeuw.  De focus van De Gids lag weliswaar op de zeventiende eeuw, 

maar tegelijkertijd sloot het niet de ogen voor de wetenschappelijke studie van de 

Middeleeuwen. In het bijzonder stimuleerde het tijdschrift het uitgeven van 

wetenschappelijke studies op dit terrein. Dit kwam tot uiting in de boekbeoordelingen. 

Veel van de middeleeuwse uitgaven die verschenen werden uitgebreid besproken in 

het tijdschrift en waren over het algemeen positief. Het tijdschrift was een podium 

voor de Nieuwe School, die haar ideeën in De Gids kon ventileren.257  

 

Tot slot het mengelwerk. Diverse tijdschriften hadden een afdeling mengelwerk, 

waarin onder meer gedichten en verhandelingen over uiteenlopende onderwerpen 

werden opgenomen. In de eerste helft van de negentiende eeuw werden in het 

‘mengelwerk’ van diverse tijdschriften bijdragen opgenomen over de vroegere 

schrijvers. Vooral het tijdschrift Vaderlandsche letteroefeningen publiceerde met 

                                                 
254 Ibidem, citaat p. 310. 
255 Zie over Jonckbloet en de Nieuwe School de inleiding op deze studie.  
256 Miltenburg 1991, hoofdstuk 3 Vanuit het regte standpunt bezien. De Gids en de mediëvistiek. 1837-

ca. 1870, p. 119-154. 
257 Miltenburg 1991, p. 140. 
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enige regelmaat verhandelingen en redevoeringen over het literaire erfgoed. Dit 

tijdschrift is hierin ver weg het meest actief. Veel van de bijdragen in dit tijdschrift 

gaan over zeventiende-eeuwse auteurs, onder wie Camphuysen,258 Huygens,259Van 

Heemskerk260 en Cats.261 Het betrof zowel biografieën, als lofzangen als 

literatuurbeschouwingen. Diverse van deze bijdragen fungeerden als bron voor 

literatuurhistorici. Jeronimo de Vries bijvoorbeeld verwees in zijn 

literatuurgeschiedenis onder meer naar de bijdrage van Koopmans over Camphuysen. 

De bijdragen leverden met andere woorden een aanvulling op de 

literatuurgeschiedenis. Interessant in dit geval zijn ook de verschillende bijdragen die 

in de vroege tijdschriften Euterpe (1810-1811) en Museum (1812-1817) verschenen. 

Siegenbeek was één van de oprichters van beide tijdschriften, die overigens slechts 

een kort bestaan kenden.262  In beide tijdschriften verscheen een rubriek getiteld 

‘Berigten omtrent eenige minder bekende Nederduitsche dichters; en uittreksels uit 

dezelve’. De ‘berigten’ waren geschreven door Jacobus Kantelaar, medeoprichter van 

Euterpe.263 In de inleiding legde hij uit waarom deze rubriek in het leven was 

geroepen. Het Nederlandse volk was volgens hem onbekend met het leven en werk 

van personen die voor de roem van de natie hadden gezorgd; een algemene 

geschiedenis van de Nederlandse letterkunde ontbrak. Weliswaar had Jeronimo de 

Vries met zijn Proeve eener geschiedenis der Nederduitsche dichtkunde de lacune 

gedeeltelijk opgevuld, maar dit werk was incompleet; niet alle dichters waren 

opgenomen, volgens Kantelaar. De ‘berigten’ fungeerden vooral als aanvulling op De 

Vries’ werk. Onder andere de dichters Jacobus Zevecotius, Jacob Duym en Philippe 

Numan kregen een plaats in de rubriek. Overigens verschenen in beide tijdschriften 

ook verhandelingen over schrijvers buiten de rubriek om. Onder meer over Coornhert 

en de achttiende-eeuwse dichteres Elisabeth Hoofman. 

                                                 
258 Predikant Rinse Koopmans publiceert in 1804 twee redevoeringen over de dichter Camphuysen. Zie 

Koopmans 1804a en 1804b. 
259 In het mengelwerk van 1809 publiceert Rinse Koopmans twee bijdragen over Huygens in de 

Vaderlandsche letteroefeningen, zie Koopmans 1809a en 1809b. In 1817 en 1818 publiceerde P. 

Hofman Peerlkamp in twee delen een lezing over Huygens in hetzelfde tijdschrift, zie Hofman 

Peerlkamp 1817 en 1818.  In 1842 publiceerde Hugo Beijerman eveneens een lezing over Huygens in 

dit tijdschrift, zie Beijerman 1842.  
260 Zie Scheltema 1811. 
261 Zie [Q.N.] 1821 en Van de Kasteele 1821.  
262 Euterpe werd in 1810 opgericht met als doel ‘uitbreiding van den roem onzer Vaderlandsche 

Letterkunde’. In 1811 verscheen het laatste nummer. Het jaar daarop richtte Siegenbeek Museum op, 

dat tussen 1812 en 1817 in totaal vier keer zou verschijnen.  
263 Dit valt te lezen in het voorwoord van het tijdschrift Museum uit 1812.  
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Over de middeleeuwse literatuur verschenen in de diverse tijdschriften 

nauwelijks bijdragen. In de Vaderlandsche letteroefeningen slechts één bijdrage, die 

in 1837 onder de titel ‘Iets over Lodewijk van Velthem en zijn Spiegel Historiaal’ 

gepubliceerd werd.264 De onbekende schrijver ging onder meer in op de gangbare 

mening over Van Velthem. Hij beriep zich daarvoor onder meer op het werk van De 

Vries, Van Kampen, Van Wijn en Huisinga Bakker.265 Allen beschouwden Van 

Velthem als de mindere van Van Maerlant en Stoke. De schrijver van de bijdrage was 

het daarmee oneens. Volgens hem was Van Velthem een betere dichter dan Stoke. 

Aan de hand van diverse voorbeelden wilde hij dit bewijzen. Daarnaast gaf hij ook 

een korte levensbeschrijving van Van Velthem.  

Het tijdschrift Algemeene konst- en letterbode plaatste in vergelijking met 

andere tijdschriften relatief veel stukken over de oude letteren, hoewel het vooral 

korte nieuwsberichten betrof. De gebrekkige aandacht die de Middeleeuwen krijgen in 

de diverse tijdschriften vormen een schril contrast met de zeventiende-eeuwse 

literatuur, waar wel regelmatig ruimte voor werd gemaakt.  

 Er is nog een andere vorm van aandacht voor de historische letteren in het 

mengelwerk van de tijdschriften, die ik in dit kader wil noemen, maar die ik niet 

specifiek onderzocht heb. Dat betreft de gedichten of novellen óver de Middeleeuwen 

of andere historische perioden, met name als het om gedichten over Vondel en zijn 

collega’s gaat. De ‘erfenis’ van Vondel was een geliefd thema in de poëzie, en in 

novellen met zeventiende-eeuwse taferelen treedt hij geregeld op. De literaire 

verwerking van het literair verleden viel echter buiten mijn onderzoek.266  

  

Uit bovenstaande kan worden geconcludeerd dat de tijdschriften de werkzaamheden 

op literair-historisch gebied ondersteunden en tevens bevorderden via onder meer 

boekbeoordelingen en het mengelwerk. Het is moeilijk een ontwikkeling aan te geven. 

Weinig tijdschriften bestonden de gehele eerste helft; het is daardoor niet mogelijk 

verschuivingen binnen tijdschriften waar te nemen. Dit kan wel voor de 

Vaderlandsche letteroefeningen die de gehele periode verscheen. Gebaseerd op het 

mengelwerk kan echter geen duidelijke toe- of afname worden bespeurd of een grote 

verschuiving worden gesignaleerd in de focus van het tijdschrift. Over het algemeen 

                                                 
264 Deze bijdrage wordt in 1837 in twee delen gepubliceerd, zie Anon. 1837a. Ik ben voor deze studie 

niet verder teruggegaan dan 1800. Of er in vroegere jaargangen bijdragen zijn gepubliceerd over de 

middeleeuwsen letteren is mij niet bekend. 
265 Zie over deze schrijvers hoofdstuk 3. 
266 Lotte Jensen heeft binnen het onderzoeksproject The construction of the literary past onderzoek 

gedaan naar de literaire verwerking van vaderlandse helden. Zie Jensen 2008. 
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kan gezegd worden dat de concentratie bij de tijdschriften hoofdzakelijk lag op de 

Gouden Eeuw.      

 

Zelfstandige publicaties 

 

In de eerste helft van de negentiende eeuw werden diverse overzichten, 

bloemlezingen, tekstuitgaven en verhandelingen over het Nederlandse literaire 

erfgoed gepubliceerd in boekvorm. Vooral in de periode van het Verenigd Koninkrijk 

verschenen opvallend veel werken over het literaire verleden. Naast diverse 

literatuurgeschiedenissen en bloemlezingen zagen ook de nodige edities het licht. Het 

betreffen vooral uitgaven gericht op de zeventiende eeuw. Witsen Geysbeek 

bijvoorbeeld, auteur van het zesdelige Biographisch anthologisch en critisch 

woordenboek der Nederduitsche dichters (1821-1827) bezorgde uitgaven van Jacob 

Cats, Jeremias de Decker en Antonides van der Goes. Dichter Bilderdijk editeerde 

onder meer werk van Spieghel, Huygens en Antonides van der Goes. De hoogleraren 

Nederlands Siegenbeek, Van Cappelle en Simons brachten in de jaren twintig Hoofts 

Historiën opnieuw uit. Uitgever en dichter Westerman gaf in 1820 de Dichterlĳke 

werken van Joost van den Vondel uit. Jacobus Scheltema publiceerde zijn Jacob Cats 

aan Neerlands jufferschap.  

In de jaren dertig en veertig nam het aantal publicaties over de vroegste 

letteren toe.267 In de eerste drie decennia was slechts een handjevol werken over de 

Middelnederlandse literatuur verschenen. Enkele voorbeelden zijn J.A. Clignetts 

Bydragen tot de oude Nederlandsche letterkunde (1819), Jacobus Scheltema’s uitgave 

van Reinaert de Vos (1826) en de deeleditie van Van Maerlants Spiegel historiael 

(1822) van Bilderdijk. Hiermee is overigens niet gezegd dat de belangstelling voor de 

zeventiende eeuw afnam in de jaren dertig en veertig, integendeel. De Middeleeuwen 

komen erbij. Een belangrijk verschil betreft echter het publiek. De vroegste letteren 

waren niet bestemd voor een  brede doelgroep, maar juist voor een kleine kring van 

geleerden. In het algemeen kan men constateren dat de genootschapspublicaties en de 

tijdschriften op een vrij kleine kring gericht waren. Voor de boekpublicaties geldt dat 

in veel mindere mate. In deze paragraaf wil me dan ook concentreren op publicaties 

die niet uitsluitend bestemd waren voor de kleine kring van historisch geschoolden. Ik 

wil aantonen dat in de loop van de negentiende eeuw het literaire erfgoed steeds meer 

publiek bezit werd en niet slechts exclusief behoorde tot de bagage van een kleine 

groep van intellectuelen. Ik behandel achtereenvolgens zelfstandige publicaties 

gericht op een algemeen publiek, op een publiek van studenten, vrouwen, minder 

                                                 
267 Zie hierover meer in hoofdstuk 3. 
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bedeelden en tot slot ‘jongelingen’. Aan de hand van voorbeelden zal ik laten zien hoe 

de diverse doelgroepen werden betrokken bij het literaire erfgoed.    

 

 

Algemeen publiek 

 

Veel publicaties die verschenen waren bestemd voor een algemeen publiek, 

waaronder diverse literatuurgeschiedenissen. Een voorbeeld is de Beknopte 

geschiedenis der letteren en wetenschappen in de Nederlanden268 (1821-1826) van 

Van Kampen. In het voorwoord werd geen specifieke doelgroep aangesproken. 

Meerdere keren had het hij over ‘de lezer’ of ‘het publiek’, waarmee hij vermoedelijk 

zowel geleerden als liefhebbers bedoelde. De uitgebreidheid van zijn werk doet echter 

vermoeden dat het vooral gericht was op de meer ontwikkelde lezer. Anders is dit met 

het daadwerkelijk beknopte overzicht dat Siegenbeek in 1826 uitbracht. Zijn Beknopte 

geschiedenis der Nederlandsche letterkunde (1826) diende als tegenwicht voor de al 

bestaande handboeken, waarmee hij onder meer doelde op de Beknopte geschiedenis 

van Van Kampen en Witsen Geysbeeks zesdelige Biographisch anthologisch en 

critisch woordenboek der Nederduitsche dichters (1821-1827), dat een chronologisch 

overzicht bood van Nederlandse dichters.269 De uitgebreidheid van hun werken 

maakte ze volgens Siegenbeek ongeschikt voor zelfstudie. Er was behoefte aan een 

handzame en niet al te dure handleiding over de Nederlandse letterkunde. Zijn 

Beknopte geschiedenis voorzag volgens hem in die behoefte. Onder meer 

onderwijzers zouden zijn handboek kunnen gebruiken om hun kennis over de 

Nederlandse letterkunde bij te spijkeren. Ook de postuum verschenen 

literatuurgeschiedenis van Van Dijk uit 1832, waarover eerder in dit hoofdstuk is 

gesproken, was niet uitsluitend bedoeld voor de intellectuele elite. In het voorwoord 

bood uitgever Hoonaard het werk aan aan ‘den Letterminnenden Lezer’.270 Tot slot 

wijs ik op de geschiedenis van Lulofs, Handboek van den vroegsten bloei der 

Nederlandsche letterkunde uit 1845. In de voorrede schreef hij dat hij het handboek 

onder meer wilde gebruiken voor zijn eigen onderwijs, maar dat het eveneens gebruikt 

kon worden door ‘minkundigen’ om zichzelf te oefenen.  

                                                 
268 Het betreft geen literatuurgeschiedenis in strikte zin, maar een geschiedenis van de letterkunde en 

wetenschappen. Het werk bestaat uit drie delen en verschijnt tussen 1821 en 1826. 
269 Witsen Geysbeek, die zelf niet academisch geschoold is zoals hij in het voorwoord meedeelt, richt 

zich eveneens op een breed publiek met zijn encyclopedisch naslagwerk. 
270 Van Dijk 1832, p. iv. 
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 Behalve literatuurgeschiedenissen verschenen er ook bloemlezingen voor een 

breed publiek. Voorbeelden zijn de twee bloemlezingen die de Gentse hoogleraar 

Matthias Schrant in de jaren twintig uitbrengt. In 1827 publiceerde hij te Gent zijn 

Proeven van Nederlandsche dichtkunde, uit zeven eeuwen gevolgd in 1829 door 

Proeven van Nederlandschen prozastijl, uit zeven eeuwen. De stukken die Schrant in 

zijn bloemlezingen opnam waren zowel afkomstig van Noord-Nederlandse schrijvers 

als van Zuid-Nederlandse auteurs. Het doel van beide werken was, schreef Schrant in 

het voorwoord, om aan de hand van voorbeelden de ontwikkeling van de taal en 

literatuur aan te tonen. Schrant had daarbij zeker ook de bedoeling om in Zuid-

Nederland waardering op te wekken voor de literatuur in de volkstaal. Dat lag weer 

anders na 1830, toen de Amsterdamse hoogleraar Nicolaas van Kampen een 

tweedelige bloemlezing publiceerde over Nederlandse prozaschrijvers, Bloemlezing 

uit Nederlandsche prozaschrijvers, van de zestiende tot de negentiende eeuw. De 

bloemlezing diende onder meer als handboek voor het academisch onderwijs,271 maar 

was eveneens bedoeld voor de ‘min geletterde landgenooten’.272 Van deze 

bloemlezing verscheen later eveneens een goedkope versie voor de minder 

gefortuneerden, daarover zometeen meer.  

 Naast geschiedenissen en bloemlezingen werden ook diverse edities 

uitgebracht voor een algemeen publiek. Er waren daar echte geleerdenedities bij, zoals 

we zagen, maar ook voor het bredere publiek kwamen uitgaven op de markt. De focus 

lag daarbij hoofdzakelijk op de zeventiende eeuw. Witsen Geysbeek verzorgde 

diverse uitgaven gericht op een breed publiek.273 In 1827 publiceerde hij 

Oorspronkelijke dichtstukken van Jeremias de Decker. In het voorwoord schreef hij 

dat veel van de werken van vroegere dichters, in het bijzonder de werken uit de 

Gouden Eeuw, in zijn tijd veel aftrek vonden en herdrukt werden. ‘Een bewijs dat de 

smaak onzer natie lang zoo verwend, verbasterd en bedorven niet is, als haar verweten 

wordt door sommige zwartgallige zwaarhoofden.’274 Over zijn uitgave van De Decker 

schreef hij: 

 

Ik bedroog mij niet in mijne vooronderstelling bij de aankondiging dezer 

vernieuwde uitgave der gedichten van De Decker, dat ieder hoogschatter der 

werken des braven dichters dezelve met welgevallen te gemoet zien niet 

                                                 
271 Van Kampen wordt in 1829 aangesteld als hoogleraar Nederlandse taal- en letterkunde en 

vaderlandse geschiedenis aan het Amsterdamse Athenaeum Illustre. Hij is de opvolger van Van 

Cappelle. 
272 Zie het ‘voorberigt’ in deel 1. 
273 Zie ook Rock 2010, p. 288-291. 
274 De Decker 1827, p. vi. 
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alleen, maar ook naar vermogen door deelneming en verspreiding in zijnen 

kring bevorderen zou.275 

 

In 1828 bracht hij een heruitgave uit van De Ystroom van Antonides van der Goes, 

oorspronkelijk verschenen in 1671. Witsen Geysbeek was een groot bewonderaar van 

Antonides van der Goes en beschouwde hem als ‘den grootsten en oorspronkelijksten 

Nederlandschen dichter der geheele zeventiende eeuw’.276 Ook in zijn eerder 

genoemde Woordenboek gaf hij een lovende beschrijving van deze zeventiende-

eeuwse dichter. Hetzelfde jaar bracht hij eveneens de volledige dichtwerken van Cats 

opnieuw uit. Daarover meer in de paragraaf over ‘minder bedeelden’. De 

editeurswerkzaamheden van Witsen Geysbeek waren vooral bedoeld om oude teksten 

opnieuw beschikbaar te stellen voor het publiek, vooral met oog op het praktisch nut 

van deze werken, waaronder hij het bevorderen van vaderlandsliefde verstond.277 De 

verschillende uitgaven van Witsen Geysbeek waren dan ook bestemd voor een brede 

doelgroep. Het betrof geen kostbare uitgaven, maar simpel uitgevoerde edities, die 

voor velen betaalbaar konden zijn.  

Veel van de edities van zeventiende-eeuwse auteurs die verschenen danken 

hun ontstaan aan de behoefte om het Nederlandse publiek hiermee (opnieuw) bekend 

te maken. Een belangrijke reden hiervoor was de gedachte dat de zeventiende-eeuwse 

literatuur uitdrukking gaf aan de nationale identiteit (zie hiervoor ook hoofdstuk 4). 

Door de eerder genoemde herwaardering van de vaderlandse cultuur was de behoefte 

aan de beschikbaarheid van deze oude werken in de loop van de negentiende eeuw 

toegenomen. Herhaaldelijk werden dan ook pogingen ondernomen om het publiek 

bekend te maken met de belangrijkste auteurs uit deze periode. Ik wijs nog op twee 

voorbeelden, namelijk een editie van P.C. Hoofts Historiën en Lulofs’ Vondel-

uitgave.  

In de jaren twintig geven de hoogleraren Siegenbeek, Van Cappelle en Simons 

een nieuwe editie uit van Nederlandsche historiën van Hooft, voorzien van 

aantekeningen. In de voorrede lichtten ze toe dat de uitgave vooral bestemd was om 

meer mensen, niet uitsluitend geleerden, bekend te maken met dit in hun ogen 

belangrijke werk. ‘Geen boek derhalve verdient meer den toegang tot beschaafde 

kringen, nu de geest des volks, uit zijne sluimering opgewekt, op nieuw [sic!] begint 

te herleven, en de beoefening onzer geschiedenis, meer nog dan voorhenen, tot de 

burgerlijke pligten behoort’.278 Een nieuwe becommentarieerde uitgave was gewenst, 
                                                 
275 De Decker 1827, p. vi.  
276 Van der Goes 1828, p. v. 
277 Rock 2010, p. 289. 
278 Zie Hooft 1820-1824, dl. 1, p. iii 
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want het werk was volgens de hoogleraren voor velen niet meer goed te begrijpen. Ze 

wensten het boek ‘van de schrijftafel der geleerden, te brengen in veler handen, ten 

einde zijne voortreffelijke inhoud meer algemeen bekend worde, en tot voedsel 

verstrekke voor den toenemenden lust tot vaderlandsche overdenkingen.’279 

In 1830 publiceerde hoogleraar Lulofs Drie proeven van opheldering over den 

grootsten der oud-nederlandsche dichters, J. van den Vondel. Vondel moest volgens 

Lulofs weer verstaanbaar worden gemaakt voor het publiek, want niet iedereen kon 

het werk van Vondel volgens hem goed begrijpen. In dit werk pleitte Lulofs voor een 

complete heruitgave van het werk van Vondel. Uiteindelijk zou Lulofs één uitgave 

van enige gedichten van Vondel maken, daar bleef het bij. Dit deel verscheen in 1838. 

Lulofs wees in de titel op het publiek dat hij voor ogen had. De titel luidt: J. van den 

Vondel, door geschiedkundige inleidingen, omschrijving in proza en aanteekeningen, 

in eenige zijner kleinere gedichten opgehelderd. Een boek voor het Algemeen en als 

proeve om dien Prins onzer oude Dichters ook voor min geletterden verstaanbaar te 

maken. 

    

 

Studerend publiek 

 

Met de oprichting van de diverse leerstoelen Nederlands vanaf 1797 ontstond de 

behoefte aan studiemateriaal. De Nederlandse taal- en letterkunde was een nieuw 

vakgebied aan de universiteit en lesmateriaal was nog niet voorhanden.280  Diverse 

hoogleraren namen zelf initiatief tot het vervaardigen van handboeken ten behoeve 

van hun onderwijs en publiceerden  literair-historische overzichten en bloemlezingen 

uit de vaderlandse literatuur, maar ook werken gericht op welsprekendheid en de 

Nederlandse taal.  

 Het voortouw werd genomen door de eerste hoogleraar Nederlands, Matthijs 

Siegenbeek. In 1799 publiceerde hij Proeven van Nederduitsche welsprekendheid, ten 

gebruike bij zijne lessen. Het onderwijs in de Nederlandse taal- en letterkunde hield 

destijds vooral retoricaleer in en Siegenbeek had voor zijn leerlingen een selectie 

gemaakt uit de werken van de oude meesters die zijn studenten tot voorbeeld konden 

nemen. Eveneens had hij voor zijn studenten een Kort begrip opgesteld, een ‘opstel’ 

zoals Siegenbeek het zelf noemde over de Nederlandse literatuurgeschiedenis. Pas in 

1826 zou dit opstel in druk verschijnen onder de titel Beknopte geschiedenis der 

                                                 
279 Ibidem, p. iv. 
280 Vis 2004, p. 15-34. 
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Nederlandsche letterkunde, een handboek dat overigens, zoals gezegd, niet uitsluitend 

bedoeld was voor het academisch onderwijs.  

In 1806 publiceerde Siegenbeek zijn Proeven van Nederduitsche dichtkunde 

uit de zeventiende eeuw. Dit werk bestond uit fragmenten uit het werk van Hooft, 

Vondel, Huygens, De Decker, Brandt en Antonides van der Goes, die dienden als 

voorbeelden van welsprekendheid voor zijn studenten. In de voorrede  schreef hij dat 

het werk in eerste instantie bestemd was voor zijn studenten, maar hij hoopte dat ook 

andere mensen zijn Proeven gingen lezen en dat de lust voor het lezen en bestuderen 

van de eigen auteurs uit het verleden met dit werk werd aangewakkerd en zou 

toenemen. 

Ook Lodewijk Visscher, die als hoogleraar Nederlandse taal en letterkunde te 

Brussel was aangesteld, bracht meerdere werken uit bestemd voor zijn studenten. 

Tussen 1820 en 1822 publiceerde hij zijn driedelige Bloemlezing uit de beste schriften 

der Nederlandsche dichters van de 13de tot en met de 18de eeuw ten behoeve van zijn 

onderwijs aan de universiteit te Brussel. Het werk werd voorafgegaan door een 

‘Geschiedkundig overzigt der Nederlandsche letterkunde, in de 13de, 14de, 15de en 16de 

eeuw’, daarna volgt de bloemlezing. Uit zijn keuze blijkt duidelijk dat hij zijn 

studenten niet alleen van de Noord-Nederlandse, maar ook van de Zuid-Nederlandse 

letterkundige verdiensten in vroeger eeuwen op de hoogte wilde stellen. 

Ruim tien jaar later, in 1835, toen Visscher als hoogleraar aangesteld was aan 

de Utrechtse universiteit, verscheen van zijn hand een bloemlezing die diende als 

handboek voor zijn onderwijs, Bijdragen tot de oude letterkunde der Nederlanden. Dit 

keer had hij zich beperkt tot de oude Nederlandse letterkunde, want ‘Jonge lieden 

evenwel hadden veel moeite zich deze overblijfsels der oudheid aan te schaffen; want 

zij worden slechts in kostbare uitgaven, of wel in werken van gemengden aard, 

genootschappelijke jaarboeken en andere tijdschriften aangetroffen, zoodat eene 

vereeniging der voornaamste stukken zonder groote kosten niet mogelijk was.’281 

Visscher constateerde een toenemende interesse in de oudere middeleeuwse 

schrijvers, veroorzaakt door de groeiende belangstelling voor de vaderlandsche 

letteren. Het werk bevatte fragmenten uit onder meer Reinaert de Vos, Floris en 

Blanchefleur, Karel en Elegast en keuzes uit het werk van onder andere Van 

Maerlant, Van Velthem en Jan van Brederode.  

 Ook de hoogleraren Schrant, Van Kampen, Meijer en Lulofs publiceerden 

werken over de Nederlandse taal en letteren die mede bestemd waren voor hun 

onderwijs. Voorbeelden zijn de al eerder genoemde bloemlezingen van Schrant en 

Van Kampen. Lulofs brengt in 1820 zijn Nederlandsche redekunst, of 
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Van de genootschapskring naar de openbare ruimte 

91 

 

grondbeginselen van stijl en welsprekendheid voor Nederlanders uit, een handleiding 

voor zijn colleges welsprekendheid. Hij maakte hierbij gebruik van onder meer de 

literaire werken van Hooft en Vondel en uit de eigen tijd Tollens, Helmers en 

Bilderdijk. Enkele andere werken die hij voor (onder meer) het onderwijs vervaardigd 

heeft waren zijn z’n al eerder genoemde Handboek van den vroegsten bloei der 

Nederlandsche letterkunde uit 1845 en De declamatie, of de kunst van declaméren en 

recitéren en van de mondelijke voordragt of uiterlijke welsprekendheid in het 

algemeen uit 1848.282  

 Gerrit Johan Meijer, hoogleraar te Leuven, bracht meerdere werken uit gericht 

op de Nederlandse taal, zoals zijn Grammaire hollandaise, à l’usage des athénées et 

collèges uit 1820. Bestaande grammatica’s voldeden volgens hem niet voor zijn 

publiek: de zuidelijke Nederlanders. Het werk van Weiland bijvoorbeeld achtte hij 

ongeschikt voor zijn onderwijs: te beknopt en te weinig voorbeelden. Ook het werk 

van Rudolph van der Pijl, Grammaire hollandaise pratique: à l'usage des étrangers, 

et principalement des françois, qui veulent apprendre cette langue uit 1815 was voor 

volgens Meijer niet goed bruikbaar: warrig, tegenstrijdig en met onzorgvuldig 

gekozen thema’s en voorbeelden.283 Naast deze nieuwe grammatica bracht Meijer in 

de jaren twintig ook twee leesboeken uit, bestemd voor het openbaar onderwijs in het 

zuiden. 

 

In het algemeen ziet men in de boeken die hoogleraren schrijven voor hun academisch 

onderwijs iets andere tendensen dan in de wat algemenere werken. De hoogleraren uit 

het zuiden richten zich met name op de veronderstelde onkunde over het Vlaamse 

verleden. Voor beide groepen geldt dat zij Middeleeuwen en zeventiende eeuw gelijke 

aandacht gaven. Dat zij het literaire erfgoed van cruciaal belang vinden voor de 

maatschappij, is inherent aan hun functie. 

     

 

Vrouwelijk publiek 

 

Vereert Gij mijn werk met uwe goedkeuring, dan zullen zeker bekwamer 

Schrijvers zich aangemoedigd zien, om hunne kunde en vlijt insgelijks te 

besteden, zoo aan de opsporing, als tot de meerdere bekendmaking der waarde 

van andere verdienstelijke Nederlandsche geleerde en kunstige Vrouwen, 

waarvan de nagedachtenis maar al te zeer verwaarloosd is, en in welk bevallig 

                                                 
282 Zie voor meer informatie over Lulofs declamatieleer: Van den Berg 1984, i.h.b. p. 164-166. 
283 Meijer 1820; zie de ‘Préface’ voorafgaand aan het werk.  
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vak de roem der Nederlanders boven dien van alle andere Volken zoude 

kunnen gehandhaafd worden.284  

 

Aldus sprak Jacobus Scheltema het vrouwelijk deel van het publiek toe tijdens een 

openbare vergadering van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden 

in 1808. Scheltema hield een redevoering over Anna en Maria Tesselschade en richtte 

zich meerdere keren expliciet tot het vrouwelijk publiek en hoopte op hun 

goedkeuring. Scheltema’s redevoering verscheen hetzelfde jaar ook in druk. Hij 

beoogde met zijn redevoering meer interesse op te wekken voor vrouwen uit het 

verleden en hoopte tevens het vrouwelijk publiek over te kunnen halen de 

buitenlandse boeken terzijde te leggen en de eigen auteurs te gaan lezen.  

Ruim een decennium later publiceerde Scheltema opnieuw een werk waarin 

hij hoofdzakelijk een vrouwelijk publiek aansprak. Hij bezorgde in 1820 een uitgave 

van Cats bestemd voor vrouwen getiteld Jacob Cats aan Neerlands jufferschap. Dit 

werk was opgedragen aan het ‘Dordsche Jufferschap’ en betreft een bloemlezing uit 

de werken van Cats.  

 Scheltema was uniek in het aanspreken van een vrouwelijk publiek. Dit 

gebeurde nagenoeg niet. Een werk dat strikt genomen buiten mijn periode valt, maar 

dat ik in dit verband toch wil noemen is een bloemlezing uit in de jaren vijftig van de 

negentiende eeuw. Het betreft een bloemlezing samengesteld door boekverkoper en 

letterkundige Abraham Jakob van der Aa, auteur van onder meer Biographisch 

woordenboek der Nederlanden en Nieuw biographisch, anthologisch en critisch 

woordenboek van Nederlandsche dichters. In 1856 publiceerde hij Parelen uit de 

lettervruchten van Nederlandsche dichteressen. In de voorrede schreef hij:  

 

Meer er op uit zijnde, om te behagen, dan om beroemd te worden, hebben de 

vrouwen er zich steeds op toegelegd, om nog eene eigenschap te voegen bij 

die, welke uitsluitend haar deel zijn; en van SAPPHO af tot op onze dagen, 

hebben zij ons overtuigend bewezen, dat het letterkundig genie geenszins een 

uitsluitend voorregt der mannen is. [...] Ook de Nederlandsche vrouwen zijn 

daarin niet achterlijk gebleven. Terwijl de Geschiedenis des Vaderlands ons 

over de kloeke daden onzer heldinnen doet verbaasd staan, ruischt de 

dichtkunst ons de liefelijke zangen onzer Nederlandsche Saffo’s tegen.285      
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Van der Aa bood het werk in het bijzonder aan het ‘Schoone geslacht’ aan. Hij hoopte 

dat de bloemlezing zou bijdragen aan een grotere kennis van de Nederlandse 

schrijfsters. Hij nam vooral veel achttiende- en negentiende-eeuwse dichteressen op, 

onder wie Elisabeth Hoofman, Petronella Moens en Elisabeth Maria Post en uit 

vroegere tijden onder meer Anna en Maria Tesselschade, Margareta van Godewijck 

en Elisabeth le Petit uit de zeventiende eeuw.  

Naast bovengenoemde voorbeelden zijn bij mij geen andere werken bekend 

die specifiek bedoeld zijn voor vrouwelijke doelgroep.   

  

Een publiek van minder bedeelden 

 

In 1828 verscheen in de Vaderlandsche letteroefeningen een recensie van een werk 

getiteld Gedichten van C. van Baerle, J. van der Burgh,  J. van Heemskerk, L. Reael, 

Anna en Maria Tesselschade Visscher, een verzameling van teksten van de hand van 

Dirk Groebe. De recensent was enthousiast over de uitgave, mede omdat het een 

goedkope uitgave betrof. Volgens hem zouden hierdoor meer mensen in aanraking 

komen met bekende en minder bekende vaderlandse auteurs.286  

 Onder meer van het werk van Jacob Cats verschenen enkele goedkope uitgave. 

Dit hing samen met het feit dat Cats beschouwd werd als een dichter die voor iedereen 

verstaanbaar is. Hij werd neergezet als volksopvoeder en dus werd het belangrijk 

gevonden dat veel mensen zijn werk konden lezen.287 Een voorbeeld is de uitgave van 

de werken van Jacob Cats die Witsen Geysbeek eind jaren twintig uitbracht. In het 

voorwoord schreef hij: 

 

De werken van Cats zijn dus, naast den Bijbel; in ieders handen; velen onder 

de geringere standen bezitten geen anderen boekschat dan deze beide 

handboeken des godsdienstigen en burgerlijken levens, en hebben mogelijk in 

hun geheele leven geen boek meer met belangstelling gelezen dan deze 

beiden; en gelijk men ten aanzien der Heilige Schriften uitgaven 

bewerkstelligd heeft naar ieders behoefte, smaak en zinnelijkheid, even zoo 

heeft men gehandeld in het verkrijgbaar stellen van Cats voor iedereen; er zijn 

kostbare deelenrijke prachtuitgaven voorhanden, met fraaije platen, en 

vervolgens, als bij voor de onderscheiden standen der maatschappij juist 

berekende overgangen, eene schier ontelbare menigte minder geldige drukken, 

tot zelfs op zeer gemeen papier met groteske houtsneefiguren toe, waaraan 
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zelfs de behoeftigste inwoner van Nederland zijne weinige bespaarde 

penningen nog met genoegen besteedt.288    

 

Ondanks dat het werk van Cats wijde verspreiding kende, waren weinigen volgens 

Witsen Geysbeek in het bezit van zijn volledig werk, omdat dit vaak te prijzig was. 

Mensen kwamen daardoor niet in aanraking met zijn minder bekende werken. Om die 

reden had hij ervoor gekozen een versie op de markt te brengen van Cats’ complete 

dichtwerken die voor iedereen betaalbaar was, een ‘vernieuwde uitgave voor het 

algemeen’. Het was volgens hem zelfs het goedkoopste werk van deze omvang in heel 

Europa.289   

Soms werd een werk zowel in een luxe als een goedkope uitgave gedrukt. 

Matthijs Siegenbeeks Keur van dichterlijke zedelessen, voornamelijk uit J. Cats, 

bijvoorbeeld verscheen zowel in een dure als in een goedkope uitgave.290  

Daarnaast waren ook bloemlezingen in trek bij het publiek. Op deze manier 

kon men kennis nemen van het werk van uiteenlopende auteurs zonder een 

verzameling aan te leggen van dure boeken.291 Visscher wees in zijn al eerder 

genoemde Bijdragen tot de oude letterkunde der Nederlanden uit 1835 op het feit dat 

met dit werk mensen in staat werden gesteld teksten tot zich te nemen die normaal 

alleen in dure uitgaven op de markt verschenen. Een ander voorbeeld is de driedelige 

bloemlezing van Van Kampen. Van zijn Bloemlezing uit Nederlandsche 

prozaschrijvers van de zestiende tot de negentiende eeuw verscheen zowel een dure 

als een goedkope versie. De bloemlezing werd meerdere keren bewerkt en herdrukt in 

de negentiende eeuw.292 In 1847 besloot uitgever Bohn tot het uitbrengen van een 

‘verkorte uitgave’ van de bloemlezing. De opzet van de bloemlezing veranderde niet, 

maar wel werden diverse fragmenten geschrapt. Hierdoor kon de bloemlezing op de 

markt komen in een meer handzaam formaat en tegen een lagere prijs.  

 Bovengenoemde voorbeelden betreffen slechts enkele van de goedkopere 

uitgaven die in de eerste helft van de negentiende eeuw op de markt kwamen. Door 

middel van bloemlezingen en goedkope uitgaven werden ook de ‘minder bedeelden’ 

in staat gesteld kennis te nemen van het literaire erfgoed, maar ook van de eigentijdse 

literatuur. De doelgroep wordt dan ook vaak expliciet vermeld in de voorwoorden of 

zelfs in de ondertitels. 

 

                                                 
288 Cats 1828, p. viii. 
289 Ibidem, p. ix. 
290 Zie hierover meer in hoofdstuk vier, de paragraaf over de zedekundige werken van Jacob Cats.  
291 Kuitert 1993, p. 81. 
292 Zie voor de drukgeschiedenis van deze bloemlezing: Kuitert 1993. 



Van de genootschapskring naar de openbare ruimte 

95 

 

 

Jong publiek 

 

Ook voor jongeren werden speciale uitgaven over het literaire verleden gemaakt. Het 

betrof vaak werken die (ook) gebruikt werden in het schoolonderwijs. Begin 

negentiende eeuw nam de aandacht voor de eigen taal en letteren in het 

basisonderwijs toe. Dit was onder meer te danken aan Mathijs Siegenbeek die in zijn 

‘Betoog van den rijkdom en de voortreffelijkheid der Nederduitsche taal’ een pleidooi 

had gehouden voor beter onderwijs in de eigen taal.293 De reden voor dit pleidooi was 

de veronderstelde toenemende verbastering van de Nederlandse taal. Hij weet de 

verbastering aan het gebruik van uitheemse woorden en uitdrukkingen, uit onder meer 

het Frans en Duits. De beoefening van de Hoogduitse letterkunde, de vele vertalingen 

die gretig aftrek vonden op Nederlandse bodem, de bekendheid met de Franse taal en 

het gebruik van bastaardwoorden hadden volgens de hoogleraar verbastering in de 

hand gewerkt. Door onder meer onderwijs in de eigen taal, lees- en leerboeken in de 

eigen taal, en eigen woordenboeken kon het verval worden tegengegaan, aldus 

Siegenbeek.  

 In de loop van de negentiende eeuw verschenen voor het onderwijs de nodige 

werken over de Nederlandse taal en literatuur. Siegenbeek zelf publiceerde in 1810 

het al eerder genoemde didactisch leesboek voor ‘gevorderde leerlingen’ Keur van 

dichterlijke zedelessen, voornamelijk uit J. Cats. Er verschenen meer van dergelijke 

leesboeken, waarbij ook voor de jeugd Cats geliefd was. Ook bij deze doelgroep was 

dat vooral te danken aan het zedekundig hooggeachte karakter van zijn werk.294 

Witsen Geysbeek benadrukte dat in zijn Het leven en de verdiensten van Jacob Cats, 

in gesprekken uit 1829. Witsen Geysbeek schreef dat zijn uitgave niet zozeer bedoeld 

was voor kinderen, want Cats schreef niet voor kinderen, maar voor ‘jonge lieden’ in 

de leeftijd van zestien tot achttien jaar. Aan de hand van gesprekken wilde hij Cats’ 

zedelijke lessen overbrengen op de lezer.  

Er verschenen ook bloemlezingen uit meerdere eeuwen van de Nederlandse 

literatuur bestemd voor jongeren. Een voorbeeld hiervan is het werk van onderwijzer 

Gerrit Engelberts Gerrits uit 1828 Schoonheden uit de Nederlandsche dichters der 

xviide, xviiide en xixde eeuw. Voor mijne jeugdige landgenooten, gericht op het 

verspreiden van ‘godsvrucht, zedelijkheid en vaderlandsmin’. De voorbeelden uit dit 

werk waren niet alleen gekozen vanwege de didactische boodschap, maar ook 
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vanwege hun ‘sierlijkheid, welsprekendheid en bekoorlijkheid’. Aan de hand 

voorbeelden hoopte Engelberts Gerrits de smaak en stijl van de lezer te verbeteren. 

 

 
Titelpagina Het leven en de verdiensten van Jacob Cats van de hand van P.G. Witsen Geysbeek uit 

1829 (exemplaar uit privé-collectie) 

  

In hetzelfde jaar publiceerde onderwijzer Petrus van Genabeth eveneens een 

bloemlezing voor jongeren onder de titel Zede- en letterkundige lessen, of bloemlezing 

uit Nederlandsche dichters en prozaschrijvers, ten dienste der Athenaea, kollegien en 

bijzondere gestichten van opvoeding. Van Genabeth beoogde een soortgelijk doel als 

Engelberts Gerrits. In het voorbericht schreef hij:  

 

Mijn doel is om nuttig te zijn, –  om den jongeling van den beschaafden stand, 

bij de vorming van zijn hart, liefde tot de deugd, liefde tot het vaderland in te 

boezemen, en den nationalen geest, op het voorbeeld der Engelschen en 
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Franschen, meer en meer te helpen aankweeken. Daartoe strekken mijne 

pogingen; en wee het land, waar deze beginselen worden verwaarloosd!....295 

 

Naast leesboeken en bloemlezingen werden er ook literatuurgeschiedenissen 

uitgebracht speciaal voor jongeren. Voorbeelden hiervan zijn onder andere het werk 

van de onderwijzers Derk Buddingh en Nicolaas Anslijn. In 1825 publiceerde 

Buddingh zijn Aanleiding tot de kennis der letterkundige geschiedenis der 

Nederlanden, gebaseerd op de Beknopte geschiedenis der letteren en wetenschappen 

van Van Kampen. In de voorrede van het werk schreef Buddingh dat de geschiedenis 

bestemd was voor ‘jongelingen’, in het bijzonder voor zijn leerlingen. Kennis van de 

eigen letterkundige geschiedenis was volgens hem noodzakelijk voor de vorming van 

smaak en gevoel en zou bovendien de behoefte aan buitenlandse literatuur doen 

afnemen. Anslijn bracht in 1828 zijn Schets van de beknopte geschiedenis der 

Nederlandsche Letterkunde van den hoogleraar Matthijs Siegenbeek, een 

geschiedenis gebaseerd op, zoals al uit de titel blijkt, het werk van Siegenbeek. In de 

studie van Gert-Jan Johannes, Dit moet u niet onverschillig wezen! De vaderlandse 

literatuur in het Noord-Nederlands voortgezet onderwijs 1800-1900, worden de 

implicaties van deze leerboeken nader onderzocht. In het algemeen komt hij tot de 

conclusie dat in de eerste decennia van de negentiende eeuw het taal- en 

literatuuronderwijs in het teken stond van vaderlandse gevoelens, nationaal 

bewustzijn en vaderlandsliefde. 

 

Uit bovenstaande kan worden geconcludeerd dat in de loop van de negentiende eeuw 

uiteenlopende doelgroepen betrokken werden bij het literaire verleden. Er verschenen 

geschiedenissen, bloemlezingen en edities voor zowel geleerden als liefhebbers, jong 

en oud, man en vrouw en voor zowel gefortuneerden als minder bedeelden. Het werd 

gezien als noodzakelijk voor de natie dat de burgers kennis konden nemen van de 

vaderlandse schrijvers van vroeger, vooral omdat in hun werk het nationale gevoel 

aanwezig was.  Het lezen van het literaire erfgoed droeg bij aan het verspreiden van 

de vaderlandse identiteit. Het diende met andere woorden duidelijk een didactisch 

doel.  

 

Een buitenlands publiek. Nederlandse literatuur over de grens 

  

In hoofdstuk 1 is geconstateerd dat het buitenland in het begin van de negentiende 

eeuw weinig oog heeft voor de Nederlandse taal en letteren. Rond het midden van de 
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jaren twintig kwam hierin verandering. Er werden toen voor het eerst overzichten en 

bloemlezingen over de Nederlandse literatuur in het Engels, Frans en het Duits 

gepubliceerd, waardoor ook een buitenlands publiek kennis kon maken met de 

Nederlandse letterkunde. In deze paragraaf ga ik in op deze vertalingen en op de 

ontvangst die deze werken kregen in Nederland.    

 

 

De Nederlandse literatuur in het Engels 

 

Bowring! ‘k zie de tijd verdwenen 

Toen de worstelstrijd bestond, 

En Brittanje in onze vaadren, 

Nog de moed der Trompen vond. 

 

Toen het wit van Neerlands kielen 

Bij haar blanke rotsen blonk; 

En de Theems het lied moest hooren, 

Dat ter eer van Ruyter klonk. 

 

Maar zien wij die lauwer schittren 

Slechts in ’t beeld van vroeger tijd, 

Nog bleef ons een heerlijk strijdperk 

Aan een schooner roem gewijd. 

 

’t Is de Dichtkunst, die haar stralen 

Nog in beider boezem schiet, 

En wie ook haar gloed versmaadde, 

Gij miskent haar glansen niet. 

 

Gader dan de schoonste bloemen 

Van mijn vaderlijken grond, 

En getuig ter eer der Dichtkunst, 

Dat ook hier haar zetel stond. 

 

Deze dichtregels zijn afkomstig uit een gedicht dat de letterkundige Willem de Clercq 

in 1824 publiceerde om de Engelse geleerde John Bowring te eren.296 Aanleiding voor 
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het gedicht is vermoedelijk de verschijning in dat jaar van Bowrings Batavian 

anthology, een Engelstalige bloemlezing van de Nederlandse literatuur. Bowring is 

daarmee een pionier: niet eerder had iemand het gewaagd een Engelstalige 

bloemlezing te maken over de Nederlandse literatuur.297 

Bowring, geboren in Engeland in 1792, was een koopman die voor zijn werk 

regelmatig naar het buitenland ging.298 Hij beheerste al op jonge leeftijd diverse talen, 

waaronder Frans, Italiaans, Portugees en Nederlands. In 1819 en 1820 maakte hij een 

reis door Spanje, Frankrijk, België, Nederland en Zweden. In alle landen verdiepte hij 

zich in hun literatuur, en zo leerde hij tijdens zijn verblijf in Nederland de 

Nederlandse dichtkunst kennen. In 1820 bracht hij een werk uit over Russische 

dichters, Specimens of the Russian Poets, waarin hij schrijft dat Engeland ten onrechte 

lange tijd niet alleen de Russische, maar ook de Nederlandse literatuur had 

genegeerd.299 Hij had daarom besloten een Engelstalige bloemlezing van de 

Nederlandse literatuur samen te stellen, The Batavian anthology, or specimens of the 

Dutch poets; with remarks on the poetical literature and language of the netherlands, 

to the end of the seventeenth century, dat in 1824 uitkwam. Hij had voor dit werk hulp 

gekregen van onder meer Bilderdijk, Siegenbeek, Da Costa en De Clercq, die hij in 

het voorwoord bedankt voor hun support.  

De bloemlezing bestaat uit vertalingen van Nederlandse poëzie uit de 

dertiende tot en met de zeventiende eeuw. In het voorwoord, ‘Notice’, schrijft 

Bowring dat hij niet alle auteurs kan behandelen en dat hij zich bij zijn selectie heeft 

laten leiden door de reputatie van de auteur. Alleen belangrijke auteurs neemt hij op. 

Hij eindigt zijn ‘Notice’ met een lijst van schrijvers en werken die hij belangrijk acht.  

De bloemlezing wordt voorafgegaan door een inleiding getiteld ‘Poetical 

literature of the Netherlands’, waarin hij onder meer ingaat op de geschiedenis van de 

Nederlandse taal en op de overeenkomsten tussen de Nederlandse en de Engelse taal. 

Met betrekking op de literatuur wijst Bowring op de vrome geest,‘a high tone of 

religious feeling’, die volgens hem het meest kenmerkende van de Nederlandse 

literatuur door de eeuwen heen is.300  

In deze inleiding probeert hij te verklaren waarom de Nederlandse literatuur 

zo’n lange tijd genegeerd is door het buitenland. Hij wijst op de vooroordelen over het 

Nederlandse volk en op het negeren van het bestaan van wat Bowring noemt ‘Belgian 

Poetry’. Hij benadrukt echter ook de desinteresse van de Nederlanders zelf: 

 
                                                 
297 Zie voor biografische informatie: Kalma 1960; Vincent 1988. 
298 Kalma 1960, p. 104. 
299 Vincent 1988.  
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Many causes have contributed to the neglect of the Dutch writers; and some of 

those causes have no doubt had their origin in a false estimate of the character 

of the people, and in their own inattention to their language and literature. A 

more potent cause, however, has been a real ignorance of the existence of any 

thing that could put in its claim to the name of Belgian Poetry; and convinced 

as we are that long arrears are due for our indifference or disregard, we would 

entreat those whom our little volume may fail to convince, not to cast aside the 

originals as worthless and intrusive [...].’301 

 

Na de inleiding volgt de bloemlezing. In chronologische volgorde behandelt hij het 

werk van diverse auteurs. Voorafgaand aan de Engelse vertaling van fragmenten uit 

hun werk geeft Bowring enkele feiten over het leven van de desbetreffende auteur. 

Voorbeelden van auteurs die een plaats krijgen in zijn werk zijn Van Maerlant, Stoke, 

Bijns, Vos, Cats, Vondel, Hooft en Huygens.  

 Enkele jaren later, in 1829, publiceerde hij een vervolg op de bloemlezing 

onder de titel Sketch of the language and literature of Holland: being a sequal to his 

Batavian anthology. Van dit werk werd in hetzelfde jaar een Nederlandse vertaling 

uitgebracht getiteld Iets over de Hollandsche Taal- en Letterkunde. Deze publicaties 

zijn een gevolg van zijn bezoek aan Nederland en Friesland in 1828. De 

boekpublicatie werd voorafgegaan door stukken in tijdschrifen, onder andere in 

Foreign Quaterly Review en The Westminster Review. Ze verschenen ook in 

Nederlandse vertaling in het tijdschrift Argus (1828-1829).302 In 1829 volgde een 

werk speciaal over de Friese taal en letteren: Language and literature of Friesland. 

Bowrings inspanningen om de Nederlandse literatuur in de Engelstalige 

wereld bekend te maken worden gewaardeerd in Nederland. Hij ontving onder andere 

in 1828 een diploma van het Constanter Genootschap van Leeuwarden voor zijn 

verdiensten op het gebied van het Fries en in 1829 verkreeg hij een eredoctoraat te 

Groningen en gouden medaille van Koning Willem I.  

Bowring kreeg opvolging in de jaren dertig en veertig van twee auteurs, 

hoewel bij hen de nadruk vooral ligt op de Nederlandse taal. Enkele jaren later na 

Bowrings Sketch verschijnt in 1836 in Londen een werk getiteld The origin of the 

Dutch: with a sketch of their language and literature, van de hand van J. Bosworth. 

Bosworth is vooral geïnteresseerd in de ontwikkeling van de Nederlandse taal en laat 

aan de hand van voorbeelden van Nederlandse auteurs door de eeuwen heen zien hoe 

                                                 
301 Bowring 1824, p. 4-5. Het boek is gedrukt in Londen. Een tweede uitgave volgt in 1825 en wordt in 

Groningen uitgegeven. 
302 Feitsma 1986.  
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de taal is veranderd. Naast fragmenten geeft hij de lezer ook enige informatie over de 

auteurs die hij behandelt. De lezer krijgt dus niet uitsluitend informatie over de 

geschiedenis van de Nederlandse taal, maar ook over de Nederlandse literatuur. Ook 

het werk van T. Marshall uit 1842, The Dutch grammar, preceded by a brief sketch of 

the origin and progress of the Dutch language; embracing a list of the most 

celebrated Netherlands writers with specimens of some of the Dutch prose authors, 

handelt vooral over de Nederlandse taal. Marshall verwijst naar het werk van Bowring 

en Bosworth, omdat zij de enige twee auteurs zijn die in het Engels hebben 

geschreven over de Nederlandse taal en literatuur.303  

 

 

De Nederlandse literatuur in het Duits 

 

In de eerste decennia van de negentiende eeuw zijn de vroege middeleeuwse 

geschriften een ondergeschoven kindje in de Nederlandse literatuurgeschiedenis. 

Jeronimo de Vries besteedde, zoals we zagen, in zijn Proeve eener geschiedenis der 

Nederduitsche dichtkunde nauwelijks aandacht aan deze oude teksten. Hij stond hierin 

niet alleen. Pas rond 1840 kan er van een hausse aan interesse voor deze teksten 

Nederlandse letterkundigen gesproken worden.304    

Diverse Duitse geleerden waren daarentegen wel geïnteresseerd in deze vroege 

overblijfselen in schrift, vanuit de gedachte dat het Nederlandse middeleeuwse 

erfgoed deel uitmaakte van het Germaanse. Jacob Grimm, August Heinrich Hoffmann 

von Fallersleben en Franz Joseph Mone bestudeerden de oude werken en publiceerden 

hier met enige regelmaat over. Grimm, vooral geïnteresseerd in volksliederen en 

sprookjes, verdiepte zich onder meer in de diverse overgeleverde Reinaert de Vos-

verhalen en bezorgde in 1834 een uitgave onder de titel Reinhart Fuchs.305 Hoffmann 

von Fallersleben bracht onder meer zijn Horae Belgicae306 uit, waarin hij oude teksten 

uitgaf,  zoals Reinaert de Vos, Karel ende Elegast, Esmoreit en diverse volksliederen. 

Mone publiceert in 1838 een overzicht uit van Nederlandse volksliteratuur, getiteld 

Übersicht der Niederländischen Volks-Literatur älterer Zeit.  

Naast werken gericht op de vroegste literatuur verschenen er in de loop van de 

negentiende eeuw ook publicaties over het literaire erfgoed in het algemeen. De eerste 

Duitstalige bloemlezingen over de Nederlandse literatuur zagen in de jaren twintig het 

                                                 
303 Marshall 1842, p. xxvi. 
304 Zie voor meer informatie over de waardering van de middeleeuwse literatuur hoofdstuk drie.  
305 Zie over deze uitgave Leerssen 2006, p. 75-79. 
306 Verschijnt tussen 1830 en 1862. Zie ook Rock 2010, p. 192-200. 
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licht, twee decennnia nadat de Duitser Lodewijk Frederik Christiaan Haug zijn 

Brieven uit Amsteldam, over het nationaal tooneel en de Nederlandsche letterkunde 

publiceerde. In 1826 bracht Pieter Friedrich Ludwig Christian von Eichstorff zijn 

Deutsche Blumenlese aus Niederländische dichtern op de markt.307 Von Eichstorff is 

afkomstig uit een Nederlandse familie, maar is geboren in Duitsland. Hij is een 

leerling van Johannes Kinker, die van 1817 tot 1830 de leerstoel Nederlands 

bekleedde in Luik.308 In 1821 vertaalde hij Het graf van Rhijnvis Feith in het Duits. 

Voorafgaand aan de uitgave van zijn Blumenlese publiceerde hij in 1824 een werkje 

met Duitse vertalingen van enkele Nederlandstalige gedichten onder de titel Metrische 

Übersetzung einiger holländische Gedichte. In 1826 volgde dan zijn bloemlezing, 

uitgegeven in Namen en opgedragen aan koning Willem I Von Eichstorff heeft zich 

voor zijn werk gebaseerd op de geschriften van Van Kampen en Jeronimo de Vries. 

Hij nam vertalingen op van onder meer Cats, Hooft, Huygens, Bilderdijk, Tollens en 

niet te vergeten zijn leermeester Kinker, die ruim de helft van het aantal pagina’s in de 

bloemlezing kreeg.  

Na zijn bloemlezing verschenen er nog meer introducties in de Nederlandse 

literatuur in het Duits. In 1828 publiceerde François Xavier Würth-Paquet, docent 

Nederlands in Luxemburg, een Duitstalige bloemlezing  Holländisches Lesebuch oder 

auserlesene Sammlung von Aufsätzen aus den besten holländischen Schriftstellern, 

mit Anmerkungen über die Bedeutung der Wörter und Redensarten. Tien jaar na de 

bloemlezing van Von Eichstorff kwam van F.W.V. Mauvillon in 1836 zijn Auswahl 

Niederländischer Gedichte. Ins Deutsche übertragen und mit kurzen historischen und 

biographischen Erläuterungen begleitet von F.W.V. Mauvillon uit. Mauvillon 

vertaalde werk van onder meer Cats, Huygens, Onno Zwier van Haren, Bellamy, 

Feith, Helmers, Bilderdijk en uit recente tijd onder andere Van Dam van Isselt en 

Withuys.  

Twee jaar later, in 1838, volgde een literair-historische studie in het Duits over 

de Nederlandse literatuur. Friedrich Otto publiceerde Die Gesammtliteratur 

Niederlands, oder Leben und Wirken der holländischen Schriftsteller seit dem 

dreizehnten Jahrhundert bis auf unsere Zeit. Dit werk is gebaseerd op het driedelig 

handboek van Van Kampen. Otto was verbonden als docent in Westerse taal- en 

letterkunde aan de Universität Erlangen en had een jaar eerder al een geschiedenis 

geschreven over de Russische literatuur. Zijn werk over de Nederlandse literatuur 

                                                 
307 Zie over Von Eichtstorff en zijn Blumenlese ook: Janssens & Steyaert, p. 389-392 
308 Johannes Kinker had het niet gemakkelijk als hoogleraar Nederlands te Luik, waar een sterk anti-

Hollandse houding heerste. Zie voor meer informatie over Kinker en zijn leerstoel: Janssens & 

Steyaert, p. 184-189. Zie voor meer informatie over ‘Tandem’: Janssens 2005, p. 201-204; Janssens & 

Steyaert, p. 190-195 
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werd door koning Willem I gewaardeerd, die hem beloonde met een gouden 

medaille.309 Tot slot wijs ik nog op een werk dat in 1845 verscheen van de hand van 

Carl Ludwig Philipp Tross. Het is een bloemlezing, getiteld Bato: Blumenlese 

holländischer Gedichte älterer und neuerer Zeit; nebst einer Zugabe von G.H. van 

Senden. Tross zou enkele jaren later, in 1850, ook een tweedelig woordenboek 

Nederlands-Duits, Neues holländisch-deutsches Wörterbucht, uitbrengen.  

 

 

De Nederlandse literatuur in het Frans 

 

In de tijd van het Verenigd Koninkrijk ontstond het verlangen om ook de Franstaligen 

van de nieuwe natie bekend te maken met de Nederlandse literatuur, die gepresenteerd 

werd als de literatuur van noord én zuid.310 In het zuiden was nog veel weerstand 

tegen het gebruik van het Nederlands en kennis van de Nederlandse 

literatuurgeschiedenis was nauwelijks aanwezig. Om hierin verandering te brengen 

verschenen er tijdens de periode van het Verenigd Koninkrijk diverse bloemlezingen 

en handboeken in het Frans. Hoogleraar Visscher publiceerde in 1820 een Franstalige 

bloemlezing: Mélanges de poésie et de littérature des Pays-Bas.  

Enkele jaren later, in 1823, bracht Jean François Xavier Würth, een leerling 

van Johannes Kinker, het eerste Franstalige handboek over de Nederlandse literatuur 

uit, Cours préparatoire à l’étude de la littérature Hollandaise. Kinker had behoefte 

aan een dergelijk handboek voor zijn colleges en vond Würth bereid dat samen te 

stellen.311 Würths handboek is een belangrijk werk in die tijd. Würth wilde door 

middel van dit werk aantonen dat het Nederlands een cultuurtaal is. Hij nam geen 

Vlaamse auteurs op, in tegenstelling tot Visscher. Würth beschouwde het Vlaams niet 

als een cultuurtaal; daarvoor was volgens hem het Vlaams, in tegenstelling tot het 

Nederlands, te onbeschaafd. Würth wilde met zijn werk de waardering voor de 

Nederlandse taal doen toenemen, in de hoop dat het verzet tegen de taalpolitiek van de 

koning zou verminderen en de liefde voor het vaderland, het Verenigd Koninkrijk, 

zou groeien.  

Voor zijn handboek baseerde Würth zich, bij afwezigheid van een Franstalig 

voorbeeld, op het werk van Siegenbeek, De Vries en Van Kampen. Würth wees erop 

dat de eenheid tussen noord en zuid al eeuwenlang bestond. Hij benadrukt het 

gezamenlijke beginpunt (de middeleeuwe) van de literatuur. Hij probeerde ook een 

                                                 
309 Dit wordt vermeld in Deutsche Verteljahrs Schrift. Drittes Heft, 1839, p. 355. 
310 Janssens & Steyaert 2008, i.h.b. hoofdstuk 5: Schrijven aan een vaderland. 
311 Ibidem, p. 345-369. 
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scheiding aan te brengen tussen het Frans dat gesproken werd in Frankrijk en dat in de 

zuidelijke provincies. Op die manier werd het voor hem mogelijk te wijzen op de 

negatieve invloeden van de Franse taal op de Nederlandse taal, zonder de Franstaligen 

in het koninkrijk voor het hoofd te stoten. Twee jaar na zijn Cours publiceerde Würth 

opnieuw een werk over de Nederlandse literatuur, eveneens bestemd voor het 

onderwijs. Zijn Leçons Hollandaises de littérature et de morale dienden hetzelfde 

doel als zijn eerste werk, namelijk het Nederlands als cultuurtaal propageren. Dit keer 

voorzag hij de lezer niet van historische informatie; de teksten uit Leçons waren 

vooral bedoeld voor taalverwervingsdoeleinden.  

In de periode van het gezamenlijk koninkrijk verschenen meer Franstalige 

werken over de Nederlandse literatuur, bestemd voor het onderwijs. Daarnaast werden 

ook werken uitgebracht zonder onderwijsdoeleinden, bestemd voor een meer 

algemeen publiek, bijvoorbeeld de vertaling die J.H. Lebrocquy in 1827 uitbracht van 

Siegenbeeks Beknopte geschiedenis der Nederlandsche letterkunde, getiteld Précis de 

l'histoire littéraire des Pays-Bas. Een jaar later publiceerde Louis-Vincent Raoul zijn 

Leçons de littérature hollandaise, dat bestaat uit een korte literair-historische schets, 

een tweedelige bloemlezing uit Nederlandse auteurs voorzien van biografische 

informatie over de schrijvers. Hij wilde met dit werk het Franstalig publiek kennis 

laten nemen van de schoonheden van de Nederlandse literatuur, zoals hij in de 

inleiding schreef. Tegelijkertijd ondersteunde hij met zijn Leçons de nationalistische 

politiek van Willem I, door veel patriottische gedichten op te nemen.312  

De werken hierboven zijn vooral gericht op de Franstaligen in het koninkrijk. 

Er verscheen ook een Franstalige geschiedenis over de Nederlandse literatuur, die 

zich meer op de Franse lezer buiten de eigen grenzen richt. Jan van ’s Gravenweert 

publiceerde in 1830 zijn Essai sur l’Histoire de la Litterature Neerlandaise. Frankrijk 

had volgens hem te weinig oog voor de Nederlandse literatuur, die daardoor door de 

Fransen miskend wordt. Inhoudelijk voegde Van ’s Gravenweert niets toe aan de 

bestaande overzichten over de Nederlandse literatuur. Het werk is volgens Janssens en 

Steyaert dan ook vooral bijzonder, omdat het de eerste oorspronkelijke en substantiële 

Franstalige literatuurgeschiedenis is, zonder ingevlochten bloemlezing.313 

 

 

 

                                                 
312 Voor meer informatie over Raoul en zijn Leçons: Janssens & Steyaert 2008, p. 393-397. 
313 Voor meer informatie over Jan van ’s Gravenweert en zijn Essai sur l’Histoire de la Litterature 

Neerlandaise: Janssens en Steyaert 2008,  p. 397-402. 
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Ontvangst in de Nederlandse literaire kritiek 

 

In de literaire kritiek werd de buitenlandse aandacht over het algemeen positief 

gewaardeerd. Men was van mening dat via deze werken de Nederlandse literatuur 

meer bekend zou worden in het buitenland. ‘Dankbaar ontvangen wij iedere poging 

om onze schoone Taal- en Letterkunde ook bij den Buitenlander, die te lang, wat hij 

niet kende, spoorloos verachtte, in en wel verdiend aanzien te brengen’, schreef een 

criticus die het werk van Eichstorff besprak in de Recensent, ook der recensenten.314 

Een recensent van Bowrings Batavian anthology meende dat dankzij deze 

bloemlezing de Nederlandse literatuur kon gaan wedijveren met die van andere 

naties.315  

Naast positieve reacties waren er ook enkele kritische besprekingen. Würth 

bijvoorbeeld kreeg in het tijdschrift Algemeen Letterlievend Maandschrift 

commentaar op de selectie van dichters in zijn Cours préparatoire. De keuze was 

volgens de recensent gebrekkig.316 Vooral in het Franstalige gedeelte van Zuid-

Nederland werd veel kritiek geuit op zijn werk. Würth werd onder meer aangevallen 

vanwege zijn anti-katholieke houding en zijn denigrerende houding ten opzichte van 

het Frans.317 

Ook op het werk van Bowring werd kritiek geuit. Een criticus van De 

recensent, ook der recensenten prees de onpartijdigheid van Bowring, maar vond 

tevens dat hij niet overal recht doet aan het Nederlandse volk en karakter.318 

Hoogleraar Lulofs had eveneens commentaar op Bowring, dat hij uiteenzet in zijn 

Toelichtingen en bedenkingen op dr. John Bowring’s aanmerkingen over onze 

Nederlandsche Letterkunde uit 1829. Diverse kritiekpunten van Bowring op de 

Nederlandse literatuur zijn volgens Lulofs te voorbarig en vermoedelijk te wijten aan 

het feit dat Bowring geen ‘native speaker’ is. Lulofs gaat uitvoerig in op diverse 

opmerkingen van Bowring over Nederlandse auteurs, onder meer over Vondels 

gebrek aan wijsgerigheid, en de belangstelling in Nederland voor de eigen literatuur. 

Ook spreekt hij Bowring tegen in zijn bewering dat van de oud-Duitse taaltakken de 

                                                 
314 Zie Anon. 1827a. Het werk wordt dat jaar ook besproken in onder andere de Vaderlandsche 

letteroefeningen en Algemeen letterlievend maandschrift.   
315 Anon. 1828b. 
316 Anon. 1823a.  
317 Janssens & Steyaert geven in hun Het onderwijs van het Nederlands in de Waalse provincies en 

Luxemburg onder koning Willem I (1814-1830) een uitvoerige samenvatting van een recensie uit 

Courrier de la Meuse, waarin de recensent weinig heel laat van Würths werk, zie Janssens & Steyaert 

2008, p. 360-362. 
318 Anon. 1830a. 
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Nederlanders het kleinste deel aan volksletterkunde heeft overgehouden. Volgens 

Lulofs is dit niet het geval. Veel oude teksten zijn volgens hem nog niet ontdekt. 

Lulofs is het wel met Bowring eens dat Nederlanders vaak het middelmatige de hemel 

in prijzen, maar dit is volgens hem niet uitsluitend eigen aan het Nederlandse volk.  

 

Hoe in het buitenland werd gereageerd op de werken is door mij niet onderzocht. Wel 

is in de Algemeene konst- en letterbode van 1828 een fragment opgenomen van een 

recensie over het werk van Eichstorff uit de Leipziger Litteratur Zeitung van 21 

augustus. De recensent verklaart dat de dichtkunst in Duitsland weliswaar al een eeuw 

een bloei doormaakt, maar dat Nederland al een eeuw eerder een literaire bloei heeft 

gekend. De recensent is zeer te spreken over de bloemlezing en raadt deze aan bij alle 

liefhebbers van poëzie. De recensent van de Letterbode had met veel genoegen kennis 

genomen van deze recensie: 

 

Meer en meer zoo in wetenschappen als in letterkunde begint de vreemdeling 

de verdiensten der Nederlanders te waarderen, en dank zij allen, die even als 

de uitgever dezer Bloemlezing tot meer algemeene bekendmaking der 

lettervruchten van Neêrlands grond het hunne bijdragen!319  

 

Geconcludeerd kan worden dat het buitenland in de loop van de negentiende eeuw via 

Engelstalige, Duitstalige als Franstalige overzichten kennis kon nemen van het 

Nederlandse literaire erfgoed. In de Nederlandse kritiek werd dit als positief ervaren. 

Het droeg bij aan het toenemende zelfvertrouwen in de eigen literatuur, zoals eerder 

de geringe aandacht van het buitenland bijgedragen had aan de negatieve waardering 

voor de eigentijdse literatuur.  

 

Samenvattend 

 

Via tijdschriften, genootschappen en losse publicaties werd in de eerste helft van de 

negentiende eeuw het literaire erfgoed verspreid onder een brede laag van de 

bevolking. Vooral de zeventiende-eeuwse schrijvers waren in trek bij redenaars, 

schrijvers en editeurs. Dit is te verklaren vanuit de rol die de vroegere vaderlandse 

schrijvers kregen toebedeeld in het opkomend nationalisme in de eerste decennia. De 

negentiende-eeuwse letterkundigen waren van mening dat de vaderlandse identiteit 

het beste tot uitdrukking kwam in de werken van de auteurs uit de Gouden Eeuw. Via 

                                                 
319 Algemeene konst- en letterbode 1828, dl. 1, p. 14-15. 



Van de genootschapskring naar de openbare ruimte 

107 

 

het lezen van deze oude meesters zou deze kunnen worden overgebracht op de 

burgers. Het erfgoed droeg met andere woorden bij aan de nationale beschaving van 

het volk en diende dus een duidelijk didactisch doel.  

De oude schrijvers werden tevens ingezet om de Nederlanders te wijzen op 

een groots vaderlands verleden, om op die manier het gevoel van achteruitgang tegen 

te gaan: ooit was de natie groot. De buitenlandse vertalingen die in de loop van de 

jaren twintig verschenen, werden ingezet voor hetzelfde doel. Waar begin negentiende 

eeuw het gevoel overheerste dat de Nederlandse literatuur in het buitenland miskend 

werd en dus internationaal geen rol speelde, zo nam het zelfvertrouwen in de loop van 

het tweede en derde decennium toe, mede onder invloed van deze vertalingen.  
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Hoofdstuk 3 Van kreupelrijm naar ware poëzie. De contouren van de 

literatuurgeschiedenis in de eerste helft van de negentiende eeuw 

 

In 1835 en 1836 bracht de Amsterdamse uitgever Pieter Meijer Warnars in vier delen 

een tweede ongewijzigde druk uit van Jeronimo de Vries’ Proeve eener geschiedenis 

der Nederduitsche dichtkunde. De eerste druk was in 1810 verschenen. De Vries was 

verbaasd over de publicatie van de nieuwe druk. In het voorwoord schrijft hij dat hij 

de behoefte aan deze druk niet begrijpt. Inmiddels hadden immers zoveel andere 

letterkundigen geschiedenissen over de vaderlandse literatuur uitgebracht die zijn 

geschiedenis hadden aangevuld; er was ondertussen zo veel meer bekend geworden 

over het literaire verleden. Hij wijst onder meer op de handboeken van Witsen 

Geysbeek, Van Kampen en Collot d’Escury die sindsdien waren verschenen.  

 De verwondering van De Vries kan terecht worden genoemd. Waar De Vries 

in 1810 als eerste een geschiedenis (en bloemlezing) over de Nederlandse poëzie door 

de eeuwen heen publiceerde, is dit in 1835 geen nieuwigheid meer.320 Vooral in de 

periode van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden werden opvallend veel literaire 

geschiedenissen uitgebracht. Enkele daarvan zijn al ter sprake gekomen in verband 

met de boekpublicaties over het literaire verleden. Zo publiceerde de Vlaming Jan 

Frans Willems in 1819 het eerste deel van zijn tweedelige Verhandeling over de 

nederduytsche tael- en letterkunde opzigtelijk de Zuydelyke Provintiën der 

Nederlanden. Twee jaar later, in 1821, kwam zowel het eerste deel van Nicolaas van 

Kampens driedelige Beknopte geschiedenis der letteren en wetenschappen in de 

Nederlanden, van de vroegste tijden af, tot op het begin der negentiende eeuw, als het 

eerste deel van Witsen Geysbeeks zesdelige Biographisch, anthologisch en critisch 

woordenboek der Nederduitsche dichters uit. Huisonderwijzer Derk Buddingh bracht 

in 1825 voor zijn leerlingen, gebaseerd op het handboek van Van Kampen, zijn 

Aanleiding tot de kennis der letterkundige geschiedenis der Nederlanden uit. Matthijs 

Siegenbeek publiceerde zijn Beknopte geschiedenis der Nederlandsche letterkunde in 

1826, waarvan in 1828 een bewerking gemaakt werd door de onderwijzer Nicolaas 

Anslijn, onder de titel Schets van de Beknopte geschiedenis der Nederlandsche 

letterkunde van den hoogleeraar Matthijs Siegenbeek.321  

                                                 
320 Eerder, in 1800, had Hendrik van Wijn zijn Historische avondstonden uitgebracht, waarin hij onder 

meer een overzicht gaf van de middeleeuwse poëzie. De Vries daarentegen publiceert een geschiedenis 

over de eeuwen heen, beginnende bij de Middeleeuwen en eindigende in de eigen tijd.  
321 Anslijn is niet de enige die de literatuurgeschiedenis van Siegenbeek bewerkt. In 1827 publiceert 

J.H. Lebrocquy Précis de l’ histoire littérature des Pays-Bas, een Franse vertaling van Siegenbeeks 

geschiedenis. In 1847 brengt Samuel Israel Mulder, onder meer werkzaam als leraar Hebreeuws en 

schoolinspecteur, eveneens een literatuurgeschiedenis uit gebaseerd op Siegenbeeks werk. Zijn 
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 Naast literatuurgeschiedenissen zagen ook de eerste bloemlezingen over de 

vaderlandse literatuur het licht, en ook daarvan hebben we er al enkele genoemd in 

hoofdstuk 2. Enkele voorbeelden zijn de driedelige bloemlezing van Lodewijk 

Visscher, Bloemlezing uit de beste schriften der Nederlandsche dichters van de 13de 

tot en met de 18de eeuw (1820-1822), twee bloemlezingen van Johannes Matthias 

Schrant, Proeven van Nederlandsche dichtkunde, uit zeven eeuwen (1827) en Proeven 

van Nederlandsche prozastijl, uit zeven eeuwen (1829) en Van Kampens Bloemlezing 

uit Nederlandsche prozaschrĳvers van de zestiende tot de negentiende eeuw (1834-

1835). 

In dit hoofdstuk wordt aan de hand van verschillende bronnen die in deze 

periode verschijnen, met name de literatuurgeschiedenissen, een schets gegeven van 

de geschiedschrijving van de Nederlandse literatuur. De concentratie ligt op de 

noordelijke Nederlanden. De literair-historische overzichten van J.F. Willems en F.A. 

Snellaert322 worden hier buiten beschouwing gelaten, aangezien beide werken 

toegespitst zijn op de zuidelijke Nederlanden. Ik beperk me uitsluitend tot de 

hoofdlijnen oftewel de ontwikkeling van de literatuur door de eeuwen heen.  

 

De winnende prijsverhandeling van Jeronimo de Vries 

 

In 1802 schreef de Bataafsche maatschappij voor taal- en dichtkunde een prijsvraag 

uit die zou leiden tot de eerste gepubliceerde geschiedenis van de Nederlandse poëzie 

door de eeuwen heen, zoals we al zagen in hoofdstuk 2. Het onderwerp van de vraag 

betrof de achttiende-eeuwse Nederlandse poëzie, in hoeverre was deze vooruit dan 

wel achteruit gegaan vergeleken met de poëzie uit de periode daarvoor? De vraag 

luidde als volgt: ‘Welke zijn de vorderingen, welke is de verachtering der 

Nederduitsche dichtkunde, gedurende de achttiende eeuw, in vergelijking van 

vroegere tydperken’. Op de vraag kwam één antwoord binnen.323 In de algemene 

                                                                                                                                            
geschiedenis is getiteld Kort overzigt van de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde, naar 

aanleiding van het grootere werk over dit onderwerp van den hoogleraar Siegenbeek. Het betreft een 

samenvatting van de geschiedenis van Anslijn en is dus indirect gebaseerd op Siegenbeek. Zie ook: 

Johannes 2007, p. 51-52. 
322 J.F. Willems publiceert tussen 1819 en 1824 zijn tweedelige Verhandeling over de Nederduytsche 

tael- en letterkunde, opzigtelyk de Zuydelyke provintien der Nederlanden. In 1838 brengt F.A. Snellaert 

zijn Verhandeling over de Nederlandsche dichtkunst in België uit. De werken zijn uitgegeven in 

respectievelijk Antwerpen en Brussel en zijn gericht op de zuidelijke Nederlanden.  
323 In 1804 maakte het tijdschrift Algemeene konst- en letterbode bekend dat er op deze prijsvraag nog 

maar 1 antwoord was binnengekomen, dat nog niet beoordeeld was. Een jaar later viel in datzelfde 

tijdschrift te lezen dat dit antwoord, geschreven door Jeronimo de Vries, inmiddels bekroond was met 

de gouden erepenning.  
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vergadering van van 1805 besloot het genootschap de binnengekomen verhandeling te 

bekronen met de gouden erepenning. De auteur van de prijswinnende verhandeling 

bleek Jeronimo de Vries te zijn. De Vries had als antwoord een geschiedenis van de 

vaderlandse poëzie geschreven. In 1808 en 1809 verscheen zijn antwoord in twee 

delen in de verhandelingenreeks van de Bataafsche Maatschappij van Taal- en 

Dichtkunde. In 1810 volgde een losse uitgave onder de titel Proeve eener 

geschiedenis der Nederduitsche dichtkunde.  
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De Vries324 was werkzaam als klerk van de ‘Politieke Secretarie’ te 

Amsterdam. Al op vroege leeftijd was hij bekend geworden met de letteren door 

onder meer de rector van de Latijnse school in Amsterdam en door zijn oom Jeronimo 

de Bosch, naar wie de Vries ook was vernoemd. Vooral zijn oom heeft veel invloed 

gehad op de letterkundige vorming van De Vries. Van hem heeft De Vries geleerd de 

dichtkunst niet zozeer naar regels, maar naar modellen te bestuderen.325 De imitatio-

gedachte van De Bosch lag ten grondslag aan de literatuurgeschiedenis van De Vries. 

De Vries had zich ten doel gesteld navolgenswaardige voorbeelden aanschouwelijk te 

maken voor het publiek. In de inleiding van zijn verhandeling benadrukte hij dat het 

hem niet te doen was om aan de hand van regels de poëzie te beoordelen, maar aan de 

hand van voorbeelden. ‘Ik wil regels noch bepalingen anderen voorschrijven, noch uit 

anderen overnemen’.326 Hij wilde geen oordeel vellen over het wezen van de 

dichtkunst en aan welke regels en eisen zij moest voldoen. Een lezer kan volgens hem 

weliswaar gewezen worden op ‘misslagen of gebreken’ in bepaalde werken, maar hij 

achtte het onmogelijk om een uitspraak te doen over de esthetische waarde van een 

werk aan de hand van ‘algemeene wetten’. Wel waren er regels voor de voetmaat, 

rijmklank, taal en smaak die een auteur in acht diende te nemen nemen. In de 

inleiding op zijn verhandeling schreef hij: 

 

Wij zullen ons dus niet aan regelen, maar aan het gevoel betrouwen, en 

voorbeelden bijbrengen, want voorbeelden, dat is proeven uit de Dichters 

zelve, doen hier alleen iets af; door deze wordt het zigtbaar, of ons oordeel 

naar waarheid zij, dan niet. De verdiensten van Dichters anderen te willen 

doen blijken, zonder voorbeelden uit hunne werken bij te brengen, is even 

belagchelijk, als eene schilderij voor kundigen te omschrijven, en na deze 

omschrijving het oordeel te vragen over den schilder, wanneer wij het tafereel 

zelf bij de hand hebben, en door het te vertoonen honderdmaal duidelijker en 

overtuigender spreken kunnen, dan door de sierlijkste redenering.327  

 

De Vries nam in zijn literatuurgeschiedenis vele fragmenten op uit de Nederlandse 

poëzie. Aan de hand van deze fragmenten wilde hij de lezer wijzen op de goede en 

minder goede kwaliteiten van de vaderlandse dichters. De Vries deed echter meer dan 

dat. Hij beschreef een ontwikkeling van de Nederlandse poëzie vanaf de 

Middeleeuwen en bracht deze in verband met de geschiedenis van Nederland. Hij 
                                                 
324 Biografische informatie uit: Ter Haar 1853. 
325 Zie over De Bosch ook hoofdstuk 1.  
326 De Vries 1810, dl. 1,p. v.  
327 De Vries 1810, dl. 1,p. vii.  
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onderscheidde periodes van opkomst, bloei en verval en probeerde de oorzaken 

hiervan te achterhalen. Wiskerke schrijft in zijn proefschrift dat deze 

literatuurhistorische benadering, afkomstig uit het buitenland, door De Vries en 

Siegenbeek geïntroduceerd werd in de Nederlandse literatuurbeschouwing.328 Echter 

zien we ook al eerder letterkundigen die de gang van de literatuur verklaarden vanuit 

staatkundige veranderingen, zoals Kops, Van Wijn, Huisinga Bakker en Wagenaar. 

Geheel vernieuwend is De Vries op dit punt dus niet. Ik kom hier verderop in het 

hoofdstuk op terug.   

  

 

Bouwstenen voor De Vries: bestaande bronnen voor zijn geschiedenis  

 

De Vries hoefde niet volledig uit het niets te beginnen. Hij had de beschikking over 

enkele deelstudies, encyclopedische verzamelingen en diverse andere bronnen over 

vaderlandse auteurs, zoals redevoeringen en inleidingen bij uitgaven. Ik noem hier 

kort de belangrijkste bronnen die De Vries heeft gebruikt en waar hij herhaaldelijk 

naar verwees, zoals bijvoorbeeld de al eerder genoemde verhandeling van Jeronimo 

de Bosch. In de paragrafen die hierop volgen zal ik herhaaldelijk terug vallen op een 

deel van deze bronnen om te zien welke ideeën De Vries hieraan ontleend heeft.  

Wellicht de belangrijkste bron voor De Vries waren de college-aantekeningen 

van Siegenbeek. Deze had voor zijn studenten een opstel geschreven getiteld Kort 

Begrip der Nederduitsche Taal, Dichtkunde en Welsprekendheid, dat hij in bewerkte 

vorm in 1826 zou uitbrengen onder de titel Beknopte geschiedenis der Nederlandsche 

letterkunde. De Vries noemt weliswaar het opstel in de voorrede van zijn 

geschiedenis, maar verzuimt mee te delen dat Siegenbeek het dictaat aan hem ter 

inzage heeft gegeven voor zijn verhandeling. Dit wordt pas duidelijk in de tweede 

druk uit de jaren dertig waarin hij Siegenbeek bedankt voor zijn hulp.  

 Behalve Siegenbeeks aantekeningen kon De Vries zich ook beroepen op de 

deelstudies van Willem Kops, Pieter Huisinga Bakker en Hendrik van Wijn. Vooral 

wat betreft de ontwikkeling van de literatuur vertoont het werk van De Vries veel 

overeenkomsten met hun werk. Dichter Willem Kops, tevens werkzaam als koopman, 

publiceerde in 1774 zijn Schets eener geschiedenisse der rederijkeren in de 

verhandelingen van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.329 Kops beschrijft 

in dit werk de geschiedenis van de rederijkers vanaf de veertiende eeuw tot aan de 

eigen tijd. Niet alleen biedt Kops een overzicht van de rederijkerskamers, hun leden 

                                                 
328 Wiskerke 1995, p. 199. 
329 Zie Kops 1774.  
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en hun literaire arbeid, maar tevens gaat hij in op de invloed van buitenliteraire 

omstandigheden op de rederijkersliteratuur, zoals staatkundige veranderingen. Enkele 

jaren later, in 1781, bracht Pieter Huisinga Bakker, net als Kops actief als dichter en 

koopman, zijn Beschouwing van den ouden gebrekkelyken en sedert verbeterden trant 

onzer Nederduitsche versen uit.330 Hij beschrijft de ontwikkeling van de Nederlandse 

poëzie vanaf de Middeleeuwen tot aan de tijd van Hooft. Hij signaleert een 

toenemende verbetering  en gaat na welke oorzaken hieraan ten grondslag liggen.331 

Net als Kops brengt ook hij de literatuur in verband met externe factoren.  

Van Wijn publiceerde in 1800 zijn Historische en letterkundige avondstonden, 

dat onder meer bestaat uit een overzicht van de Nederlandse middeleeuwse poëzie.332 

Met zijn Avondstonden wilde Van Wijn de lezers op de hoogte brengen van het 

dagelijks leven van de voorouders. Het boek bestaat uit vier verschillende 

‘avondstonden’. In de derde avondstond geeft Van Wijn een overzicht van de 

Nederlandse dichtkunst uit de Middeleeuwen. Hij laat het publiek kennis maken met 

de Nederlandse poëzie uit de Middeleeuwen en introduceert onder meer de Karel 

ende Elegast bij de lezer; een tekst die pas decennia later voor het eerst in druk zal 

verschijnen.333 Van Wijn beperkte zich in zijn Avondstonden uitsluitend tot de 

dertiende, veertiende en vijftiende eeuw. Hij achtte deze oude literatuur vooral 

interessant vanwege de taalkundige en historische waarde. Zijn werk zou nog 

decennia lang als bron gebruikt worden voor de oude vaderlandse letterkunde. Ook 

De Vries heeft veel ontleend aan Van Wijn. Dit zal blijken uit de volgende paragraaf.   

Naast bovengenoemde deelstudies verwijst De Vries herhaaldelijk naar 

diverse encyclopedische werken waarin beschrijvingen zijn te vinden van beroemde 

vaderlanders. Veel biografische feiten heeft hij overgenomen uit beschikbare 

overzichtswerken. Hij heeft onder meer gebruik gemaakt van enkele Latijnse werken 

waaronder Valerius Andreas’ Biblioteca Belgica uit 1623, Franciscus Sweertius’ 

Athenae Belgicae uit 1628 en de Bibliotheca Belgica van Jean François Foppens uit 

1739. Foppens’ werk vormt een uitbreiding van en verbetering op de studies van 

onder meer Andreas en Sweertius. Deze overzichtswerken zijn alfabetisch geordend 

en bevatten korte omschrijvingen van schrijvers,334 bestaande uit enkele biografische 

                                                 
330 Zie Huisinga Bakker 1781. 
331 Zie voor uitgebreide informatie over de studies van Kops en Huisinga Bakker: Wiskerke 1995. 
332 Zie over Van Wijn o.a.: Van den Berg 1989, Brom 1944.  
333 In 1859 publiceerde Willem Jonckboet een editie, waarin zowel de Beatrijs als Karel ende Elegast 

waren opgenomen.  
334 Het begrip ‘schrijver’ wordt in deze werken ruim opgevat. Het betreft in het algemeen personen die 

iets op schrift hebben gesteld. Dit kunnen dichters zijn, maar ook schrijvers van bijvoorbeeld 

theologische of filosofische verhandelingen of medische geschriften. 
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feiten en een opsomming van hun geschreven werken. Het werk van Foppens wordt 

vervolgens opgevolgd door het Franstalige werk van Jean Noel Paquot, Memoires 

pour servir a l’histoire litteraire, des dix-sept provinces des Pays-Bas, dat in 21 delen 

verscheen tussen 1765 en 1770 te Leuven. In tegenstelling tot de Latijnse voorgangers 

was het werk van Paquot niet alfabetisch gerangschikt. Hij wilde zijn werk 

chronologisch opbouwen. Op deze manier zou zijn werk bijdragen aan de 

ontwikkeling van de wetenschap door de eeuwen heen. In de praktijk bleek dit niet 

uitvoerbaar; de bijdragen verschenen uiteindelijk in willekeurige volgorde in de 21 

delen. Behalve in de opbouw van zijn werk week Paquot ook in de selectie van 

schrijvers van zijn voorgangers af. Behalve gerenommeerde schrijvers beschreef hij 

ook veel onbekende schrijvers. Daarnaast was hij nauwkeuriger en uitgebreider in de 

bibliografische informatie. Zo nam hij naast de titel ook gegevens op over de uitgever, 

het boekformaat en het aantal pagina’s.335 De Vries heeft veel gebruik gemaakt van 

Paquots werk. 

Daarnaast maakte De Vries gebruik van diverse Nederlandstalige biografische 

overzichtswerken. Zo verwees hij herhaaldelijk naar Geletterd Zeeland, verdeeld in 

drie afdeelingen,bevattende in zig de schryvers, geleerden en kunstenaars, uit dien 

staat geboortig, met bygevoegd levensverhaal der voornaamste onder dezelve uit 

1734 van Pieter de la Ruë. Dit werk biedt een overzicht van (onder andere) schrijvers 

geboren in Zeeland, voorzien van een korte levensschets en een overzicht van hun 

werk. Het werk vertoont qua opzet veel overeenkomsten met bovengenoemde Latijnse 

en Franse werken, maar is toegespitst op Zeeland. Een andere bron waar De Vries uit 

heeft geput is de tiendelige Levensbeschryving van eenige voornaame meest 

Nederlandsche mannen en vrouwen die Simon Stijl eind achttiende eeuw publiceerde. 

Dit werk bestaat uit korte biografische omschrijvingen van beroemde vaderlanders, 

waaronder schilders, dichters en staatsmannen.   

 Voor de historische achtergronden is De Vries vooral te rade gegaan bij 

Wagenaar en Stijl. Van Wagenaar heeft hij naast diens Vaderlandsche historie 

(gepubliceerd tussen 1749 en 1754) ook zijn geschiedenis over Amsterdam gebruikt, 

Amsterdam in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, 

gebouwen, kerkenstaat, schoolen, schuttery, gilden en regeeringen (1760-1767). Van 

Simon Stijl heeft hij Opkomst en bloei der Vereenigde Nederlanden uit 1774 gebruikt.  

 

Mijn beschrijving van de literatuurgeschiedschrijving begint zoals gezegd met het 

werk van De Vries. Ik behandel eerst de vroege Middeleeuwen: de dertiende tot en 

met de vijftiende eeuw. Daarna stap ik over op de zestiende eeuw, een periode die 

                                                 
335 Zie over Foppens en Paquot ook: Verschaffel 1998, i.h.b. p. 116-121. 
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deels hangt aan de Middeleeuwen en deels aan de Gouden Eeuw. Vervolgens komt de 

zeventiende eeuw aan bod en ik eindig met de achttiende eeuw. Ik begin iedere 

paragraaf met een beknopt overzicht van wat De Vries schreef over desbetreffende 

periode en zet dit af tegen de eerder genoemde bronnen. Daarbij gaat het erom wie 

hem beïnvloedde, of dat hij nieuwe elementen inbracht. Daarna komen diverse 

bronnen die na De Vries zijn verschenen aan bod. Hieronder vallen de 

literatuurgeschiedenissen, maar ook recensies, bloemlezingen, verhandelingen, 

lezingen en edities. Wat werd er in deze bronnen geschreven over het literaire erfgoed 

en in hoeverre grijpen zij terug op De Vries? Ik eindig vervolgens met een 

beschouwende paragraaf. 

 

‘Alles behalve bloemen’: literair verval als startpunt voor de Nederlandse 

literatuurgeschiedenis 

 

De Vries plaatst het begin van de Nederlandse dichtkunst in de dertiende eeuw en 

beschouwt Jacob van Maerlant als de ‘Vader der oude Dichtkunde’.336 Hij is weinig te 

spreken over de poëzie uit deze vroege periode. De werken van onder meer Van 

Maerlant, Melis Stoke en Jan van Heelu hebben volgens hem meer weg van proza dan 

van poëzie. Zo schrijft hij het volgende over Van Maerlant: 

 

De regels en voetmaat zijn ongeregeld; behalve het rijm hebben zij weinig of 

niets, dat naar poëzij zweemt; alles is weggeschreven als in proza; dat de 

laatste woorden van ieder regel gelijkklinkend zijn, onderscheidt hen bijna 

alleen van ongebonden rede […].337 

 

Ook bekritiseert hij het bijgelovige karakter van diverse dertiende-eeuwse 

dichtwerken. Wel is De Vries te spreken over de taal in de geschriften van de oudste 

schrijvers. De Nederlandse taal was nog niet verbasterd. Maerlant en Stoke schreven 

in een taal die nog grotendeels zuiver was. Hierin onderscheidt de dertiende eeuw zich 

volgens De Vries positief van de daarop volgende twee eeuwen. Gebrek aan smaak en 

toenemende taalverbastering zijn volgens De Vries de twee grote boosdoeners van het 

verdere verval van de dichtkunst in de veertiende en vijftiende eeuw. Als eerste 

oorzaak noemt hij de toenemende verbastering van de taal. De taalverbastering is 

volgens hem te wijten aan de overgang van het grafelijk Hollandse huis in het 

Henegouwer huis tegen het einde van de dertiende eeuw. Tevens wijst De Vries op de 

                                                 
336 De Vries 1810, dl. 1, p. 3. 
337 De Vries 1810, dl. 1, p. 7. 
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Vlaamse verovering van een groot deel van Holland en Zeeland in 1304 en de komst 

van de Bourgondische regering aan het einde van de veertiende eeuw. Door deze 

staatkundige veranderingen is de Hollandse taal steeds meer in contact gekomen met 

de Franse taal, hetgeen leidde tot taalverbastering. 

Een andere en grotere oorzaak voor het verval moet volgens De Vries worden 

gezocht in de verdeeldheid die heerste in die periode, de ‘hevige tweedragt en 

woedende partijschappen’.338 Als voorbeeld noemt hij de twisten tussen de Hoeken en 

de Kabeljauwen en die tussen de Vetkoopers en de Schieringers. Dergelijke ruzies 

zorgden er volgens hem voor dat de dichters afgeleid werden van de beoefening van 

de poëzie en zijn dé oorzaak van de verdere achteruitgang. Over de rederijkers uit de 

veertiende en vijftiende eeuw is De Vries zeer beknopt; slechts enkele regels besteedt 

hij aan hen. Ook zij hebben de dichtkunst volgens hem weinig goeds gedaan.    

De Vries is nauwelijks positief over de middeleeuwse poëzie. Hij haast zich 

als het ware door de eerste drie eeuwen van de vaderlandse dichtkunde. Slechts 

zevenentwintig pagina’s van zijn ruim zevenhonderd pagina’s tellende geschiedenis 

handelen over de vroege Middeleeuwen. De ontwikkeling die De Vries beschrijft is 

geenszins vernieuwend. Zijn kennis over de middeleeuwse poëzie heeft hij 

voornamelijk gehaald uit het werk van Van Wijn, aangevuld met informatie uit andere 

bronnen, waaronder Balthazar Huydecopers uitgave van de Rijmkroniek van Melis 

Stoke met historie-oudheid- en taalkundige aanmerkingen uit 1772 en de eerste editie 

van de Spiegel Historiael van Van Maerlant bezorgd door de taalkundigen Jan 

Steenwinkel en Jacob Arnout Clignett in 1784. Ook verwijst hij naar de eerder 

genoemde verhandelingen van Kops en Huisinga Bakker. De Vries voegt met andere 

woorden zelf weinig toe aan de kennis over de middeleeuwse literatuur. Ik zal laten 

zien wat De Vries aan anderen heeft ontleend voor wat betreft de ontwikkeling van de 

middeleeuwse letteren. De biografische details over de dichters laat ik verder met rust.  

Allereerst het beginpunt van de Nederlandse poëzie. De Vries situeert het 

begin in de dertiende eeuw en beschouwt Van Maerlant als de ‘Vader der oude 

Dichtkunde’.339 Hij volgt hierin onder meer Van Wijn, die Van Maerlant vergelijkt 

met de Latijnse dichter Quintus Ennius (239-169 v. Chr), ook wel de vader van de 

Latijnse poëzie genoemd. Van Maerlant is volgens Van Wijn de Nederlandse Ennius, 

oftewel de vader van de Nederlandse poëzie. Het standpunt van De Vries en Van Wijn 

dat Van Maerlant aan het hoofd staat van de Nederlandse dichtkunst is rond 1800 

betrekkelijk nieuw. Lange tijd viel die eer te beurt aan Melis Stoke en diens 

Rijmkroniek. In bijvoorbeeld de verhandelingen van Kops en Huisinga Bakker uit 

                                                 
338 De Vries 1810, dl. 1, p. 14. 
339 De Vries 1810, dl. 1, p. 3. 
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respectievelijk 1774 en 1781 waarin kort wordt ingegaan op het begin van de 

Nederlandse dichtkunst wordt wel Stoke wel genoemd, Van Maerlant niet. Van 

doorslaggevend belang in het toebedelen van het vaderschap aan Van Maerlant is de 

bovengenoemde editie geweest van Clignett en Steenwinkel uit de jaren tachtig. In de 

voorrede van hun uitgave noemen ze Van Maerlant ‘den vader der oude 

Nederduitsche dichters’.340 Sinds het verschijnen van deze uitgave wordt Van 

Maerlant steeds vaker naar voren geschoven als hét beginpunt van de vaderlandse 

literatuur. De Vries neemt hun mening over in zijn geschiedenis. 

Ook het door De Vries geconstateerde verval van de middeleeuwse letteren 

gaat terug op vroegere bronnen. Al in de zestiende en zeventiende eeuw waren er 

historici die de Middeleeuwen zagen als een periode van achteruitgang.341 Onder meer 

de zeventiende-eeuwse dichter Andries Pels ging hem hierin voor. Pels was één van 

de oprichters van het genootschap Nil Volentibus Arduum, dat zich hoofdzakelijk 

bezighield met schrijven van toneelstukken en het bekritiseren van andermans werk. 

De stroming van het Frans-classicisme is binnen de kringen van dit genootschap 

ontstaan. Pels was een omstreden figuur. Vooral zijn kritische toon en de door hem 

bepleite leer van het Frans-classicisme riepen veel weerstand op.342 Pels bracht in 

1677 een bewerking uit van de Ars Poetica, een poëticaal geschrift van Horatius 

waarin hij zijn opvattingen omtrent wat poëzie is uiteenzette. In zijn Q. Horatius 

Flaccus dichtkunst op onze tijden en zeden gepast nam Pels vertalingen op van 

passages die hem relevant leken voor de Nederlandse poëzie. Daarnaast werkte hij 

delen om, zodat ze van toepassing waren op de Nederlandse situatie. Eén van die 

delen betreft een beschouwing van de Nederlandse toneelpoëzie. Pels breidde zijn 

vertaling uit met stukken van Nederlandse schrijvers tot aan de eigen tijd. 

Schenkeveld-van der Dussen noemt deze schets een eerste aanzet tot de 

geschiedschrijving van de Nederlandse letterkunde.343  

Pels omschreef de Middeleeuwen als een periode van verwardheid en 

domheid. De poëzie was toen ‘zwak’, ‘krank’  en ‘lam’. Pas met de komst van de 

boekdrukkunst kroop de dichtkunst uit haar ‘ziekbed’ en herstelde:    

 

Deeze éd’le kunst, door gansch Európe in ’t kort verspreid, 

                                                 
340 Maerlant 1784-1785, dl. 1, p. xii. Zie over deze editie Rock 2010, p. 206-220. Nieuw is dit niet. De 

veertiende-eeuwse schrijver Jan van Boendale noemde Van Maerlant al de ‘vader der Dietscher 

dichters’ in zijn Der leken spieghel (uit omstreeks 1330). Zie: Van Dalen-Oskam, 1997, p. 13. 
341 Pels 1973, p. 30. 
342 Zie voor meer informatie over Pels de inleiding van M.A. Schenkeveld-van der Dussen bij de 

heruitgave van zijn Q. Horatius Flaccus: Pels 1973. 
343 Pels 1973, p. 22. 
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Verdreef de névelen van alle onweetendheid, 

En gaf aan ieder, door middel van de boeken, 

’t Gemak, om alle kunst onkóstlyk te onderzoeken; 

Zo dat de Dichtkunst, die heel zwak was, krank, én lam, 

Méde uit het ziekbéd raakte, én weêr te voorschyn kwam, 

En haast zo frisch wierd, én zo schoon; dat ze alle landen 

Doorwandelde, én, alom gedraagen op de handen, 

 Meest in ’t Latynsch, én Grieksch verwélkomd, én gevierd, 

 Byna in de eerste stand, én glans verheeven wierd.344  

 

Hoewel De Vries Pels (vermoedelijk) niet als bron heeft gebruikt is het desalniettemin 

interessant te constateren dat zijn mening raakvlakken heeft met die van Pels. De 

Vries heeft zich vooral gebaseerd op Huisinga Bakker en Van Wijn. Vooral de eerste 

was erg negatief over de middeleeuwse poëzie. Het vergde volgens hem nogal veel 

van de lezer om zich toe te leggen op deze vroege geschriften: 

 

Zeker, de geest moet enkel door liefhebbery of leerzugt aangenoopt worden, 

indien hy van zig verkrijgen kan, om de bekoorlijke hoven van orde en 

schoonheid te verlaeten, en zig te wenden tot de ongehaevende streeken, die 

nog in den staet van onland leggen, en de verbetering van vlijt en kennis 

ontbreeken.345 

 

Huisinga Bakker schreef in zijn verhandeling onder meer over de technische aspecten 

van enkele middeleeuwse dichters. Hij was hierover weinig te spreken.346 De poëzie 

van Stoke was volgens hem ‘ruw en onregelmatig, dat ze den naem van versen niet 

draegen konnen’, niets meer dan ‘op elkander klinkende slotklanken’. Het werk van 

de veertiende-eeuwse dichter Lodewijk van Velthem was volgens hem echter nog 

‘slegter en platter’ en verdiende evenmin de naam van poëzie. Van Wijn was 

eveneens negatief over de dichterlijke kwaliteiten van deze vroege schrijvers; de 

inhoud van de teksten vond hij echter belangrijker. Hij schreef echter positiever over 

de dertiende-eeuwse dichtkunst dan De Vries. Volgens hem had de dichtkunst in deze 

eeuw ‘gelukkige vorderingen’ gemaakt en viel te verwachten dat indien na ‘deeze 

Lente een goede Zomer was gevolgd’ de volgende eeuwen Spieghels, Hoofden en 

Vondels zou opleveren.347 Het licht ontstoken door Van Maerlant werd echter in de 
                                                 
344 Pels 1973, p. 90, r. 783-792. 
345 Huisinga Bakker 1781, p. 88. 
346 Ibidem, p. 88-92. 
347 Van Wijn 1800, p. 300. 
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daaropvolgende eeuwen gedoofd; de dichtkunst, constateerde Van Wijn, verviel in de 

daarop volgende twee eeuwen.  

 Niet alleen het door Van Wijn gesignaleerde verval in de veertiende en 

vijftiende eeuw, maar ook de oorzaken die hij hiervoor aanwees lezen we terug in het 

werk van De Vries. Van Wijn verklaarde de achteruitgang vanuit de komst van 

Henegouwse huis en de diverse conflicten, waaronder de Hoekse en Kabeljauwse 

twisten: 

 

In der daad, de overgang der regeeringe, by het einde der 13de eeuwe, van het 

Graaflyk Hollandsche in het Henegouwer-Huis; de buiten- en binnenlandsche 

geschillen, die het zelve verzelden; de gewigtige, schoon kortstondige, 

verovering des grootsten deels van Holland en Zeeland, door de Vlaamingen, 

ten jaare 1304; de voortduurende partyschappen onder de Henegouwer 

Graaven; partyschappen, die, by het afsterven van WILLEM IV en de 

opvolginge van het Beiersche Huis, tot de yslykste Burgertwisten uitborsten 

en, onder den naam Hoeksch en Kabeljaauwsch, Schieringers, Vetkoopers, 

enz. in onze, toenmaalige, Nederlanden, tot diep in de volgende eeuw, dikwerf 

de grootste verwoesting aanrigteden; alle die zaaken moesten, noodwendig, 

een' zeer nadeeligen invloed op de letteroeffeningen hebben […].348 

 

Voor wat betreft de rederijkersliteratuur uit deze periode verwijst De Vries naar de 

studie van Willem Kops uit 1774. Hij maakt hier verder weinig woorden aan vuil. Hij 

sluit zich voor de vijftiende eeuw aan bij wat Kops en Van Wijn al eerder hierover 

hadden geschreven. Zijn mening over de vijftiende-eeuwse dichters nam hij letterlijk 

over uit Van Wijns Avondstonden:  

 

Wat de Vijftiende Eeuwe betreffe, zij gaf mij, over het algemeen, weinig 

stoffe tot roem. In eenen tijd, dat de meeste konsten in Europa herleefden, en 

zelfs nieuwe gebooren wierden, was onze Zangberg schaarsch bezocht door 

Lieden van smaak. Versch gesmeede en wonderlijk gewronge spreekwijzen 

maakten de, op zich zelve weinig beduidende Berijmingen dikwijls 

onverstaanbaar, te meêr, daar zij overladen wierden met bastaardwoorden: 

welk laatste echter bijzonderlijk bij hen plaats had, die den Franschen 

dichttrant wilden volgen, of naast aan de Fransche Grenzen woonden.349   

 

                                                 
348 Ibidem, p. 316. 
349 De Vries 1810, dl. 1, p. 21. 
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Voor wat betreft de poëzie uit de dertiende, veertiende en vijftiende eeuw voegde De 

Vries niets toe aan wat al bekend was. In het hiernavolgende beschrijf ik wat er in de 

overzichten die na De Vries verschenen geschreven is over de Middeleeuwen.   

 

 

De waardering van de middeleeuwse literatuur na De Vries 

 

In de literair-historische overzichten die in de decennia na De Vries het licht zien,350 

valt grotendeels hetzelfde te lezen over de middeleeuwse literatuur als in het werk van 

Van Wijn. Het begin van de Nederlandse poëzie plaatst men in de dertiende eeuw. De 

Vlaming Jacob van Maerlant wordt beschouwd als de vader van de vaderlandse 

dichtkunst en Melis Stoke wordt regelmatig genoemd als de eerste Hollandse dichter. 

Hoewel in de loop van de negentiende eeuw diverse letterkundigen trachtten te 

bewijzen dat er ook al vóór Van Maerlant Nederlandse dichters actief waren, konden 

ze hiervoor geen overtuigende bewijzen leveren. Bilderdijk bijvoorbeeld publiceerde 

in het derde deel van zijn Taal- en dichtkundige verscheidenheden een bijdrage over 

Noydekijn, een dichter die nog voor Van Maerlant zou hebben geleefd en die ook in 

diens Spieghel Historiael wordt genoemd. Hij deelt enkele verzen mee die volgens 

hem oorspronkelijk afkomstig zijn van de verder onbekende Noydekijn.351 Ook Jan 

Frans Willems beweerde in de inleiding op zijn uitgave van  Reinaert de Vos (1836) 

dat er al in de twaalfde eeuw Nederlandse schrijvers actief waren. Volgens hem is de 

door hem uitgegeven dierfabel al geschreven in de twaalfde eeuw. Hij beseft dat deze 

visie weliswaar ‘gewaegd’ is aangezien Van Maerlant beschouwd wordt als de eerste 

vaderlandse auteur, maar dat is volgens hem onjuist. Volgens hem zijn veel teksten 

toegedicht aan latere tijden dan die waarin ze werkelijk geschreven zijn.352  Ook de 

Duitser Mone beweerde in zijn Übersicht der Niederlandische Volksliteratur uit 1838 

dat er vóór Van Maerlant dichters waren. De auteurs van de literatuurgeschiedenissen 

bleven echter vasthouden aan het beeld dat de Nederlandse literatuur begint bij Van 

Maerlant. Lulofs wees in zijn Handboek van den vroegsten bloei der Nederlandsche 

letterkunde, of proeven uit Nederlandsche schriften der dertiende en veertiende eeuw 

                                                 
350 Ik heb me gebaseerd op overzichten uit de eerste helft van de negentiende eeuw tot aan de 

verschijning van B.H. Lulofs’ Handboek van den vroegsten bloei der Nederlandsche letterkunde of 

Proeven uit Nederlandsche schriften der dertiende en veertiende eeuw uit 1845. Zie: Van Kampen 

1821-1826;  Witsen Geysbeek 1821-1827; Collot d’Escury 1824-1833; Buddingh 1825; Siegenbeek 

1826; Anslijn 1826; Van Dijk 1832; De Clercq 1824a; Elberts 1843; Kuijper 1844.  
351 Bilderdijk 1822.  
352 Willems 1836, p. xvii. 
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uit 1845 weliswaar op de bevindingen van onder meer Willems en Mone, maar deed 

deze af als gissingen: 

 

De Heer WILLEMS wil in de voorrede voor den Reinaert (Reintje de Vos) den 

aanvang onzer bepaaldelijk gezegde Nederlandsche literatuur reeds in de 

twaalfde eeuw stellen. Het kan zijn, ja, het is zelfs zeer vermoedelijk, dat er 

toen reeds Nederlandsche Schrijvers bloeiden, gelijk dan ook de Heer MONE in 

zijn Uebersicht der Niederl. Volksliteratur, älterer Zeit, bl. 78 zegt: »dass die 

Blüthe der Niederl. Dichtkunst vor 1270 fällt, also der Mittel-Hochdeutschen 

zur Seite steht.” [...] Met zekerheid weet men echter tot dus ver van hen en 

hunne schriften weinig of niets te zeggen.353  

 

Ook zijn de literatuurhistorici eensgezind in hun mening over de middeleeuwse 

dichters. De literatuur van de dertiende-eeuwse schrijvers kan bij de meeste 

literatuurhistorici op weinig waardering rekenen. De werken van onder meer Van 

Maerlant en Stoke behelzen volgens de letterkundigen niets meer dan berijmd proza 

zonder enige dichterlijke verheffing, kortom van weinig esthetische waarde. De 

schrijvers verdienen het predicaat ‘dichter’ niet. Ze worden vooral gewaardeerd als 

‘tolk der wetenschappen’, die hun kennis verspreidden via hun geschriften.354 Van 

Kampen bijvoorbeeld bewondert Van Maerlant vanwege zijn verlichte denkbeelden 

en zuiverheid van taal, maar deze wegen niet op tegen de ‘schitterende 

verbeeldingskracht, het diepe gevoel en de verhevenheid’ van de middeleeuwse 

Italiaanse dichter Dante Alighieri.355  Als enig lichtpuntje in de duisternis ziet men het 

zuiver taalgebruik van de vroegste schrijvers. De taal was nog niet in verbastering 

geraakt. Men waardeert de oude teksten dan ook vooral vanwege de taalkundige en 

historische waarde. Het volgende citaat uit Siegenbeeks Beknopte geschiedenis der 

Nederlandsche letterkunde uit 1826 is wat dat betreft illustratief. Over de Rijmkronijk 

van Melis Stoke schrijft hij: 

 

Dezelve is, als het oudste gedenkstuk onzer grafelijke geschiedenis, om de 

naauwkeurigheid en waarheidsliefde van den Schrijver, en tevens als een der 

vroegste overblijfselen onzer moedertaal, welke zich daarin, in hare volle 

zuiverheid, vertoont, van onschatbare waarde; doch, als dichtstuk, heeft zij 

geringe verdiensten.356  
                                                 
353 Lulofs 1845, p. 3. 
354 De Clercq 1824a, p. 62. 
355 Van Kampen 1821-1826, dl. 1, p. 12. 
356 Siegenbeek 1826, p. 21. 



Van kreupelrijm naar ware poëzie 

123 

 

 

Nog negatiever schrijft men over de literatuur uit de daarop volgende eeuwen. De 

literair-historici constateren in navolging van Van Wijn en De Vries een toenemend 

verval van de poëzie in de veertiende eeuw en vijftiende eeuw. Men is in het 

algemeen over deze periode dan ook minder uitgebreid. ‘STOKE vond geen navolgers 

of voortzetters. Ook in het Zuiden deed geen MAERLANT meer de taal van waarheid 

en regt aan alle standen hooren; geen HELU werd meer door zijn onderwerp tot 

dichterlijk vuur weggesleept’, aldus Van Kampen.357 Lodewijk van Velthem is één 

van de weinige veertiende-eeuwse auteurs die een plaats krijgt in de geschiedenis, ook 

al wordt zijn literatuur beschouwd als gebrekkig, beneden het niveau van Van 

Maerlant en Stoke. Witsen Geysbeek omschrijft zijn werk als een ‘misselijk 

mengelmoes van profecijen, mirakelen, tooverijen, grollen en beuzelachtige 

bijgeloovigheden’.358 Over de vijftiende eeuw is men nog veel minder te spreken. 

Volgens Siegenbeek heeft deze eeuw nauwelijks dichters opgeleverd die vermelding 

waard zijn.359 Men wijst onder meer op de toenemende taalverbastering in de loop van 

de veertiende en vijftiende eeuw. Ook de rederijkersliteratuur uit de veertiende en 

vijftiende eeuw wordt in de handboeken negatief gewaardeerd. De verdiensten op het 

gebied van de taal- en dichtkunde acht men zeer gering. Van Kampen bijvoorbeeld 

schrijft in zijn geschiedenis dat de rederijkers taalverbastering juist bevorderden door 

allerlei bastaardwoorden in de Nederlandse taal in te voeren. Ook hun poëzie vol 

‘zonderlinge voetmaten en vreemde dichtsoorten’ verdient volgens hem geen 

aanbeveling.360 Lulofs omschrijft hun literatuur als ‘letterkundig gebeuzel en zielloos 

rijmgebengel’.361  

 

De oorzaken die men aanwijst voor de achteruitgang zijn steeds dezelfde: 

staatkundige veranderingen, verdeeldheid en de toenemende taalverbastering. Alleen 

Lulofs is een andere mening toegedaan. In de voorrede van zijn Handboek schrijft hij 

dat de dertiende en veertiende eeuw samen het meest zuivere en oorspronkelijke 

tijdperk vormen van de oude literatuur. In tegenstelling tot de andere literair-historici 

is hij van mening dat het verval van de literatuur pas intreedt in de vijftiende eeuw. 

Hij ziet overeenkomst tussen de oude schrijvers en de moderne Nederlanders. Het 

werk van onder meer Van Maerlant, Stoke en Jan de Clerc kenmerkt zich volgens 

hem door het ‘bedaard historische, anti-romaneske, van al te avontuurlijke verzinselen 

                                                 
357 Van Kampen 1821-1826, dl. 1, p. 21-22. 
358 Witsen Geysbeek 1821-1827, dl. 5, p. 436. 
359 Siegenbeek 1826.  
360 Van Kampen 1821-1826 dl. 1, p. 41. 
361 Lulofs 1845, p. 11-12 
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afkeerige, naar practisch nut strevende, ernstige en religieuze geest, die in het 

algemeen de Nederlanders tot op de huidigen dag toe kenmerkt’.362 Lulofs probeert op 

deze manier een brug te slaan tussen heden en verleden door te wijzen op een rode lijn 

in de geschiedenis. Hij creëert hierdoor minder afstand tussen de Middeleeuwen en de 

eigen tijd, iets wat de anderen niet doen in hun geschiedenissen.  

 

Op basis van de diverse literaire overzichten die verschijnen in de eerste helft van de 

negentiende eeuw kan geconcludeerd worden dat de letterkundigen de middeleeuwse 

werken literair gezien niet interessant vonden. Dit blijkt ook uit het geringe aandeel 

dat hieraan wordt besteed in de geschiedenissen. Veruit de meeste aandacht gaat uit 

naar de zeventiende en achttiende eeuw. De vroege teksten worden vooral belangrijk 

geacht voor kennis van de oude taal en geschiedenis. Ook in Lulofs’ handboek over 

de middeleeuwse letterkunde uit de jaren veertig is deze mening te vinden. In de 

voorrede schrijft hij dat de werken van onder meer Hooft, Vondel, Cats en Bilderdijk 

vanuit esthetisch perspectief meer waard zijn dan de geschriften uit de dertiende en 

veertiende eeuw. Het is ook niet zijn doel de lezer te wijzen op de dichterlijke 

kwaliteiten van deze oude auteurs, die volgens de hoogleraar hoofdzakelijk zijn 

geschreven in berijmd proza vol stoplappen en stopzinsneden. Hij acht het zelfs 

bespottelijk dat onder meer de Duitsers zo dwepen met de oude literatuur en deze 

gelijk stellen aan de klassieke werken. De waarde van de oude werken ligt volgens 

hem vooral in de studie van de taal, geschiedenis, zeden en gebruiken, de denkwijze 

en de ‘gehele nationaliteit van onze voorouders’.363 Hierin sluit hij aan bij de andere 

literatuurhistorici.  

 

Wie op basis van het bovenstaande de indruk krijgt dat de letterkundigen geen oog 

hadden voor de middeleeuwse literatuur heeft het mis. In de loop van de eerste helft 

van de negentiende eeuw neemt de interesse voor de vroege letteren juist meer en 

meer toe. Dit blijkt niet alleen uit het groeiende aantal publicaties op het terrein van 

de oude letteren, maar ook uit diverse ‘getuigenverklaringen’. Lodewijk Visscher 

bijvoorbeeld wijst hierop in de voorrede van zijn Bijdragen tot de oude letterkunde 

der Nederlanden (1835), een bloemlezing uit de middeleeuwse literatuur. Volgens 

hem is er inmiddels ‘begeerte’ om zich met de ‘alleroudste schrijvers bekend te 

maken’.364 Ook wordt de groeiende aandacht voor de oude letteren meermaals in 

recensies naar voren gebracht. Een recensent die in het Algemeen Letterlievend 

                                                 
362 Lulofs 1845, p. 16-17 
363 Lulofs 1845, p. 26. 
364 Visscher 1835, p. i-iii, i.h.b p. ii. 
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Maandschrift het werk De Nederlandsche volksromans van Van den Bergh bespreekt 

bijvoorbeeld, signaleert een toenemende belangstelling voor de vaderlandse oudheid- 

en letterkunde.365 

Maar van een echte toename van het aantal publicaties is vooral sprake in het 

vierde en vijfde decennium. Het betreft hoofdzakelijk tekstuitgaven. Dit valt onder 

meer op te maken uit de inventarisatie die Willem Jonckbloet en Matthias de Vries, 

beiden lid van de Vereeniging ter Bevordering der Oude Nederlandsche Letterkunde, 

in 1846 publiceerden in de verhandelingen van het genootschap.366 Dit ‘Overzigt van 

verspreide middelnederlandsche gedichten, fragmenten en letterkundige 

mededeelingen’ is weliswaar niet volledig, maar toont aan dat het aantal edities op het 

gebied van de vroege letteren in de loop van de negentiende eeuw behoorlijk 

toeneemt. Jan Rock biedt in zijn proefschrift over de geschiedenis van tekstedities een 

verklaring voor deze verschuiving.367 Niet langer beperkte zich de speurtocht naar 

oude teksten meer tot middeleeuwse kronieken, maar die werd uitgebreid naar fictieve 

middeleeuwse teksten en oude volksoverleveringen. Met andere woorden: het terrein 

voor de editeurs werd vergroot. Deze velduitbreiding is het gevolg van een groeiend 

besef dat niet alleen in de oude kronieken de wortels van de natie lagen, maar ook in 

andere middeleeuwse teksten. Volgens Rock is dit vooral aan de Duitse filoloog 

August Heinrich Hoffmann von Fallersleben te danken. Hoffmann von Fallersleben 

publiceerde in de Algemeene konst- en letterbode van 1821 een brief getiteld ‘Over de 

oude Nederlandsche letterkunde’. In deze brief doet Hoffmann von Fallersleben een 

oproep aan de Nederlandse geleerden. Hij schetst een somber beeld van de studie van 

de vaderlandse oudheden in Europa: 

 

De weinige geleerde mannen, die in het gevoel van de zuiverheid hunner 

bedoelingen hun leven daaraan besteedden, om deze studie tot wetenschap te 

verheffen, hadden weinig invloed op het gros der beschaafde wereld; hunne 

aanprijzingen dier oudheid, waartoe zij zich door grondige kundigheden 

geregtigd hielden en houden mogten, werden of niet gehoord of toch bespot of 

veracht; de slotsom hunner onderzoekingen werd niet gekocht. Zoo moest dan 

deze geheele studie tot liefhebberij vervallen: want men kan nergens iets 

daarmede verdienen, noch eere noch brood.368  

                                                 
365 Anon. 1838a. 
366 De invetarisatie is gepubliceerd in de Verslagen en berigten uitgegeven door de Vereeniging ter 

bevordering der oude Nederlandsche Letterkunde, 1846, p. 5-62. Zie voor meer informatie over de 

Vereeniging ook de inleiding van deze studie.  
367 Rock 2010, p. 252-258. 
368 Hoffmann von Fallersleben 1821, p. 163. 
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Ook in Nederland ontsteeg volgens hem de studie van de Oudheid niet het niveau van 

liefhebberij. Als positieve uitzonderingen beschouwde hij de werkzaamheden van 

onder meer Van Wijn, Van Lelyveld, Steenwinkel en Clignett op dit terrein. Er was 

echter volgens hem nog veel werk te verrichten: 

 

De vroegere Hollandsche Letterkunde is waarlijk een zoo ruim veld ter 

beoefening voor hoofd en hart, dat men daarop, zoo al geen lauwerbladen, 

toch wel een eikenblad plukken kan.369 

  

In zijn brief gaf hij een overzicht van de oude vaderlandse letterkunde tot aan 1500, 

met de vraag aan de geleerden deze aan te vullen. Hij voegde een lijst toe van dertig 

namen tot wie hij zich richt. Het betrof namen van letterkundigen die zich reeds 

verdienstelijk hadden gemaakt op het terrein van de oude taal en letteren. Onder de 

namen bevonden zich onder andere Clignett, Bilderdijk, Siegenbeek, Van Wijn, 

Willems en Ypey.370 Hoffmann von Fallersleben achtte het een morele plicht van de 

geleerden om de taal en tradities van hun vaderland te koesteren via het in stand 

houden van het literaire erfgoed. Het uitgeven van de oude teksten diende volgens 

hem een nationaal doel. Het nationale lag volgens hem echter niet uitsluitend 

verscholen in historische kronieken, maar ook in fictionele teksten, zoals oude 

volksoverleveringen en epische verhalen. Hierin ligt dus het vernieuwende aspect: het 

terrein van de editeurs werd vergroot.   

 Volgens Rock heeft de oproep van Hoffmann von Fallersleben veel invloed 

gehad op de editiepraktijk. Hoewel ook al vóór zijn oproep enkele editeurs zich 

hadden gewaagd aan een uitgave van fictionele middeleeuwse teksten371 kwam het 

proces na zijn brief in een stroomversnelling. Rock schrijft: ‘Het bestuderen van 

middeleeuwse fictie was meer dan een onderzoeksproject, het was een nationale, zelfs 

menselijke plicht om het literaire erfgoed in stand te houden of te restaureren.’372  

Dit leidde tot een toename van uitgaven van volksliteratuur en (fictionele) 

middeleeuwse teksten. Onder meer de Maatschappij der Nederlandsche 

Letterkunde373 ging zich in de loop van de negentiende eeuw steeds meer toeleggen op 

                                                 
369 Ibidem, p. 165. 
370 Annaeus Ypey bracht in 1812 de Beknopte geschiedenis der Nederlandsche tale uit.  
371 Voorbeelden die Rock noemt zijn de uitgave van gedichten van de veertiende-eeuwse dichter 

Willem van Hildegaersberch door Van Wijn (1817) en Clignetts Bydragen tot de oude Nederlandsche 

letterkunde uit 1819 waarin onder meer de fabels van Esopet waren opgenomen.  
372 Rock 2010. p. 257. 
373 Zie over dit genootschap ook hoofdstuk 2. 
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het uitgeven van middeleeuwse werken.374 Veruit het merendeel van de middeleeuwse 

uitgaven werd uitgebracht voor de studie van de Nederlandse taal en geschiedenis. 

Het behoud van bronnen vormde een belangrijke reden om de oude teksten opnieuw 

uit te geven. Door het toegankelijk maken van de oude werken worden de bronnen 

voor verdere studie geopend. Clignett bijvoorbeeld wijst op het belang van de oude 

werken voor de studie van het Nederlands in het voorwoord van zijn Bydragen tot de 

oude Nederlandsche letterkunde (1819).375 De Nederlandse vertaling van de 

Esopische fabelen, die deel uitmaken van de Bydragen, behoren volgens hem tot de 

oudste stukken in het Nederlands. Over het doel van de uitgave schrijft hij: 

 

Waarom wy nu deze oude Nederduitsche beryming der Esop. Fabelen, boven 

andere stukken, tot eene openlyke uitgave geschikt oordeelden, zeiden wy 

straks, nader te zullen opgeven. Zeer byzonder prees zich dit stuk hier aan, 

daar myne hoofdbedoeling hier toe voornamelijk bepaald was, om de taal en 

schrijfwyze onzer oudste en vroegste schryvers, meer algemeen, en langs 

eenen gemaklyken weg, verstaanbaar te maken.376  

 

Het werk leent zich volgens hem bij uitstek om de taal van de vroegste schrijvers te 

onderzoeken. Hij eindigt zijn uitvoerig voorbericht met de wens dat de middeleeuwse 

werken ook in Nederland positief ontvangen worden, gelijk in Duitsland gebeurt. 

Tevens hoopt hij dat meer ‘taalkenners’ de oude werken gaan bestuderen, om de taal 

van de voorouders te leren kennen, deze te begrijpen en daardoor ‘hunne schriften met 

verrukking lezen’.377 

 De edities die verschijnen richten zich dan ook hoofdzakelijk op een geleerd 

publiek. Er verschijnt geen ‘Jacob van Maerlant voor Neerlands jufferschap’ of 

‘Dichterlijke zedelessen voor de jeugd, uit Stoke en anderen verzameld’.378 De 

Middeleeuwen blijven in de eerste helft van de negentiende eeuw het terrein van een 

selecte groep van letterkundigen.379 De Gouden Eeuw wordt daarentegen in de loop 

van de negentiende eeuw voor iedereen geopenbaard, zowel mannen als vrouwen, 

geleerden als liefhebbers, volwassenen als kinderen, zoals we al zagen in hoofdstuk 

                                                 
374 Zie hoofdstuk 2. 
375 Deze Bydragen bestaan onder meer uit de Esopet, een verzameling van dierenfabels. Het is de eerste 

uitgave van een fictioneel middeleeuws werk. Zie voor meer informatie: Rock 2010, p. 226-227. 
376 Clignett 1819, p. xviii. 
377 Ibidem, p. xlv. 
378 In 1820 publiceert Jacobus Scheltema Jacob Cats voor Neerlands jufferschap. Siegenbeek brengt in 

1811 Dichterlijke zedelessen voor de jeugd, uit Cats en anderen verzameld uit.  
379 Zie ook Leerssen 2006, p. 60. 
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2.380 Dit hangt ook samen met het nationale doel waarvoor het literaire erfgoed wordt 

ingezet. Hierover meer in hoofdstuk 4.  

 

Uit bovenstaande kan worden opgemaakt dat in de literatuurgeschiedenis zoals deze 

gestalte krijgt in de eerste helft van de negentiende eeuw de Middeleeuwen nagenoeg 

geen rol spelen. Er wordt vrijwel geen esthetische waarde gehecht aan de oude 

teksten. Wel beschouwt men de vroegste werken van belang voor de studie van de taal 

en geschiedenis. Het is dan ook om die reden dat er in de loop van de negentiende 

eeuw steeds meer oude werken worden uitgegeven. Echter, deze uitgaven zijn vooral 

bestemd voor een beperkte kring van geleerden. De middeleeuwse werken lijken dan 

ook vooral beschouwd te worden als historisch erfgoed  in plaats van als literair 

erfgoed.  

 

De eerste bloesems: het literair herstel in de zestiende eeuw 

 

De Vries is in zijn geschiedenis positiever over de zestiende eeuw dan over de 

voorgaande eeuwen. Hij constateert een herstel van de Nederlandse poëzie na de 

Middeleeuwen. Een verklaring voor deze vooruitgang moet volgens hem worden 

gezocht in de geschiedenis; in de staatkundige en godsdienstige ontwikkelingen in 

deze periode.  

 

Wilt gij de ware oorzaak des dageraads onzer Poëzij weten, de ware reden, 

waardoor COORNHERT en SPIEGHEL, en na hen, HOOFT en VONDEL in staat 

gesteld zijn, een heerlijk gebouw der kunst op te rigten, raadpleegt dan met 

ons de Geschiedenis, en gij zult zien, dat [...] de zucht en hoop naar, en de 

eerste ontluiking van de Vrijheid in Godsdienst en Burgerstaat, dien spoorslag 

tot bevordering van kunsten en wetenschappen gegeven hebben, waardoor de 

edelste vernuften, als ontwaakt, ten strijdperk van eer hebben begonnen te 

ijveren.381  

 

De opkomende Hervorming in Nederland en het verlangen naar godsdienstvrijheid 

hebben volgens hem een positieve invloed gehad op de dichtkunst. Hij gaat in op 

diverse belangrijke politieke gebeurtenissen uit die periode, waaronder de 

Nederlandse Opstand in 1568, die het begin vormde van de Tachtigjarige Oorlog, en 

de Unie van Utrecht, een overeenkomst gesloten in 1579. Hij is van mening dat de 

                                                 
380 Zie ook hoofdstuk 2. 
381 De Vries 1810, dl. 1, p. 68-69. 
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opkomst en bloei van de dichtkunst samenhangen met de opkomst en bloei van het 

land en het onstaan van de Nederlandse staat.382  

De Vries signaleert een trapsgewijze vordering in de zestiende-eeuwse 

dichtkunst, overeenkomstig de ontwikkelingen op het staatkundige en godsdienstige 

vlak. In de eerste helft van de zestiende eeuw waren er volgens hem maar weinig 

goede dichters. Anna Bijns behoorde tot die groep. Hij waardeert haar ‘ware en 

krachtige poëzij’ en haar levendige verbeelding. Als negatieve punten noemt hij haar 

gebrekkige dichttrant en verbasterde taal.383 De Vries acht haar poëzie beter dan die 

van de rederijkers. Hij sluit zich aan bij de mening van Huisinga Bakker die hierover 

het volgende schreef: 

 

Indien men de rijmen der Rederijkers, die, ten dezen tijde, of twintig jaeren 

laeter, geschreeven zijn, inziet, zal men erkennen moeten, dat deeze luiden de 

rijmkunst zo wel niet verstonden als deeze geestelijke Zuster; en dat die kunst, 

welke bij haer, als een kind, te school gaende, en tamelijk door haer op 't spoor 

gebragt was, om voort te leeren, bij de Rederijkers niet slegts een kind 

gebleven is; maar zelfs verleerd heeft, 't gene het van haer geleerd hadt.384 

  

De Vries staat ambivalent tegenover de rederijkers die in de zestiende eeuw actief 

waren. Aan de ene kant waardeert hij ze, omdat zij de beoefening van de dichtkunst 

hebben opgewekt en tevens met hun werken veel hebben bijgedragen aan de 

Hervorming en het streven naar vrijheid en onafhankelijkheid van de natie. Aan de 

andere kant acht hij de dichterlijke verdiensten van de rederijkers nihil. Hij omschrijft 

hun geschriften als ‘gedrochtelijke en gebrekkige werken’, die worden gekenmerkt 

door gebrek aan smaak, onzuiver taalgebruik en ‘verwaarloozing van 

zoetvloeijendheid’.385  Het ‘ware en voortreffelijke der kunst’386 ontbrak volgens hem 

geheel bij deze dichters. Een positieve uitzondering vormt volgens De Vries de 

Amsterdamse rederijkerskamer De Eglentier, met als spreuk ‘In liefde bloeijende’. 

Het is deze kamer geweest, in het bijzonder de werkzaamheden van Coornhert, 

Spieghel en Roemer Visscher, die veel heeft betekend voor de Nederlandse taal en 

letteren: 

 

                                                 
382 De Vries 1810, dl. 1, p. 72-73. 
383 De Vries 1810, dl. 1, p. 33-36. 
384 De Vries citeert hier uit het werk van Huisinga Bakker, zie De Vries 1810, dl. 1, p. 36. 
385 De Vries 1810, dl. 1, p. 68. 
386 De Vries 1810, dl. 1, p. 37. 
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ROEMER VISSCHER en HENRIK LAURENSZ. SPIEGHEL, welke met 

COORNHERT, tot eer der Amsterdamsche Kamer in liefde bloeijende, als 

verdienstelijke Rederijkers, tot zuivering en beschaving der Nederduitsche 

taal, en opbouw der Dichtkunde, zoo veel hebben toegebragt.387 

 

In het algemeen stelt De Vries dat de dichters die actief waren in de tweede helft van 

de zestiende eeuw veel hebben bijgedragen aan de verlichting en beschaving van de 

natie en het streven naar vrijheid. Zij hebben volgens hem de weg voorbereid voor de 

literaire bloei die zou plaatsvinden in de zeventiende eeuw.  

 

De verbetering die De Vries signaleert in de tweede helft van de zestiende eeuw en de 

belangrijke rol die hij geeft aan de Amsterdamse rederijkerskamer was al ruim een 

eeuw eerder beschreven door Andries Pels in zijn al eerder genoemde Q. Horatius 

Flaccus Dichtkunst, op onze tyden, én zéden gepast. De Vries verwijst echter niet naar 

zijn werk, maar naar Wagenaars geschiedenis van Amsterdam. Volgens Wagenaar 

behoorden Roemer Visscher, Spieghel en Coornhert tot de ‘eerste opbouwers der 

Nederduitsche taale’, en we zagen dat De Vries hem daarin napraat.388 Ook verwijst 

De Vries naar Wagenaars Vaderlandsche historie voor wat betreft de invloeden van 

staatkunde en godsdienst op de literatuur.  

 

 

De waardering van de zestiende-eeuwse literatuur na De Vries 

 

Diverse aspecten die De Vries beschrijft over deze periode zijn eveneens te vinden in 

de andere handboeken, literaire verhandelingen en (inleidingen op) bloemlezingen. 

Onder meer Siegenbeek, Van Kampen, De Clercq, Van Dijk, Collot d’Escury en 

Schrant stellen dat in de zestiende eeuw de Nederlandse literatuur zich herstelde, 

onder invloed van de Hervorming en het verlangen naar vrijheid. De eerste helft van 

de zestiende eeuw beschouwt men als een periode waarin de eerste verbeteringen 

zichtbaar worden. Anna Bijns wordt vaak genoemd als behorende tot de betere 

schrijvers uit deze periode.389 Uitzondering vormt Witsen Geysbeek. Hij begrijpt de 

                                                 
387 De Vries 1810, dl. 1, p. 57-58. 
388 Wagenaar 1760-1767 dl. 11, p. 219. 
389 Onlangs is van de hand van Herman Pleij een biografie over haar verschenen, Anna Bijns, van 

Antwerpen. Pleij gaat kort in op de herwaardering van Bijns in de negentiende eeuw. Vooral Jonckbloet 

heeft volgens hem een belangrijke rol gespeeld in erkenning van het werk van de Antwerpse dichteres, 

maar pas in de tweede helft van de negentiende eeuw en zijn ‘romantisering’ van Bijns werd al snel 

afgestraft door Busken Huet. Zie Pleij 2011, p. 332-338. 
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ophef over Bijns niet. Weliswaar komt er volgens hem in het ‘misselijk gerijmel’ hier 

en daar een goede ‘poëtische gedachte’, maar men moet hier volgens hem wel naar 

zoeken. Hij beschouwt haar poëzie als gebrekkig. Het ontbreekt in haar werk aan 

sierlijkheid en zuiverheid van taal en verbeelding.390  

 In navolging van De Vries constateren ook de andere literatuurhistorici 

vooruitgang in de tweede helft van de zestiende eeuw als gevolg van staatkundige 

veranderingen en de opkomende Hervorming. Van Kampen bijvoorbeeld schrijft dat 

de Hervorming veel heeft betekend voor de bloei van de literatuur en wetenschappen, 

doordat zij vrijheid van denken bewerkstelligde:  

 

Men weet, hoe schadelijk, hoe doodelijk, voor beiden een geloofsonderzoek is, 

en hoezeer men niet kan ontkennen, dat de Hervormde Kerk in den beginne 

geenszins die grondstellingen van verdraagzaamheid koesterde, welke de ziel 

van het Protestantendom uitmaken, zoo was toch daardoor reeds veel 

gewonnen, dat vrijheid van denken en van geweten een grondregel van Staat 

werd, en dat de dwang zich slechts tot uiterlijke kerkgebaren, niet meer tot de 

gemoederen der menschen uitstrekte.391  

 

De staatkundige omwenteling gaf volgens Van Kampen nieuwe veerkracht aan de 

gemoederen. Het verlangen naar vrijheid ‘ontvlamde de zielen van zeer velen met 

eene, hooge, edele geestdrift.’392 Het was dit verlangen dat volgens hem helden en 

vaderlandse dichters en geschiedschrijvers deed ontstaan.  

 Naast de Hervorming en de staatkundige veranderingen krijgt ook de 

rederijkerskamer De Eglentier, met opnieuw Coornhert, Spieghel en Roemer Visscher 

als belangrijkste leden, in de literatuurgeschiedenis een belangrijke rol in de opbouw 

en beschaving van de Nederlandse taal en letteren. Hoogleraar Nederlands Johannes 

Pieter van Cappelle bijvoorbeeld schrijft in zijn oratie uit 1816 dat het ‘herstel onzer 

letteren’ te danken was aan deze drie mannen. Coornhert had de taal ontdaan van 

vreemde woorden. Roemer Visscher maakte van zijn huis een vergaderplaats en 

bracht beroemde vaderlanders samen. Spieghel tot slot had eveneens  de taal ontdaan 

van bastaardwoorden en van andere ‘smetten’. Het was deze kamer die volgens Van 

Cappelle de belangstelling voor de vaderlandse letteren had opgewekt. De letterkunde 

was van ‘den staat der kindschheid’ overgegaan naar ‘het tijdperk der 

jongelingschap.’393 Hetzelfde valt ook te lezen in Siegenbeeks Beknopte geschiedenis.  
                                                 
390 Witsen Geysbeek 1821-1827, dl. 1, p. 453-457. 
391 Van Kampen 1821-1826, dl. 1, p. 109-110. 
392 Ibidem, p. 110. 
393 Van Cappelle 1816, p. 16. 



‘Een voldingend bewijs van ware vaderlandsliefde’ 

 

132 

 

 

         
              Dirk Volkertszoon Coornhert                                 Pieter Roemer Visscher 

  

 

Het is volgens hem dit ‘driemanschap, waaraan wij de herstelling onzer taal en 

letterkunde voornamelijk hebben weten te danken’.394 Coornhert heeft volgens hem de 

Nederlandse taal gezuiverd van ‘uitheemse woorden’. Hij verbeterde de maat en 

welluidendheid van de dichtkunst. Roemer Visscher bracht dichters, geleerden en 

andere belangrijke personen in contact met elkaar door zijn huis open te stellen en 

Spieghel verrijkte de Nederlandse taal. Alles herhaling van wat we eerder zagen. 

 De Eglentier wordt dan ook als uitzondering gezien. Over het algemeen zijn 

de literatuurhistorici eensgezind in de betekenis van de rederijkerskamers. Ze zijn wat 

dat betreft allen schatplichtig aan Willem Kops’ studie uit 1774. Ze wijken weinig af 

van zijn opvattingen over de rederijkerij.395 Ze erkennen de invloed die de rederijkers 

hadden op het volk; hun ijver voor de Hervorming en hun vaderlands- en 

vrijheidsliefde. Echter, vanuit literair perspectief moeten ze weinig van de rederijkers 

hebben. Witsen Geysbeek spreekt van een ‘barbaarschen rederijkerstrant’,396 Van 

                                                 
394 Siegenbeek 1826, p. 72. Eveneens noemt hij deze namen in de voorrede van zijn Proeven van 

Nederduitsche dichtkunde uit de zeventiende eeuw uit 1806. 
395 Zie hierover ook Van Kalmthout 1999. 
396 Witsen Geysbeek 1821-1827, dl. 3, p. 250 
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Cappelle beticht ze van ‘wansmaak’397 en Annaeus Ypey schrijft over de ‘wantaal’ 

van rederijkers.398 Over het algemeen wordt  de rederijkers een gebrek aan smaak en 

onzuiver taalgebruik verweten. 

 

Samengevat kan worden opgemaakt dat de literatuurhistorici een gelijksoortig beeld 

schetsen van de zestiende-eeuwse literatuur. Allen constateren vooruitgang, met name 

in de tweede helft van de zestiende eeuw, onder invloed van veranderingen op 

godsdienstig en staatkundig gebied. Coornhert, Spieghel en Roemer Visscher, allen 

lid van de  rederijkerskamer De Eglentier, worden gezien als opbouwers van de 

Nederlandse taal en letteren. Zij zuiverden de taal en verbeterden de smaak. De 

letterkundigen zijn van mening dat in deze periode de fundamenten werden gelegd 

voor de bloei die zou volgen in de zeventiende eeuw.   

 

Literaire bloei: de Gouden Eeuw der letteren breekt aan 

 

De Vries begint zijn hoofdstuk ‘Over de verdiensten der dichters in de XVIIde eeuw’ 

met te verhalen over de roem die Nederland in deze eeuw op uiteenlopende terreinen 

had verkregen. Hij beschrijft hoe de voorafgaande periode van onderdrukking ertoe 

had geleid dat in de zeventiende eeuw het beste uit de mens werd gehaald. Tijdens de 

Spaanse periode hadden de inwoners zich moeten inhouden; ze hadden geduldig en 

lijdzaam moeten wachten tot de Spaanse dwingelandij tot een einde zou komen. In die 

periode hadden zich, aldus De Vries, krachten ontwikkeld bij het volk die na deze 

vernederende periode gebruikt werden om andere naties het nakijken te geven. De 

Vries heeft zich hiervoor gebaseerd op een verhandeling van Pieter Nieuwland.399 In 

1791 publiceerde hij Iets over de betrekkelijke waarde der verschillende takken van 

menschelijke kennis en kunst. Nieuwland bracht in deze verhandeling een verband aan 

tussen de ontwikkelingen in de literatuur en die in de maatschappij. Een dichter moet 

volgens hem geprikkeld worden. Vooral in periodes waarin de natie nog niet tot het 

toppunt van beschaving, van cultuur en luxe is geklommen gedijt de dichtkunst 

volgens hem het beste. Wanneer het toppunt van beschaving is bereikt, kwijnt de 

poëzie; de prikkeling is weg. Als prikkels beschouwt De Vries vooral de behoefte om 

de verkregen vrijheid en zelfstandigheid te behouden en het aanzien van de natie te 

vergroten. Hierdoor was het mogelijk geworden dat Nederland in de Gouden Eeuw op 

                                                 
397 Van Cappelle 1816, p. 8. 
398 Ypey laat zich op meerdere plekken negatief uit over de rederijkers. Onder meer op p. 399 en 407.  
399 Zie ook Wiskerke 1995, p. 227-230. 
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uiteenlopende gebieden, zoals de zeevaart, geleerdheid, koophandel, schilderkunst en 

de dichtkunst, tot grote hoogte had weten te stijgen.  

De vaderlandse dichtkunst had volgens De Vries vooral veel te lijden gehad 

onder het ‘Spaanse juk’. Onderdrukking werkte belemmerend op de dichterlijke geest; 

deze had vrijheid nodig:    

 

Elke staatsverandering doet onze ziel op eene ongewone, op eene krachtige 

wijze aan. Zij geeft eene veelvermogende wending aan de gemoederen. Heeft 

zij onderdrukking ten gevolge, de geest wordt dof en beneveld. Geeft zij ons 

meerdere vrijheid, eene onbekende drift ontvonkt onzen geest, en maakt ons 

bekwaam tot groote dingen. Het is in den staat, als in de huisgezinnen. 

Worden wij door eenen al te strengen dwang gekneld, door zorg, nooddruft of 

droefheid geprangd, onze zielsvermogens zullen lust- en werkeloos kwijnen. 

Hebben wij een vrij, onbezorgd, genoegelijk, huisselijk leven, onze geest zal 

wakker, en tot veelvuldige werkzaamheid lustig en opgeruimd zijn. En, mijne 

Heeren! is dit omtrent andere werkzaamheden waar, hoe veel te meer is dit 

waarachtig omtrent de Dichtkunst? Deze vrije en edele kunst duldt geenen 

dwang. Zij kwijnt en treurt, of verheft zich en steekt haar hoofd vol glans om 

hoog, naar gelange zij geacht of vergeten, vernederd of opgewekt wordt.400 

 

De verkregen vrijheid na de verlossing van de Spanjaarden was dan ook volgens De 

Vries een belangrijke oorzaak voor de literaire bloei. De opgespaarde energie kwam 

vrij en stelde de mensen in staat tot grote hoogte te stijgen. De Spaanse periode was 

volgens De Vries dus tegelijkertijd noodzakelijk geweest voor de groei. In een periode 

van onderdrukking werden de geestesvermogens van de mensen ontwikkeld, die na 

verlossing vrij kwamen en de mensen in staat stelden om het beste uit zichzelf te 

halen.     

Een andere oorzaak voor de bloei zocht De Vries in de beoefening van de 

klassieke Griekse en Latijnse letteren. In de zestiende eeuw werden de oude teksten 

herontdekt en tot voorbeeld genomen. Dankzij de uitvinding van de boekdrukkunst in 

de vijftiende eeuw konden deze teksten gedrukt en verspreid worden. De Vries wijst 

in zijn geschiedenis herhaaldelijk op de klassieke vorming van de zeventiende-eeuwse 

auteurs:  

 

De Grieksche en Latijnsche Letteren bovenal werden de bronnen, waaruit men 

de Dichters leerde putten, en waaruit zij ook werkelijk hebben geput, fraaije 

                                                 
400 De Vries 1810, dl. 1, p. 91-92. 
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gedachten, treffende schilderingen, heerlijke vergelijkingen, met één woord, 

den waren smaak, het juiste gevoel voor hetgeen schoon en bevallig is.401  

 

De klassieke scholing achtte De Vries onontbeerlijk voor iedere schrijver. Zoals we 

zagen in hoofdstuk 1 sluit hij hierbij aan bij de poëticale opvattingen van zijn oom 

Jeronimo de Bosch, die navolging van de Griekse en Romeinse schrijvers als een 

absolute voorwaarde zag voor iedere dichter.402 De Vries benadrukt in zijn 

beschouwingen over de zeventiende-eeuwse poëzie herhaaldelijk de belezenheid in de 

klassieke literatuur van onder andere Hooft, Cats, Huygens, De Decker en Vondel. 

Daarnaast bekritiseert hij auteurs die zich niet geoefend hadden in de oude letteren, 

zoals Bredero en Vos. Vos had volgens De Vries weliswaar talent, ontbrak het hem 

aan ‘genoegzame beschaving en oefening’. Zijn werken vallen bij De Vries niet in de 

smaak. Hetzelfde commentaar heeft hij op Bredero.  

Veel waardering heeft De Vries voor Vondel. Vondel muntte volgens hem uit 

in alle soorten poëzie, zoals treurspelen, hekeldichten en lierzangen, uit. Hij is ‘de 

Vader, de Vorst, de Fenix der Nederduitsche Poëzij.’403 De Vries geeft een uitvoerige 

beschrijving van het genie Vondel. Verbeeldingskracht, mensenkennis, krachtige 

schildering, dichterlijke verheffing, originaliteit en oorspronkelijkheid noemt hij als 

enkele kenmerken van Vondels schrijverschap. Wel betreurt De Vries het dat Vondel 

pas op latere leeftijd met de klassieke schrijvers bekend raakte. De dichterlijke geest 

was weliswaar al zichtbaar in zijn vroege dichtwerk, maar het ontbrak hem toen nog 

aan beschaving. Toen Vondel op latere leeftijd de klassieke werken ging beoefenen, 

leerde hij zijn natuurlijke aanleg voor de poëzie verder te ontwikkelen:  

 

[…] hier door kreeg hij die levendigheid van denkbeelden, die kracht van 

schilderen, dien rijkdom van vinding, die kennis van het menschelijk hart, die 

stoutheid door zachtheid afgewisseld, die hoogdravendheid door 

zoetvloeijendheid getemperd, die vlugheid van geest, ja, die schitterende 

verbeeldingskracht, waardoor de Dichter zich de voorwerpen volgens hunne 

ware natuur weet voor oogen te stellen, en gevoegelijke kleuren uit te vinden, 

om die tafereelen met dezelfde kracht en levendigheid op de gemoederen van 

anderen te doen werken, het hart te vermeesteren en aan zijne verwen te 

binden; met één woord, hierdoor maakte hij zich eigen alle die overheerlijke 

                                                 
401 Ibidem, p. 93. 
402 Zie over De Bosch ook hoofdstuk 1.  
403 De Vries 1810, dl. 1, p. 161. 
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dichtverdiensten, welke aan de beste Dichters der oudheid eenen onsterfelijken 

roem verschaft hebben.404   

 

Eveneens belangrijk voor de vorming van Vondels dichterschap is zijn vriendschap 

met Hooft geweest: zonder Hooft geen Vondel. Hooft is niet alleen voor Vondel, maar 

voor alle auteurs een belangrijk voorbeeld geweest, aldus De Vries:  

 

Één voorbeeld is meer, dan duizend raadgevingen; één stout voorganger, één 

schitterend vernuft is meer der Dichtkunst bevorderlijk, dan een honderdtal 

van de uitgewerktste vertoogen, waarin betoogd wordt, hoe de Dichtkunst ’s 

menschen geest veradelt, tot de hoogste hemelkringen opvoert, ja, een 

goddelijke, geen menschelijke kunst mag genaamd worden. Zulk een 

voorbeeld nu was, in het begin der 17de Eeuw, PIETER CORNELISZOON 

HOOFT.405 

 

De Vries benadrukt herhaaldelijk de onderlinge vriendschappen van de diverse 

zeventiende-eeuwse auteurs. Deze vriendschappen hadden volgens hem een positieve 

invloed op de dichtkunt. De dichters inspireerden elkaar, moedigden elkaar aan en 

namen elkaars werk tot voorbeeld.  

Behalve voor Vondel heeft De Vries ook veel bewondering voor Hooft. Hij 

waardeert hem om uiteenlopende redenen. Allereerst vanwege zijn geleerdheid en 

kennis van de oude en moderne talen. Daarnaast vanwege zijn natuurlijke aanleg voor 

onder andere de dichtkunst. Ook wijst De Vries op de klassieke vorming van Hooft. 

In de omschrijving van zijn schrijverschap wijst De Vries onder meer op het 

schilderachtige, welluidende, krachtige, menskundige, liefelijke, schone en bevallige 

van zijn poëzie. Hooft heeft, aldus De Vries, ten opzichte van Coornhert, Roemer 

Visscher en Spieghel ‘reuzenstappen’ gezet in de literatuur. Het stotende en ruwe 

zoals te vinden in de verzen van deze voorgangers ontbreekt in zijn werk dat zich juist 

kenmerkt door ‘eene zachte, gemakkelijke en liefelijke Versificatie’.406 

 Naast Vondel en Hooft beschouwt De Vries ook Cats als één van de 

belangrijkste auteurs uit de zeventiende eeuw. Hoewel de laatste qua kracht, stoutheid 

en hoogdravendheid voor Hooft en Vondel moet wijken, overtreft Cats volgens hem 

alle auteurs voor wat betreft de schildering van het menselijk hart. Hij omschrijft Cats 

als de ‘besten Zededichter’, die uitblinkt in het ware en eenvoudige. Als minpunt 

                                                 
404 Ibidem, p. 155-156. 
405 Ibidem, p. 95. 
406 De Vries 1810, dl. 1, p. 101. 
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noemt hij het taalgebruik van Cats, dat wordt gekenmerkt door platheid, stopwoorden 

en herhalingen. Dit werd veroorzaakt doordat Cats zijn werken voor iedereen 

toegankelijk wilde maken. Om die reden ziet De Vries dit door de vingers.  

 Andere zeventiende-eeuwse auteurs die De Vries roemt in zijn geschiedenis 

zijn onder meer Huygens, Antonides van der Goes, De Decker en Camphuysen. Hij 

benadrukt herhaaldelijk de belezenheid in de klassieke letteren en de onderlinge 

vriendschappen van diverse schrijvers. Beide zag hij als belangrijk voor hun 

dichterlijke vorming.  

 Vanaf het einde van de zeventiende eeuw ging de poëzie langzaam achteruit. 

De verbeeldingskracht nam af, de oorspronkelijkheid verminderde, het krachtige 

verdween. Dit is volgens De Vries te wijten aan het loslaten van goede voorbeelden. 

De klassieken werden toen vervangen voor Franse modellen. Een andere oorzaak voor 

het verval zoekt De Vries in het toenemende gefilosofeer; er werd te veel 

gediscussieerd over taal en poëzie: 

 

Wij hebben gezien uit Vollenhoven, Antonides en hunne tijdgenooten, hoe 

hevig men over kleine gebreken van taal en uitdrukking in de Genootschappen 

twistte. Dergelijke strijden, met zachtheid begonnen, met bescheidenhied 

gaande gehouden kunnen der Dichtkunde bevorderlijk zijn; zij zijn echter niet 

zelden haar nadeelig bevonden, omdat de Dichtkunst een voortbrengsel van 

het vrije vernuft, voor geen uitpluizing of drooge filosofische ontleding 

vatbaar is, en ophoudt goede Dichtkunst te zijn, zoodra zij aan al te strikte 

regelen van taal en waarheid gebonden is.407  

 

Dit verval zou zijns inziens doorzetten in de achttiende eeuw. 

 

 

De waardering van de Gouden Eeuw na De Vries 

 

De literaire geschiedenissen die na het werk van De Vries verschijnen, overlappen 

grotendeels met zijn geschiedenis. Zo wijzen de letterkundigen dezelfde oorzaken 

voor de literaire bloei aan. Allen zien de onderdrukking in de zestiende eeuw en de 

strijd voor staatkundige en godsdienstige vrijheid als voorwaarde voor de bloei. In die 

tijd werd het uiterste van de mens gevergd en werden de geestelijke vermogens 

ontwikkeld. De verkregen vrijheid leidde vervolgens tot de bloei van kunsten en 

wetenschappen, die geen onderdrukking dulden. Ook de toenemende welvaart, de 

                                                 
407 Ibidem, p. 314-315. 
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bestudering van de klassieke literatuur door de zeventiende-eeuwse auteurs en de 

aanmoediging van collega-literatoren worden herhaaldelijk genoemd als oorzaken 

voor de bloei. Siegenbeek bijvoorbeeld schrijft over de zeventiende-eeuwse auteurs 

dat ‘de beroemdste en geleerdste mannen de beoefenaars dier Dichtkunde met hunne 

hulp en hunnen raad ten dienste stonden, door hunne lofspraken en eerbewijzingen 

hen ter volmaking van hun kunstvermogen ten krachtigste aanmoedigden.’408  

 Tevens zijn de letterkundigen het met elkaar eens welke schrijvers als de 

belangrijkste moeten worden beschouwd. Vaak genoemd worden Vondel, Hooft, 

Cats, Huygens en Antonides van der Goes. Vondel wordt door velen gezien als de 

grootste en belangrijkste auteur van de natie. Vooral zijn latere werk, toen Vondel 

zich had geoefend in de klassieke literatuur, wordt alom gewaardeerd. Siegenbeek 

noemt Vondel de ‘vorst en vader onzer dichteren’. Ook Van Kampen plaatst Vondel 

aan het hoofd van de vaderlandse dichters. Hij is volgens hem de grootste 

‘Treurspeldichter, Lier- en Heldenzanger der Natie’.409 Witsen Geysbeek heeft als 

enige literatuurhistoricus een andere mening. Hij beschouwt niet Vondel maar 

Antonides van der Goes als de grootste en oorspronkelijkste dichter van de 

zeventiende eeuw. In zowel zijn Biographisch woordenboek als in een editie van 

Antonides van der Goes’ IJstroom prijst hij de dichter de hemel in. Dat Vondel 

steevast beschouwd wordt als de grootste dichter van de natie is volgens hem slechts 

een ‘napratend volksvooroordeel’.410 Weliswaar heeft Vondel als dichter veel 

verdiensten, maar Witsen Geysbeek is ook van mening dat zijn werk de nodige 

gebreken kent, die door anderen niet worden opgemerkt:  

 

Het is of men dit met opzet niet heeft willen opmerken. Honderden loftuiters 

hebben hem ten koste van vrij wat bekwamer en verdienstelijker dichters 

bewierookt, en hunne oogen gesloten voor gebreken en wanstaltigheden, zoo 

grof somwijlen, dat zij onmogelijk hunner aandacht konden ontgaan; alleen de 

geestige HOFFHAM heeft het gewaagd in zijne Theorie der Nederduitsche 

Poëzij411 al schertsende het publiek te beduiden dat het bij Vondel niet alles 

                                                 
408 Siegenbeek verwijst in zijn Beknopte geschiedenis voor de oorzaken van de bloei naar zijn eerder 

verschenen Proeven van Nederduitsche dichtkunde uit de zeventiende eeuw uit 1806. Het citaat is 

hieruit afkomstig en is te vinden in de voorrede op p. xxxii. 
409 Van Kampen 1821-1826, dl. 1, p. 159. 
410 Van der Goes 1828, p. v.  
411 De Duitser Otto Christiaan Frederik Hoffham (1744-1799) publiceert in 1788 zijn Proeve eener 

theorie der Nederduitsche poëzy. Het betreft een parodie op dichttheoretische verhandelingen, een 

‘satirische poëtica’, waarin hij vooral Vondel aanvalt. Zie voor meer informatie de inleiding bij de 

heruitgave uit 2000.   
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goud is wat er blinkt; en waarlijk, elk, die hem onvooringenomen leest, en 

eenigen smaak heeft, zal dit bijkans op iedere bladzijde bespeuren.412  

 

Witsen Geysbeek is echter een uitzondering. Over het algemeen wordt Vondel gezien 

als de grootste vaderlandse auteur, direct gevolgd door Hooft.  

Jan Vos vormt voor veel literatuurhistorici een probleem. De zeventiende-

eeuwse schrijver Jan Vos genoot veel belangstelling in de eigen tijd. De geleerde 

Caspar Barlaeus bijvoorbeeld was een vurig bewonderaar van zijn treurspel Aran en 

Titus; hij kon niet geloven dat het treurspel geschreven was door een ongeletterd 

persoon.413 Vos had zich met het treurspel populair weten te maken bij veel mensen. 

Hij was geliefd bij onder meer de Amsterdamse regentenkringen en werd in 1647 

benoemd tot een van de regenten van de Amsterdamse Schouwburg. Door zijn succes 

kwam hij in aanraking met auteurs als Hooft, Vondel en Huygens en Vos ging deel 

uitmaken van de beroemde Muiderkring, de vriendenkring rondom Hooft.  

Door het succes dat Vos genoot in de eigen tijd, ook van beroemde schrijvers, 

konden de negentiende-eeuwse literair-historici hem niet zo maar negeren. Er deed 

zich echter een probleem voor: Vos beheerste de Latijnse taal niet en had geen 

belangstelling voor de klassieke theorieën over literatuur.414 In de voorrede van het 

treurspel Medea, getiteld ‘aan de beminnaars van d’oude en nieuwe tooneelspeelen’ 

zette Vos zijn ideeën hierover uiteen. Zijn ideeën stonden haaks op de opvattingen 

van literair-historici als De Vries en Siegenbeek, die dan ook met een bepaalde 

gereserveerdheid over Vos schreven.  

Siegenbeek erkent in zijn Beknopte Geschiedenis het talent van Vos, maar kan 

maar weinig waardering opbrengen voor  zijn beroemde treurspelen Aran en Titus en 

Medea. Volgens hem werd Vos door alle ‘lofspraken’ opgeblazen, waardoor hij de 

hulp van oefening en beschaving aan zich voorbij liet gaan. Siegenbeek prijst zijn 

verbeeldingskracht en versmaat, maar acht zijn werk ‘buitensporig’ en dat getuigt van 

wansmaak. Van Kampen is eenzelfde mening toegedaan. In zijn Lotgevallen der 

dichtkonst schrijft hij het te betreuren dat Vos de navolging der Ouden, ‘de verligste 

weg der regeling van het zoo onmisbare kunstgeheel’, overtollig achtte en als slaafs 

verwierp. Hij ‘kleefde, zyne geheele leven door, de verderfelyke dwaling aan, dat de 

Natuur, aan zich zelve overgelaten, te vrijer, onbelemmerder en grootscher werkt.415 

In zijn literatuurgeschiedenis uit de jaren twintig gaat Van Kampen nauwelijk op Vos 

                                                 
412 Witsen Geysbeek 1821-1827, dl. 6, p. 46. 
413 Van Stipriaan 2002, p. 175. 
414 Ibidem, p. 113. 
415 Van Kampen 1807, p. 386-387. 



‘Een voldingend bewijs van ware vaderlandsliefde’ 

 

140 

 

in. Hij noemt Vos een ‘opgeblazen en gezwollen Dichter’416 en laat hem verder buiten 

beschouwing. Ook Willem de Clercq verbaast zich in zijn verhandeling over de 

waardering die Vos genoot in zijn eigen tijd, en dat in een tijd ‘waarin het geenszins 

aan groote mannen in elk vak ontbrak.’ Het treurspel Aran en Titus beschouwt hij als 

een van de ‘meest barbaarsche schouwspelen, ooit door het menschelijk vernuft 

uitgedacht’. Wel waardeert hij de stijl van Vos, maar hij vraagt zich tegelijkertijd af of 

dit wel tegen ‘zoo veel onzin’ kan opwegen. De Clercq acht het gelukkig dat het stuk 

geen oorspronkelijk Nederlands stuk was, maar voor een groot deel was afgeleid van 

Shakespeare’s Titus Andronicus, iets wat al eerder door Bilderdijk was bewezen.417  

Witsen Geysbeek wijdt in zijn Biographisch woordenboek een uitvoerig 

lemma van dertig pagina’s aan Jan Vos. Hij is bepaald niet gecharmeerd van de 

treurspelen van Vos en misprijst zijn minachting voor onder meer het werk van 

Horatius: 

 

Ondertusschen was deze Aran en Titus het gedrochtelijkste wanschepsel dat 

ooit de verwilderde verbeelding kon voortbrengen; opgeblazen nogtans door 

de overdreven lofspraken, versmaadde Vos niet alleen alle onderrigting, 

zelfoefening en beschaving, maar achtte zich aan geene regelen of 

tooneelwetten gebonden, en schreef een tweede treurspel, Medea, nog 

wanschapener, zoo mogelijk, dan het eerste, met een winderig voorberigt, 

waarin hij met de uiterste laatdunkendheid en verwaandheid alle tooneelwetten 

als onnutte belemmeringen der genievlugt verwerpt, en met versmading 

nederziet op HORATIUS, die ze voorschreef. Behalve deze twee tragische 

hoogdravende wangedrochten, schreef hij in de platte Amsterdamsche 

straattaal de stinkend-morsige en beestachtig-ontuchtige klucht van Oene 

waarmede hij zijn’ toneelarbeid besloot.418 

 

Witsen Geysbeek is wel gematigd positief over de poëzie van Vos. Aan de hand van 

voorbeelden laat hij zien dat Vos als dichter beter is geslaagd. Hij is zelfs van mening 

dat geen enkele dichter zo dicht de stijl en trant van Vondel heeft weten te benaderen 

als Vos. Hij eindigt met een citaat van Siegenbeek uit zijn Beknopte geschiedenis: 

 

Over het geheel dragen deze gedichten vele blijken van dichterlijk vernuft en 

eene levendige verbeeldingskracht, en munten uit door eene gemakkelijke, en 
                                                 
416 Van Kampen 1821-1826, dl. 1, p. 203-204; in de aantekeningen gaat Van Kampen uitgebreider op 

Vos in.  
417 Bilderdijk 1823, p. 13-90. 
418 Witsen Geysbeek 1821-1827, dl. 6, p. 396 



Van kreupelrijm naar ware poëzie 

141 

 

te gelijk stevige en deftige versmaat; doch, daarentegen, hebben zij ook veel 

winderigs, buitensporigs, en dat een’ blijkbaren wansmaak verraadt.419     

 

De letterkundigen die schrijven over Vos komen tegemoet aan de populariteit die Vos 

genoot in zijn eigen tijd door hem kwaliteiten als schrijver niet te ontzeggen. 

Tegelijkertijd nemen ze afstand van hem door te beweren dat hij een veel betere 

auteur had kunnen zijn indien hij de klassieke auteurs niet buiten spel had gezet. Ze 

blijven met andere woorden ook trouw aan hun eigen poëticale opvattingen. Bredero 

vindt in de ogen van de literatuurhistorici meer genade. Dit hangt ongetwijfeld samen 

met het feit dat Bredero zich niet openlijk verzette tegen de oude letteren. Bovendien 

stierf hij jong; hij was er nog niet aan toegekomen. Overigens geldt voor Bredero dat 

de waardering voor zijn schrijverschap in de loop van de negentiende eeuw toeneemt. 

Zie hierover meer in hoofdstuk 4.  

 

Voor wat betreft de zeventiende-eeuwse literatuur kan aan de hand van de 

handboeken geconcludeerd worden dat er eensgezindheid is over zowel de 

achtergronden die hebben geleid tot de literaire bloei als over de canon.  Deze bloei 

was echter maar van korte duur. In de tweede helft van de zeventiende eeuw trad 

verflauwing op. Als oorzaken worden genoemd het navolgen van de Franse literatuur 

en het opkomende getheoretiseer over taal en literatuur. Deze achteruitgang zou 

verder doorzetten in de achttiende eeuw.     

 

Verwelkte bloemen: de neergang in de achttiende eeuw 

 

Het verval dat eind zeventiende eeuw merkbaar was geworden zette volgens De Vries 

door in de eerste helft van de achttiende eeuw. Het was een periode van ‘zalig 

genieten’ en ‘stille overpijnzing’, niet van ‘stoute vlugt’.420 Het ontbrak aan leven en 

vuur in de poëzie. De verbeelding werd verwaarloosd, de verhevenheid en 

oorspronkelijkheid raakten ‘gekneusd en misvormd’.421 Er waren nagenoeg geen 

goede dichters meer, maar hoofdzakelijk middelmatige. De Vries wijt deze 

achteruitgang onder meer aan de toenemende rust en welvaart. De inwoners hadden 

geen uitdagingen meer; ze waren volgens hem niet meer gemotiveerd om zich in te 

zetten voor de natie en dit had onder meer gevolgen voor de beoefening van de 

                                                 
419 Siegenbeek 1826, p. 426. 
420 De Vries 1810, dl. 2, p. 5. 
421 Ibidem, p. 11. 
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poëzie. De verkregen vrijheid en voorspoed hadden ertoe geleid dat de verbeelding 

niet meer geprikkeld werd en het gemoed niet meer geraakt:    

 

Was de spanning der verbeelding in de laatste dagen der zeventiende Eeuw 

reeds minder, de ontvlamming en geestverrukking spaarzamer, de loop der 

denkbeelden meer gelijk afloopende dan in de eerste helft, omdat die sterke 

opwinding, en dus ook die krachtige uitzetting van de springveder der vrijheid 

en des roems ophield, zoo volgt daaruit als van zelve, dat, bij gelijken gang 

van tijden, de Dichtkunst allengskens meer en meer moest verachteren; eene 

verdere verwijdering van die kittelende zucht naar verheffing nam geheel en al 

weg den lust tot grootmaken van den nieuwen Staat.422 

 

Een andere oorzaak die hij aanwijst is het loslaten van goede voorbeelden. De Griekse 

en Latijnse letteren werden verwaarloosd en ingeruild voor Franse modellen. Deze 

valse smaak had tot gevolg dat het echte en eenvoudige werd genegeerd. De Vries 

achtte Homerus en Vergilius, Hooft, Vondel en De Decker de belangrijkste bronnen 

voor dichters om zich te ontwikkelen.423  

Zowel het navolgen van de juiste voorbeelden als periodes van onrust en 

onvrijheid waren volgens De Vries juist noodzakelijk voor literaire bloei. Deze 

condities waren in de achttiende eeuw weggevallen. Een andere oorzaak voor het 

verval zocht De Vries in de vele dichtgezelschappen die in de tweede helft van de 

achttiende eeuw waren opgericht. Binnen deze genootschappen werd de poëzie te veel 

aan banden gelegd. Er werd te veel geschaafd; te veel gewikt en gewogen: 

 

Hoe vele oefenschoolen en hoe weinig geoefende Dichters! In zulke 

gezelschappen werd alles, wat een Dichter vervaardigd had, ter tafel gebragt. 

Ieder regel, ieder woord bijna, werd getoetst en gewogen door half geleerde 

keurmeesters.424  

 

De poëzie werd hierdoor volgens hem te veel onderdrukt. Door een te grote 

nauwkeurigheid in taal en techniek verloor de dichtkunst haar kracht. Hij citeert uit de 

Aanleiding tot de kennis van het verhevene deel der Nederduitsche sprake (1723) van 

de achttiende-eeuwse taalkundige Lambert ten Kate:  
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424 Ibidem, p. 8. 
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Die te kommerlijk met de tael omgaen, slagten den Schoolkinderen, die wel 

net, gelijkdraedig, en zinnelijk schrijven; doch tevens onvrij, laf, lam, en 

slaeuw, zonder spoed of vordering.425   

 

Als positieve uitzonderingen noemde De Vries onder meer Elisabeth Hoofman en 

Hubert Corneliszoon Poot. Hij waardeerde Hoofman vooral vanwege haar beoefening 

van de klassieke letteren, die ertoe geleid heeft dat haar gedichten zich volgens hem 

kenmerken door oorspronkelijkheid en verbeeldingskracht. Ook Poot is dankzij het 

navolgen van goede voorbeelden een beter dichter geworden, aldus De Vries. Hij 

volgde vooral dichters van eigen bodem na, onder wie Hooft, Vondel en Antonides 

van der Goes. Daarnaast las hij vertalingen van het werk van onder meer Vergilius en 

Horatius. Zelf beheerste hij de klassieke talen niet. Het is volgens De Vries hieraan te 

danken dat zijn poëzie zo voortreffelijk is:  

 

Door zulke leidslieden geholpen, verkregen zijne Gedichten beschaving van 

taal, kracht en schildering van denkbeelden; hierdoor kreeg hij sierlijkheid, 

zoetvloeijendheid, geestigheid en bevalligheid; zoo dat men allezins erkennen 

moet, dat hij waardig den leeftijd van HOOFT, VONDEL, CATS en DE DECKER 

gedicht heeft.426  

 

Ook hier zien we dus opnieuw het belang dat De Vries hecht aan de imitatio. Én, niet 

onbelangrijk, Poot hield zich volgens hem afzijdig van dichtgenootschappen. De 

Vries houdt Poot voor één van de beste dichters van het vaderland. 

 In de tweede helft van de achttiende eeuw signaleert De Vries enige 

vooruitgang. De schrijvers gingen zich langzaam losmaken van de regelzucht; van de 

voorschriften van de ‘schavende en herschavende meesters’.427 De Griekse en Latijnse 

‘dichtbloemen’ werden weer tot voorbeeld genomen. Deze periode kenmerkt zich 

volgens hem door algemene verheffing en meer smaak voor de ware en natuurlijke 

dichtkunst. Het is in deze periode dat de gebroeders Willem en Onno Zwier van Haren 

actief waren.428  De Vries beschouwt beide dichters als uitmuntend. Zij hielden zich, 

net als Poot, afzijdig van genootschappen en hadden hun smaak ontwikkeld aan de 

hand van goede voorbeelden. Hij gaat uitvoerig in op hun schrijverschap. Hun werk 

kenmerkt zich volgens De Vries door veel wijsheid, maar bevat eveneens veel 

dichterlijke schoonheden en verbeeldingskracht. De Geuzen van Onno Zwier van 
                                                 
425 Ibidem, p. 10. 
426 Ibidem, p. 42. 
427 De Vries 1810, dl. 2, p. 177. 
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Haren behoort volgens hem tot de ‘heerlijkste kunstvrugten van den Nederlandschen 

Zangberg’.429 

Vooral in het laatste kwart van de achttiende eeuw ziet De Vries een grote 

verbetering in de literatuur. Vele ‘kundige en geleerde mannen’ gingen de dichtkunst 

beoefenen, waaronder rechtsgeleerden, geneeskundigen en staatkundigen. Als 

voorbeelden van goede dichters noemt hij onder meer Hieronymus van Alphen, 

Jacobus Bellamy en Pieter Nieuwland. Hij laat zich niet uit over nog levende 

schrijvers, maar hij beweert wel dat er zijn eigen tijd vele ‘voortreffelijke’ dichters 

zijn, die voor wat betreft de sierlijkheid, verheffing en ernst niet onder doen voor 

Hooft, Vondel of Poot. De Vries is dus positief over de eigentijdse poëzie.  

 

 

De waardering van de achttiende-eeuwse literatuur na De Vries 

 

Het beeld dat De Vries in zijn geschiedenis schetst van de achttiende-eeuwse poëzie 

komt in grote lijnen overeen met wat de andere literatuurhistorici na hem schrijven.  

Allen constateren een verval in de eerste helft, gevolgd door een opleving in de 

tweede helft. Ze wijzen eveneens dezelfde oorzaken aan, namelijk de toenemende rust 

en weelde, het navolgen van verkeerde modellen en de dichtgenootschappen. In de 

loop van de negentiende eeuw kwam steeds meer kritiek op de achttiende-eeuwse 

gezelschappen. C.B.F. Singeling schrijft in zijn proefschrift over letterkundige 

genootschappen dat vooral na 1800 letterkundigen zich gingen afzetten tegen de 

achttiende-eeuwse literatuur. Deze literatuur werd steeds vaker vereenzelvigd met de 

dichtgenootschappen, waaronder diende te worden verstaan: miskenning van het 

individu, onderdrukking van talent en genie in een keurslijf van mechanisch op te 

volgen regels en de hieruit voortkomende regelmatige, saaie en eentonige 

rijmelarij.430 De genootschappen hadden met andere woorden gefaald in hun 

doelstellingen de poëzie te verbeteren. Dit zien we terug in de diverse 

literatuurgeschiedenissen en verhandelingen. Van Kampen schrijft in zijn 

geschiedenis het volgende over de dichtgenootschappen: 

 

Polijsten van woorden en regels was de hoofdzaak: in die woorden, in die 

regels was voor het overige Proza zoo welkom als Poëzij. Voor de 

instandhouding van dezen heilloozen geest zorgden dertig 

Dichtgenootschappen, die alle oorspronkelijkheid, alle kracht en gevoel 

                                                 
429 De Vries 1810, dl. 2, p. 208. Zie over dit werk ook hoofdstuk 4. 
430 Singeling 1991, p. 2 
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onderdrukten, en slechts voor nette, rollende Verzen zorgden, door al de 

anderen te veroordeelen. ’t Moest Proza zijn in maat, zegt BILDERDIJK in zijne 

onnavolgbare schildering dier beuzelaars; en van daar, in dit Tijdvak, de 

menigte Dichters, in hunne eigene oogen en in die hunner verdoolde 

tijdgenooten: Rijmelaren, in die der onverbiddelijke nakomelingschap.431  

 

De dichter Poot wordt door de literair-historici naar voren geschoven als de 

uitzondering die de regel bevestigd. Onder meer Van Kampen prijst hem als dichter 

die door de natuur is gevormd, die de voorkeur verdient boven de ‘valssche 

beschaving’. Siegenbeek plaatst hem aan het hoofd van de achttiende-eeuwse 

dichters.432 Hij waardeert zijn ‘oorspronkelijk dichtvermogen’ en benadrukt net als De 

Vries zijn vorming aan de hand van goede voorbeelden. Over Poot verschijnen in de 

eerste helft van de negentiende eeuw verschillende stukken in tijdschriften, waarin hij 

wordt neergezet als behorende tot de belangrijkste dichters. Men waardeert vooral zijn 

natuurlijke vorming, als een dichter die als dichter geboren is. ‘Geboren, niet 

gemaakt, wordt de ware Dichter’, sprak Nicolaas Swartz in zijn ‘Redevoering over de 

natuurlijke vereischten tot eene gelukkige beoefening der poëzij’ uit 1811.433 Ook 

Gerrit Hesselink, hoogleraar in de godgeleerdheid en wijsbegeerte te Amsterdam, 

beschouwt hem als een dichter die gevormd is door de natuur.434 Poot wordt in de 

loop van de negentiende eeuw steeds meer het symbool voor de ware dichter en vormt 

het bewijs dat een dichter niet gemaakt kan worden zoals de achttiende-eeuwse 

genootschappers dachten, maar geboren is als dichter, die zijn talent aan de hand van 

oefening verder dient te ontwikkelen.  

 Evenals De Vries constateren ook de andere literatuurhistorici een oplevering 

van de literatuur in de tweede helft van de achttiende eeuw, met de Van Harens 

voorop, gevolgd door een bloei aan het einde van die eeuw. Dit laatste kan opvallend 

genoemd worden. Wie recensies bekijkt uit het eerste decennium van de negentiende 

eeuw zal behalve lovende beoordelingen ook veel kritiek op de contemporaine 

vaderlandse literatuur tegenkomen. Herhaaldelijk werd in deze periode geklaagd over 

het gebrek aan oorspronkelijke dichters en de voorliefde voor buitenlandse literatuur 

bij de lezer. Onder meer Siegenbeek klaagt in 1798 tijdens de dertigste verjaardag van 

het genootschap Kunst wordt door Arbeid Verkregen over de eigentijdse poëzie:   

 

Hoe kwijnt gij [de dichtkunst], ach! Op Neêrlands grond, 
                                                 
431 Van Kampen 1821-1826, dl. 2, p. 85. 
432 Siegenbeek 1826, p. 237-239. 
433 Swartz 1811. 
434 Hesselink 1805.  
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En ziet de dagen heêngevloden, 

Toen gij zo velen tellen kondt, 

Die u hunne offers boden. 

Helaas! de glorierijke tijd, 

Toen, gantsch aan uwen dienst gewijd, 

Een aantal echte Zonen 

Uw’ roem verbreidden is daar heên. 

De blijde dagen zijn verleên, 

Toen ge, in dees tempelzaal, van uw verheven tonen 

Zo vaak den weêrgalm hebt gehoord; 

Toen gij, die aller oor kunst boeiën, 

En Y, en Maas, door u bekoord, 

Deedt zachter zeewaarts spoeiën.435 

 

In de literatuurgeschiedenissen blijkt hiervan ieder spoor uitgewist. De Vries, 

Siegenbeek(!), Van Kampen, De Clercq, Collot d’Escury, allen constateren een 

bloeiperiode van de vaderlandse literatuur in het laatste kwart van de achttiende eeuw 

doorlopend in de negentiende eeuw. Siegenbeek bijvoorbeeld schrijft in zijn 

geschiedenis uit 1826 dat de dichtkunst in deze periode ‘tot eene hoogte opsteeg, waar 

bij zij voor die van het gulden tijdperk onzer letterkunde niet of naauwelijks behoeft 

te wijken.’436  Van Kampen wijdt zelfs een compleet hoofdstuk in zijn geschiedenis 

aan deze laatste periode, getiteld ‘Herleving der Nederlandsche dichtkunst’.437  

 

Resumerend kan geconcludeerd worden dat de literair-historici allen in de tweede 

helft van de zeventiende eeuw een terugval in de literatuur bespeuren die in de 

achttiende eeuw doorzet. Als oorzaken worden genoemd de blijvende rust en welvaart 

waarin de natie zich verkeerde, de beschavende invloed van de taal- en 

dichtgenootschappen, het negeren van de klassieke literatuur en het beoefenen van 

met name de Franse literatuur. In de tweede helft van de achttiende eeuw komt aan 

het verval een einde. Vooral aan het einde van deze eeuw signaleren de letterkundigen 

een opkomst van de Nederlandse literatuur die wordt voortgezet in de eerste decennia 

van de negentiende eeuw. Vreemd genoeg komt deze signalering niet overeen met de 

toon in tijdschriften en in dichtstukken van die tijd, waarin juist veel klachten over de 

                                                 
435 Siegenbeek 1798. 
436 Siegenbeek 1826, p. 231.  
437 Zie ook hoofdstuk 1.  
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toestand van de eigentijdse letteren te vinden zijn, zoals we dan ook zagen in 

hoofdstuk 1. 

 

Samenvattend 

 

Wie de literaire handboeken die zijn verschenen in de eerste helft van de negentiende 

eeuw doorneemt, zal ontdekken dat deze inhoudelijk weinig van elkaar verschillen. 

De literatuurhistorici beschrijven de literatuurgeschiedenis in een cyclisch model van 

opkomst, bloei en verval. Daarnaast proberen ze de oorzaken te achterhalen voor de 

literaire achteruitgang of vooruitgang. Deze oorzaken worden gezocht in onder meer 

staatkundige veranderingen. De context waarbinnen de literatuur is geschreven is met 

andere woorden al vanaf het begin van de literatuurgeschiedschrijving een onderdeel 

van die geschiedenis.  

De literatuurgeschiedenis van De Vries is exemplarisch voor alle andere 

geschiedenissen. Het beeld dat hij schetst komt grotendeels overeen met de 

geschiedenissen die na hem verschijnen. Zeer vernieuwend is De Vries zelf echter 

niet. De ontwikkeling die hij beschrijft heeft hij grotendeels gebaseerd op het werk 

van anderen. Wel nieuw is het feit dat hij een geschiedenis uitbrengt, die tevens 

fungeert als bloemlezing. Hij is daarmee de eerste die een overzicht biedt van de 

vaderlandse literatuur, zij het dat hij zich beperkt tot de poëzie, vanaf het begin tot aan 

de eigen tijd.  

De middeleeuwse werken krijgen nauwelijks ruimte in de overzichten. Deze 

vroege literatuur wordt gezien als esthetisch oninteressant. De middeleeuwse periode 

wordt beschouwd als een periode van literair verval, waarin taalverbastering en 

gebrek aan smaak overheersen. Wel wijst men op de taalkundige en historische 

waarde van de teksten. Het zijn dan ook voornamelijk geleerden die interesse hebben 

in de oudste teksten, hetgeen onder meer tot uitdrukking komt in de hoeveel 

tekstedities die in de eerste helft van de negentiende eeuw verschijnen. De studie van 

de middeleeuwse literatuur wordt in de eerste decennia van de negentiende eeuw 

hoofdzakelijk bedreven door een select groepje van letterkundigen. In tegenstelling tot 

de Gouden Eeuw wordt de vroegste periode niet openbaar gemaakt aan de hele natie.      

In de zestiende eeuw constateren de literatuurhistorici een verbetering in de 

ontwikkeling van smaak en het taalgebruik. Het is in deze eeuw dat de literaire bloei 

van de Gouden Eeuw wordt voorbereid, onder meer door Coornhert, Roemer Visscher 

en Spieghel. De echte bloei vindt plaats in de daaropvolgende eeuw. In de diverse 

geschiedenissen wordt veel aandacht besteed aan de zeventiende-eeuwse auteurs en 

vooral ook aan de achtergronden: wat heeft er toe geleid dat de literatuur zo’n enorme 

sprong heeft gemaakt? Men wijst onder andere op de Spaanse onderdrukking en de 
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daaropvolgende bevrijding. Niet alleen de staatkundige vrijheid, maar ook de 

godsdienstige vrijheid wordt vaak genoemd als een belangrijke oorzaak voor de bloei. 

De beteugeling van de geest had ertoe geleid dat na de eenmaal verkregen vrijheid de 

inwoners zich gaan inzetten voor de natie. Ze halen het uiterste uit zichzelf om de 

roem van het vaderland te vergroten. In de zeventiende eeuw is Nederland zowel op 

cultureel gebied, als op economisch en politiek vlak één van de machtigste naties. 

Ook wijzen ze op de klassieke vorming van de zeventiende-eeuwse dichters.  

In de tweede helft van de zeventiende eeuw zijn de eerste sporen van 

achteruitgang zichtbaar, die in de achttiende wordt doorgezet. De zeventiende-eeuwse 

welvaart wordt als reden genoemd voor het toenemende verval. De inwoners zouden 

lui en onverschillig zijn geworden doordat het te lang te goed ging; ze zouden niet 

meer gemotiveerd zijn om zich voor de natie te willen inzetten. Als andere oorzaken 

worden genoemd de invloed van de Franse literatuur in de achttiende eeuw en de 

opkomst van dichtgenootschappen, die met hun beschavende regels de ziel uit de 

poëzie hebben gehaald.  

Verbetering ziet men in de eigen tijd. Men contateert een bloeiperiode 

beginnende in het laatste kwart van de achttiende eeuw. Als voorbeelden van grote 

dichters worden onder meer genoemd Loosjes, Helmers, Bilderdijk en Tollens.  
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Hoofdstuk 4 De nationalisering van het literaire erfgoed 

 

In 1804 overlijden kort na elkaar twee Nederlandse schrijfsters. Op 5 november sterft 

Betje Wolff en ruim een week later, op 14 november, blaast Aagje Deken haar laatste 

adem uit. Wolff en Deken zijn op dat moment gevierde auteurs. Hun roem hebben ze 

onder meer te danken aan hun gezamenlijke roman De historie van Saartje 

Burgerhart uit 1782. Het betreft een oorspronkelijke, niet-vertaalde roman, hetgeen 

ook expliciet tussen vierkante haken vermeld staat op de titelpagina, die zich afspeelt 

op vaderlandse bodem. Op verschillende manieren manifesteert de roman zich als een 

typisch vaderlandse roman, waarin de Nederlandse identiteit in verschillende lagen 

aanwezig is. Die identiteit komt onder meer tot uitdrukking in het burgerlijke karakter 

van de roman en ook in het contrast tussen de Franse ijdelheid en pretentie en de 

Hollandse nuchterheid en ‘werkelijkheidszin’.438  

In de literaire kritiek wordt de roman positief ontvangen, waarbij vooral het 

vaderlandse karakter van het werk benadrukt wordt. Zo schrijft een recensent van de 

Vaderlandsche Letteroefeningen dat alles aan de Sara Burgerhart ‘Hollandsch’ is: 

 

Het getal van Nederlandsche Romans is, gelyk men weet, niet groot; en die 'er 

nog zyn leveren ons meerendeels buitenlandsche Tooneelen, of ten minste 

zodanigen, die, zo ze al hier te Lande gespeeld worden, in een buitenlandschen 

smaak uitgevoerd zyn. Daarvan is nu deeze Roman geheel onderscheiden. 

Gelyk dezelve oorspronglyk in onze taal geschreeven is, zo is ook de 

uitvoering in alles Hollandsch; de tooneelen zyn niet alleen hier te Lande, 

maar ook de characters, de zeden, enz. zyn Vaderlandsch. 'Er komt in de 

Historie van de beminnelyke Burgerhart nagenoeg niets voor, dan 't geen 

dagelyksch in onze Gewesten voorvalt; te meer daar men 't niet zo zeer 

toegelegd heeft, op het verwonderlyke, als wel op het huiselyke Leven, om 

bedryven van dien aart te ontvouwen. Hierin zyn de geagte Opstelsters van 

deezen Roman zo wel geslaagd, dat ze, bestendig de natuur in 't oog houdende, 

waarvoor een ieder vatbaar is, hier door eene zeer uitgebreide goedkeuring van 

de Natie verworven hebben.439 

 

                                                 
438 Joep Leerssen heeft in een artikel over de roman Sara Burgerhart aangetoond dat diverse aspecten 

van deze roman die vaak geïnterpreteerd zijn als typisch Nederlands, aansloten bij de Europese traditie 

over de romankunst, waarin meer ruimte werd geboden voor realisme en de burgerlijke moraal. De 

Sara is volgens Leerssen minder Nederlands als vaak is aangenomen. In de eigen tijd werd de roman 

niettemin gezien als een bij uitstek vaderlandse roman. Lees voor meer informatie: Leerssen 199b.  
439 Anon. 1783, p. 225-226. 
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Het blijft niet bij deze ene roman. Na Saartje Burgerhart volgen nog enkele romans 

van het schrijversduo. Tussen 1784 en 1785 verschijnt in 8 delen De historie van den 

heer Willem Leevend, gevolgd door de zesdelige roman De historie van Cornelia 

Wildschut, die tussen 1793 en 1796 het licht ziet. De schrijfsters worden in de literaire 

kritiek vooral geroemd vanwege om het vaderlandse karakter van hun werk. Ook na 

hun dood in 1804 worden de schrijfsters geprezen vanwege hun vaderlandse 

gevoel.440  

De waardering die Wolff en Deken rond de eeuwwisseling genoten staat niet 

op zichzelf, maar moet geplaatst worden in de context van de politieke en 

economische achteruitgang van de Nederlandse republiek in de loop van de achttiende 

eeuw (zie voor de achtergronden hoofdstuk 1). Een verklaring voor het verval zocht 

men onder meer in de toegenomen welvaart: de Nederlander was te gemakzuchtig 

geworden, te laks en te lui, met verbastering van het nationale karakter tot gevolg.441 

Eind achttiende eeuw leefde het idee dat het verval een halt toegeroepen kon worden 

door terug te keren naar de oude vaderlandse waarden, hetgeen vervolgens leidde tot 

een nationaal reveil – als ik de term hier enigszins anachronistisch mag gebruiken, 

want de politieke natie moest toen nog gevormd worden. Uiteenlopende initiatieven 

voor het herstellen van de nationale identiteit werden ontplooid.442 Zo zien nieuwe 

tijdschriften het licht, met als doel het verspreiden van deugd en kennis. Er ontstaan 

genootschappen die de wetenschappen, kunsten en Nederlandse literatuur willen 

bevorderen en in 1784 wordt de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen opgericht met 

als doel algemene volksverheffing door middel van onderwijs dat voor iedereen 

toegankelijk is.    

De werken van Wolff en Deken sluiten naadloos aan bij dit streven naar 

nationaal herstel. Ook andere schrijvers, onder wie Loosjes, Helmers, Tollens en 

Loots, zetten zich rond de eeuwwisseling met hun pen in voor het vaderland. Zij 

dragen met hun pennevruchten bij aan de vorming van het nationaal gevoel, door 

onder meer de vaderlandse geschiedenis tot onderwerp te nemen en door het bezingen 

van de liefde voor het vaderland. Literatuur verkrijgt in deze periode de functie van 

‘verspreidingsmedium’ en ‘constitutief element’ van nationale sentimenten.443 Via de 

literatuur wordt getracht liefde voor het vaderland aan te wakkeren bij de lezer en 

nationale waarden als zedelijkheid, godsdienstigheid en vaderlandsliefde over te 

dragen op de lezer.  

                                                 
440 Aerts 2004.  
441 Kloek 1997, p. 6. 
442 Kloek 1997, p. 7. 
443 Van den Berg 1999, p. 310. 
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Er wordt tevens een beroep gedaan op de oude vaderlandse schrijvers, uit met 

name de zeventiende eeuw. Zoals we zagen verschijnen er uitgaven van onder meer 

Cats, Huygens, Hooft, Vondel, De Decker, Antonides van der Goes. Ook in diverse 

geschiedenissen, bloemlezingen en redevoeringen over het literaire erfgoed wordt 

veel aandacht besteed aan de schrijvers uit de Gouden Eeuw en in het algemeen aan 

het belang van de vroegere literatuur. Juist in de werken van de oude vaderlandse 

meesters, zo valt herhaaldelijk te lezen in de negentiende-eeuwse literaire kritiek, 

komt het nationale karakter goed naar voren. Vooral de vaderlandsliefde, zedelijkheid 

en godsdienstigheid van de voorouders word vaak benadrukt. Kennis van de eigen 

klassieken als Hooft, Vondel en Cats, wordt gezien als onontbeerlijk. Hoogleraar 

Nederlands Cornelis Fransen van Eck verwoordt het in zijn oratie ‘Over het 

aanbevelenswaardige van de beoefening der Nederlandsche letterkunde’ uit 1817 als 

volgt:  

 

Een echt Nederlandsch hoofd, en een echt Nederlandsch hart, worden het best 

verkregen door de schriften van echt Nederlandsche mannen te lezen; 

bijzonder door het lezen dier schriften, waar in de eeuw van de verhevenste 

worsteling onzer Vaderen tegen het uitheemsch geweld, door de zeldzaamste 

zege bekroond, naar waarde is beschreven. 444   

 

Een tiental jaren later schrijft een recensent in de Vaderlandsche letteroefeningen in 

een bespreking van het Witsen Geysbeeks Biographisch anthologisch en critisch 

woordenboek dat juist het werk van de oude vaderlandse auteurs als Vondel bijdraagt 

aan het behouden de nationale identiteit: 

 

bij al den aandrang en toevloed van het vreemde, dat ons overstroomt, en den 

reeds half uitgewischten stempel van ons Volkskarakter en voorvaderlijke 

zeden geheel onkenbaar dreigt te maken, is gewis de lezing onzer Ouden 

noodzakelijk, om nog een weinig Nationale eigenaardigheid te behouden.445 

 

Het verlangen naar herstel van de nationale identiteit drukte een belangrijke stempel 

op de bestudering en samenstelling van het literaire erfgoed in de eerste helft van de 

negentiende eeuw. In dit hoofdstuk staat centraal hoe het opkomende nationalisme 

geprojecteerd werd op de literatuurgeschiedschrijving. Ik ga allereerst in op de 

nationale identiteit. Welke kenmerken gaf men hieraan? Vervolgens laat ik zien hoe 

                                                 
444 Van Eck 1817, p. 53. 
445 Anon 1828d,  p. 203.  
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het literaire erfgoed werd samengesteld op basis van deze kenmerken. Wat was 

bruikbaar, wat niet? Hoe werd het verleden vervormd om het toepasbaar te maken 

voor de eigen tijd?    

 

‘Godsdienstige verheffing, zedelijke grootheid, en waarachtige 

vaderlandsliefde’. De nationale identiteit in de vaderlandse letterkunde. 

 

In de tweede helft van de achttiende eeuw kwam het genre van karakterkundige 

beschrijvingen op gang.446 Het doel van de karakterkunde was om tot definities te 

komen van verschillende volken en die vormden de grondslag van wat later de 

nationale identiteit genoemd zou worden. Ook in Nederland verschenen eind 

achttiende eeuw enkele karakterbeschrijvingen. In 1783 publiceerde Petrus Loosjes 

het eerste deel van zijn Characterkunde der vaderlandsche geschiedenisse, gevolgd 

door een tweede deel in 1786.447 Het meest invloedrijke werk op dit gebied verscheen 

eind achttiende eeuw. In 1788 publiceerde intellectueel, literator, wetenschapper, 

redenaar, journalist en politicus Willem Anthonie Ockerse het eerste deel van zijn 

driedelige Charakterkunde der vaderlandsche geschiedenis.448  

De Characterkunde van Ockerse diende een politiek doel: met deze studie 

wilde hij bewijzen dat Nederland al eeuwenlang een eenheid was en dat dus niet 

hoefde te worden. Ockerse concentreerde zich vooral op wat de Nederlanders bond en 

waarin zij verschilden van de omringende landen.449 Hij probeerde de eigenschappen 

die hij kenmerkend vond voor het nationale karakter wetenschappelijk te verklaren. 

Daarmee onderscheidde hij zich van zijn voorgangers. Daarnaast maakte Ockerse 

geen onderscheid naar gewesten; hij construeerde één vaderlands karakter, 

waarbinnen ruimte was voor geografische variaties.450 Als constanten van het 

Nederlandse volkskarakter rekende hij onder meer het vrijheidsstreven, wat al tot 

uiting kwam bij de Hoekse en Kabeljauwse twisten en, in de Spaanse periode en 

verder de nijverheid en handelsgeest.451 De Nederlander was volgens Ockerse in hart 

en ziel een flegmatisch type, wat onder andere tot uitdrukking kwam in diens 

huiselijkheid, zedelijkheid, godsdienstigheid en gebrek aan nationale trots en 

zelfvertrouwen.452     

                                                 
446 Zie hierover onder meer: Blaas 2000, Leerssen 1999.  
447 Blaas 2000, p. 31. 
448 Van Sas 2004,  p 303-313. 
449 Van Sas 2004, p. 310. 
450 Kloek & Mijnhardt 2001, p. 231. 
451 Frijhoff 1992, p. 25. 
452 Frijhoff 1992, p. 25-27. 
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 De nationale identiteit zoals deze in de negentiende eeuw gestalte kreeg, is 

grotendeels gebaseerd op het werk van Ockerse. Onder meer P.B.M. Blaas wees erop 

dat in veel negentiende-eeuwse omschrijvingen van het nationale karakter wordt 

teruggegrepen op Ockerse.453 Ook historici Kloek en Mijnhardt wijzen op de invloed 

van Ockerse. Zij zien hem als ‘de vroedmeester van het moderne Nederlandbeeld’.454 

Diverse kenmerken die Ockerse noemt, zoals de eenvoud, verlangen naar vrijheid en 

godsdienstigheid, werden overgenomen door negentiende-eeuwse letterkundigen. 

Herhaaldelijk werd gewezen op een relatie tussen het nationaal karakter en de 

letterkunde. Nicolaas van Kampen bijvoorbeeld sprak in zijn oratie uit 1829455 over 

‘den geest der Nederlandsche letterkunde, vergeleken met die van andere volken’. Hij 

was van mening dat er een verband gelegd kon worden tussen de letterkunde en 

geschiedenis van een natie en het volkskarakter. Het volkskarakter drukte volgens 

hem een stempel op zowel de letterkunde als de geschiedenis. Van Kampen 

beschouwde de godsdienstigheid als het belangrijkste kenmerk van de Nederlander. 

Door de complete geschiedenis heen had de Nederlander zich volgens de hoogleraar 

bewezen als een godsdienstig mens. De godsdienstige geest, rooms of niet-rooms, 

heerste volgens hem in alle dichters en prozaschrijvers. Die ging gepaard met 

zedelijkheid, volgens hem een ander belangrijk kenmerk van de Nederlanders. Naast 

godsdienstigheid en zedelijkheid wees Van Kampen ook op andere kenmerken van de 

Nederlanders, zoals hun huiselijkheid, vrijheids- en vaderlandsliefde, hun 

bedaardheid, hun reële en praktische instelling en daarnaast hun gebrek aan 

zelfvertrouwen, wat ertoe leidde dat de Nederlanders nogal eens hun toevlucht tot 

navolging namen in de kunsten.  

Ook Willem de Clercq legde de nadruk op de godsdienstigheid van de 

Nederlander. De Clercq schrijft in zijn beroemde verhandeling Welken invloed heeft 

vreemde letterkunde, inzonderheid de Italiaansche, Spaansche, Fransche en Duitsche, 

gehad op de Nederlandsche taal- en letterkunde, sints het begin der vijftiende eeuw 

tot op onze dagen? uit 1824 over het eigenaardige van de Nederlandse letterkunde, 

met als doel de ‘oorspronkelijke kunstroem’ van de Nederlanders aan te wijzen. In het 

hoofdstuk ‘Overzicht van de geschiedenis der letterkunde en beschouwing van het 

eigenaardige, hetwelk de Nederlandsche onderscheidt’ schreef De Clercq over de 

relatie dichtkunst – volkskarakter. Volgens hem had het godsdienstig gevoel van de 

Nederlanders invloed op de poëzie, want veel onderwerpen uit de literatuur hadden 

betrekking op de godsdienst. Als andere kenmerken van het volkskarakter noemde hij 
                                                 
453 Blaas 2000, p. 33. 
454 Kloek & Mijnhardt 2001, p. 232. 
455 Ter aanvaarding van zijn professoraat Nederlandse taal- en letterkunde en vaderlandse geschiedenis 

te Amsterdam. 
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de vaderlandsliefde en de zucht tot onafhankelijkheid van de Nederlanders, de 

nijverheid en de werkzaamheid. Geen enkel volk bezat volgens hem een letterkunde 

die zo nationaal is als de Nederlandse. Hij schreef:   

 

Maar dit toch zal elk onpartijdige toestemmen, dat in het Nederlandsch 

volkskarakter een ligt ontvlambaar gevoel voor godsdienstige verheffing, 

zedelijke grootheid, en waarachtige vaderlandsliefde opgesloten ligt, en, dat 

dit de bron van die opgewektheid geweest is, welke den Nederlander nimmer 

heeft verlaten, en welke, met een onvermoeide werkzaamheid en geest van 

orde gepaard, hem in staat gesteld heeft, om, in bijna verloren oogenblikken, 

welke de vreemdeling niet eens in de schaal van zijn leven telt, zonder andere 

aanmoediging dan de voldoening van zijn hart, zich eene Letterkunde te 

scheppen, die zoo vele voortreffelijkheden vereenigt. Van daar, dat, hoezeer 

dan ook de bewondering voor onze voorouders wel eens overdreven is 

geworden, men echter nergens in de latere tijden een volk kan aanwijzen, bij 

hetwelk zich zoo vele middelen van beschaving vereenigden en waar de 

Letterkunde inderdaad zoo nationaal was.456 

 

Gerrit Johan Meijer, die in 1822 als hoogleraar Nederlandse Letterkunde werd 

aangesteld te Leuven, hield een redevoering waarin hij sprak over de beoefening van 

de Nederlandse taal als beste middel tot vaderlandsliefde. De waardering van de eigen 

letterkunde was volgens hem een teken van nationale beschaving en een bewijs van 

ware vaderlandsliefde. Daarnaast noemde ook Meijer godsdienst en zedelijkheid als 

kenmerken van de Nederlandse letterkunde:  

 

Geene nederlandsche lier werd ooit schooner getokkeld, dan wanneer dezelve 

ter verheerlijking van den godsdienst en van de deugden der Nederlanders was 

gestemd. Is eene verstandige gehechtheid aan den grond onzer geboorte, eene 

dankbare herinnering aan hetgene onze voorvaders, ter instandhouding, 

verzekering en vermeerdering van ons wezenlijk geluk, hebben verrigt, eene 

der eerste en aangenaamste pligten des gezelligen levens; wel nu, geen land 

heeft zoo vele dichters aantewijzen, in wier zangen zoo veel warme 

vaderlandsliefde ademt, als die, welke de vaderlandsche letterkunde U 

aanbiedt.457 

 

                                                 
456 De Clercq 1824a, p. 49-50. 
457 Meijer 1822, p. 15. 
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De opvatting dat de Nederlandse letterkunde een weerspiegeling was van de nationale 

identiteit werd eveneens gedeeld door Hendrik Baron Collot d’Escury. In 1830 

publiceerde hij het vierde deel van zijn Hollands roem van kunsten en wetenschappen. 

Ook hij wees op de godsdienstigheid en zedelijkheid van de Nederlander. De ziel van 

natie lag volgens hem in de poëzie: 

 

Zij [de dichtkunst] had, gelijk wij zagen, hare tijdperken van bloei en kracht, 

van verflaauwing en afneming, en wij zijn de getuigen van haar geheel en vol 

herleven. Zij blijft de geliefde kunst der Natie, omdat zij haar merk draagt; 

godsdienstig, zedelijk en verheven bij het nemen van hooger vlugt, vol 

geestverrukking, wanneer vaderland en vrijheid in het hart des dichters haar 

altaar vinden; zacht en liefelijk, wanneer er eenvoudige en huiselijke 

tafereelen te malen zijn; teeder en aandoenlijk bij gevoelvolle en stille 

gewaarwordingen der ziel; luimig en vrolijk daarentegen, in toestanden die er 

toe opwekken. Ziet daar de karaktermerken dier vaderlandsche dichtkunst, 

welke ook wij zoo warm vereeren.458 

 

Bij alle negentiende-eeuwse letterkundigen komen we de opvatting tegen dat er een 

directe relatie viel te leggen tussen de nationale identiteit en de letterkunde. De 

identiteit kwam volgens hen vooral naar voren in de zeventiende eeuw, zoals we al 

zagen. Jeronimo de Vries bijvoorbeeld schreef in zijn literatuurgeschiedenis uit het 

begin van de negentiende eeuw het volgende: 

 

De Nederlander is uit zijnen aard niet veranderlijk, wispelturig, doldriftig dan 

naar deze, dan weder naar gene staatsgesteltenis; maar geduldig en lijdzaam, 

totdat hij gewekt en gedwongen wordt, om zich krachtig te doen gelden, en te 

toonen wat in hem schuilt. Dit heeft hij, niemand zal het ontkennen, bovenal in 

het laatst der 16de en het begin der 17de Eeuw getoond.459  

 

Dertig jaar later herhaalde hij zijn standpunt in de Vaderlandsche letteroefeningen. In 

dit tijdschrift publiceerde hij een stuk getiteld ‘Verhandeling over het nationale in 

onze dichtkunst’.460 Onder ‘nationale dichtkunst’ verstond De Vries poëzie waarin het 

bestaan, wezen en gevoelens van een natie werden uitgedrukt. De Vries stelde 

zichzelf de vraag wat het nationale of eigenaardige in de vaderlandse poëzie eigenlijk 
                                                 
458 Collot d’Escury 1824-1844, dl. 4, 2e stuk, p. 366-367. 
459 De Vries 1810, dl. 1, p. 78. 
460 Zie De Vries 1839. Het jaar daarvoor heeft De Vries de verhandeling voorgedragen in onder meer 

de Tweede Klasse, Felix Meritis en Maatschappij tot nut van ‘t algemeen.  
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was. Hij omschreef het karakter van de Nederlander als vast, kalm, verstandig en 

wijsgerig; zijn plicht, werkkring en huis waren hem heilig; het vaderland lag hem aan 

het hart, vrijheid was hem dierbaar; de Nederlander was trouw aan de vorst en had een 

voorkeur voor het nuttige gecombineerd met het aangename. Het was vooral na de 

Spaanse periode dat volgens hem het nationale karakter goed naar voren kwam in de 

dichtkunst. De poëzie voor en na de Gouden Eeuw stond te veel onder Franse invloed.  

 Zoals we al zagen werd de zeventiende-eeuwse poëzie zeer hoog aangeslagen 

door de meeste literair-historici, als de meest nationale uit de geschiedenis van de 

Nederlandse literatuur. Dit biedt een verklaring voor de focus op de zeventiende-

eeuwse literatuur in de eerste decennia van de negentiende eeuw.  

In de hierna volgende paragrafen beschrijf ik hoe de diverse kenmerken die de 

negentiende-eeuwse letterkundigen zagen als typisch Nederlands geprojecteerd 

werden op het literaire erfgoed. Achtereenvolgens komt aan bod de vaderlandsliefde, 

godsdienstige verdraagzaamheid (als kenmerk van tolerantie), zedelijkheid en 

huiselijkheid.  

 

Het verlangen naar een vaderlandslievende natie 

 

In de eerste decennia van de negentiende eeuw verklaarden auteurs in het voorwoord 

met enige regelmaat dat ze schreven uit liefde voor het vaderland. Van onder meer 

Adriaan Loosjes, Hendrik Tollens en Jan Frederik Helmers werd in de literaire kritiek 

het vaderlandslievende karakter van hun werk veelvuldig benadrukt. Vooral rond 

1815 publiceerden veel auteurs teksten voor en over het vaderland, waarin vaak de 

verworven vrijheid van Nederland werd bezongen. Het echtpaar Bilderdijk 

bijvoorbeeld bracht in 1813-1814 de tweedelige dichtbundel Hollands verlossing uit. 

Van predikant Reinier Pieter van de Kasteele verscheen in 1814 Ode aan God en 

vaderland, Cornelis Loots schreef een lierzang die in 1815 werd uitgesproken door 

acteur M. Westerman in bijzijn van de koning en koningin, getiteld Opwekking aan de 

Nederlanders en dichter Barend Klijn publiceerde zijn Eerstelingen der vrijheid. 

Hetzelfde viel waar te nemen in de periode rond de Belgische Opstand; ook toen 

verschenen veel werken die betrekking hadden op de situatie waarin het vaderland 

verkeerde.  

Auteurs die de liefde voor het vaderland bezongen, of die op een andere 

manier als vaderlandslievend bestempeld konden worden, kregen veel waardering in 

de contemporaine kritiek.461 Lotte Jensen schrijft in haar monografie De 

                                                 
461 Niet alleen in de kritiek was er waardering. Uit onderzoek naar de houding van de overheid ten 

opzichte van literatuur in deze tijd blijkt dat deze ondersteuning gaf aan vaderlandslievende literaire 
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verheerlijking van het verleden dat het succes dat schrijver Adriaan Loosjes begin 

negentiende eeuw genoot met zijn roman Maurits Lijnslager vooral te danken was aan 

de vaderlandslievende inhoud.462 Ook het treurspel Montigny uit 1820 van Hendrik 

Herman Klijn was volgens haar succesvol vanwege de vaderlands- en 

vrijheidslievende inhoud.463 Niet alleen van de eigentijdse schrijvers, maar ook van 

auteurs uit het vaderlandse verleden werd het vaderlandslievende karakter benadrukt. 

Zij hadden zich, zo valt herhaaldelijk te lezen, ingezet voor het vaderland en op die 

manier bijgedragen aan de roem van de natie. De auteurs kregen in de literaire 

geschiedschrijving als het ware een heldenstatus toegemeten. Dit gold met name voor 

de schrijvers uit de Gouden Eeuw. Jeronimo de Vries schreef in zijn 

literatuurgeschiedenis over de auteurs uit de zestiende eeuw dat zij ‘mede gearbeid 

hebben tot verlichting en beschaving, tot voortplanting der vrijheid’.464 Na de eenmaal 

verkregen vrijheid gingen, aldus De Vries, de dichters zich inzetten voor het 

vaderland: ‘Ook zij wilden het nieuwe en met zoo veel bloed vrijgevochten 

Gemeenebest door hunne Kunst verheffen en luister bijzetten.’465 Volgens De Vries 

waren dichters als Hooft, Cats, Huygens, Reael, Heinsius en Six allemaal 

‘aanzienlijke mannen’ die de dichtkunst beoefenden, die door hun voorbeeld, achting, 

vriendschap en aanmoediging ook anderen tot de dichtkunst overhaalden.466 Zij 

hadden allen bijgedragen aan het vergroten van het aanzien van de natie. Zijn mening 

werd gedeeld door verschillende andere literatuurhistorici.  

De motivatie het vaderland te willen dienen was volgens de letterkundigen in 

de achttiende eeuw geheel verdwenen. Zoals in hoofdstuk 3 is beschreven werd in de 

literatuurgeschiedenissen uit de eerste helft van de negentiende eeuw de achttiende 

eeuw gekenschetst als een periode van te veel rust; de inwoners waren lui geworden 

door gewenning aan vrijheid. Het was te lang te goed gegaan met de natie. De 

inwoners voelden niet meer de behoefte te moeten strijden voor het vaderland. De 

vaderlandsliefde van de zeventiende-eeuwse auteurs was, op enkele uitzonderingen 

na, zo goed als afwezig bij de achttiende-eeuwse schrijvers.  

De letterkundigen uit de eerste decennia van de negentiende eeuw legden dus 

een directe relatie tussen het verval van de natie en een gebrek aan betrokkenheid bij 

en liefde voor de natie. De achteruitgang kon volgens hen worden tegengegaan door 

                                                                                                                                            
projecten. Het proefschrift van Karin Hoogeland hierover zal in 2012 verschijnen. Zie ook Mathijsen 

2004, 189-203. 
462 Jensen 2008, p. 182. 
463 Jensen 2008, p. 75. 
464 De Vries 1810, dl. 1, p. 75.  
465 Ibidem,  p. 89. 
466 Ibidem, p. 90. 
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het vaderlandse gevoel aan te wakkeren bij de inwoners. De literairhistorici grepen 

daarvoor terug op het vaderlandse literaire erfgoed, omdat deze oude werken, in het 

bijzonder de zeventiende-eeuwse, getuigden van ware vaderlandsliefde. Door de 

burgers de vroegere literatuur van de vaderlandse meesters te laten consumeren 

probeerden de literair-historici de burgers op te voeden tot echte vaderlanders 

 

 

Lessen in vaderlandsliefde: voorbeelden uit oude schrijvers 

 

Werken voor, over of gericht aan het vaderland467 en/of de vorst werden als 

waardevol gezien en gingen deel uitmaken van wat later de literaire canon genoemd 

zou worden. Ze werden beschreven in de literaire handboeken, (gedeeltelijk) 

opgenomen in bloemlezingen en vaak ook (opnieuw) uitgegeven. Een voorbeeld is het 

werk De Geuzen van Onno Zwier van Haren, dat in 1769 voor het eerst verscheen 

onder de titel Aan ’t Vaderland en dat bestond uit een twintigtal lierzangen (later 

breidde de auteur dit aantal nog verder uit). Van Haren beoogde een ‘gedenk-teeken’ 

te schrijven, ‘tot oprechten roem van ’t Huys van Nassau, en van die geene, welke in 

de bescherming van de Vryheid en Godsdienst deeser Landen het meest hebben 

uitgeblonken’.468 Van Haren schreef over de periode van de Spaanse onderdrukking 

en de strijd voor vrijheid. Aanvankelijk boekte Van Haren weinig succes. Het publiek 

begreep volgens hem het werk niet. Zowel de ‘tytel’ als de ‘stof’ was bij hen 

‘onbekend en onverstaanbaar’, schreef Van Haren later in de voorrede bij de uitgave 

uit 1776. Slechts enkele ‘Lieden van oordeel’ zagen wel de waarde van het werk in en 

inspireerden hem ermee verder te gaan. Hij bracht het werk meerdere keren uit, in 

1771 voor het eerst onder de titel De Geusen.469  

In 1785 bezorgden Bilderdijk en Feith samen een nieuwe uitgave van De 

Geuzen. Bilderdijk sympathiseerde met Van Haren, immers een staatsman met banden 

met het Oranje-huis en afkomstig uit een gerenommeerde familie. Hij wees op het 

belang van de uitgave voor het vaderland, waarin de roem van de voorouders werd 

bezongen. Bilderdijks prinsgezinde voorrede en de politieke mening die hij in de 

ophelderingen ventileerde, lagen overigens eind achttiende eeuw heel gevoelig. Het 

                                                 
467 Het woord ‘vaderland’ wordt anachronistisch gebruikt, d.w.z. dat deze term ook geprojecteerd wordt 

op het verleden, toen er nog geen sprake was van een eenheid, bijvoorbeeld tijdens de periode van de 

Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.  
468 Zie de ‘Voorreden’ in Van Haren 1776.   
469 De spelling van het woord ‘geuzen’ wisselt per keer; soms wordt het met een ‘s’ dan weer met een 

‘z’ gespeld.   
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bezorgde hem ruzie met Feith.470 In de loop van de negentiende eeuw ontstond 

opnieuw belangstelling voor Van Harens lierzangen. Zijn werk werd beschouwd als 

een positieve uitzondering op de in verval geraakte achttiende-eeuwse literatuur, maar 

het is vooral de inhoud die men interessant vond. In de jaren 1824-1827 publiceerde 

Westerman in zes delen de Dichterlijke werken van de gebroeders Willem en Onno 

Zwier van Haren, ingeleid door Jeronimo de Vries. In het vierde deel uit 1825 was De 

Geusen opgenomen.  

 
Titelpagina van De Geuzen: vaderlandsch gedicht van Onno Zwier van Haren bezorgd door Willem 

Bilderdijk in 1826 (exemplaar uit privé-collectie) 

 

Een jaar later, in 1826, bracht Bilderdijk een nieuwe uitgave op de markt onder de 

titel De Geuzen. Een vaderlandsch gedicht. In 1830 werd ook het jonge publiek in de 

gelegenheid gesteld kennis te maken met het werk van Van Haren. Westerman 

publiceerde in dat jaar zijn De Geuzen: in vier en twintig zangen, voor de scholen.  

                                                 
470 Van Eijnatten 1998, p. 76. 
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Uit de verschillende uitgaven die zo kort op elkaar verschenen in de periode 

van het gezamenlijk koninkrijk, kan worden geconcludeerd dat diverse letterkundigen 

Van Harens lierzangen belangrijk vonden. Dit valt ook af te leiden uit de bijdragen die 

over hem verschenen in de diverse literaire handboeken. Matthijs Siegenbeek 

beschouwde De Geuzen als een ‘uitmuntend en echt vaderlandsch kunstgewrocht, een 

der schoonste en verhevenste sieraden onzer dichtkunst’.471 Van Kampen ging in zijn 

Beknopte geschiedenis uitvoerig in op het werk. Volgens hem had Van Haren zich 

onsterfelijk gemaakt met De Geuzen. Hij omschreef het als een heldendicht en een 

pronkjuweel:  

 

Dit meesterstuk van waarachtige Poëzij doordringt, waar men het opsla, ieders 

hart met warm gevoel voor Vaderland, vrijheid, menschenwaarde, Godsvrucht 

en deugd.472  

 

Elders kenschetste hij Onno Zwier van Haren als een man wiens ‘geheele ziel gloeide 

van yver voor vaderland en vryheid’.473 Ook De Clercq wees in zijn verhandeling op 

de belangrijke inhoud van de lierzangen. Deze waren volgens hem de ‘belangrijkste 

voortbrengselen onzer Letterkunde, en behelzen eene verzameling van die 

herinneringen, die onze Natie het meest tot eer verstrekken.’474 Van Haren werd 

gezien als één van de weinige goede schrijvers die de achttiende eeuw had 

opgeleverd. 

Opvallend is dat de literair-historici weliswaar lovend waren over De Geuzen, 

maar over de vorm waren ze minder te spreken. Witsen Geysbeek bijvoorbeeld 

verweet Van Haren slordigheid, ruwheid en stroefheid en ook onder meer De Vries, 

Siegenbeek en Van Kampen waren minder te spreken over de taal en stijl die Van 

Haren in zijn werk hanteerde. Deze gebreken werden hem echter vergeven vanwege 

het belangrijke doel ervan, namelijk: verheerlijking van het vaderland.  

Ook andere werken waarin belangrijke episodes uit de vaderlandse 

geschiedenis waren beschreven konden in de eerste helft van de negentiende eeuw 

rekenen op warme belangstelling. Eén van de grootste auteurs die Nederland ooit had 

gekend was volgens de literair-historici de dichter P.C. Hooft en niet in de laatste 
                                                 
471 Siegenbeek 1826, p. 259. 
472 Van Kampen, 1821-1826, dl. 2, p. 152. 
473 Van Kampen 1807, p. 403. 
474 De Clercq 1824a, p. 286. 
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plaats vanwege zijn diverse historische werken, waaronder de treurspelen Geeraardt 

van Velsen uit 1613 en Baeto of oorsprong der Hollanderen uit 1617. Vooral zijn 

Historiën, waarin Hooft de eigentijdse vaderlandse geschiedenis beschreef van 1555 

(troonsafstand van Karel V) tot 1587475 vond men belangrijk. Hoogleraar Siegenbeek 

beschouwde Hooft als de belangrijkste grondlegger en uitbreider van de nationale 

roem.476 Samen met twee andere hoogleraren Nederlands, Adam Simons, en Johannes 

Pieter van Cappelle, bezorgde Siegenbeek in de jaren twintig een nieuwe editie, 

voorzien van ‘aanteekeningen en ophelderingen’ van de Historiën. In 1820 verscheen 

het eerste deel, in 1824 werd het achtste en laatste deel gepubliceerd. In een voorrede 

verklaarden de drie hoogleraren dat het boek een nieuwe uitgave verdiende, omdat de 

geest van het volk uit de ‘sluimering’ was opgewekt en de beoefening van de 

geschiedenis tot een van de burgerlijke plichten behoorde.  

 

Wij verlangen het boek, van de schrijftafel der geleerden, te brengen in veler 

handen, ten einde zijn voortreffelijke inhoud meer algemeen bekend worde, en 

tot voedsel verstrekke voor den toenemenden lust tot vaderlandsche 

overdenkingen.477  

 

Om het werk meer verstaanbaar te maken hadden ze de taal aangepast; de bondigheid 

en kracht van Hooft maakten het werk volgens de redacteuren soms erg duister. De 

redacteuren wensten dat de werken van Hooft en van de ‘roemrijke’ en ‘doorluchtige’ 

geschiedenis van het land door velen gelezen en herlezen zouden worden. De uitgave 

werd positief ontvangen in de literaire kritiek. Onder meer in de Vaderlandsche 

letteroefeningen schreef een recensent dat het werk een belangrijke bijdrage leverde 

aan het aanwakkeren van vaderlandsliefde en aan de vorming en vasthouden van het 

volkskarakter.478 

Een andere tekst die in de literaire geschiedschrijving een belangrijke plek 

innam was de Gysbreght van Aemstel van Hoofts ‘leerling’ Vondel. Dit treurspel uit 

1637 werd ook in negentiende eeuw nog steeds opgevoerd in de schouwburg.479 De 

Gysbreght was daarmee al eeuwenlang een groot succes. De literair-historici wezen 

niet alleen op de dichterlijke kwaliteiten van het treurspel, maar ook hier benadrukten 

ze de belangrijke inhoud. Vondel beschreef een episode uit de vroege geschiedenis 

                                                 
475 Hooft wilde aanvankelijk de geschiedenis schrijven tot aan zijn eigen tijd. Toen Hooft in 1647 

overleed was hij echter niet verder gekomen dan 1587.  
476 Siegenbeek1806. 
477 Hooft 1820-1824, dl. 1, p. iv. 
478 Anon. 1821b. 
479 Ruitenbeek 2002.  
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van Amsterdam, waarin de stad werd belegerd door naburige steden. Het deed het 

negentiende-eeuwse publiek herinneren aan de strijd van de Nederlanders tegen 

onderdrukking, zoals in de Spaanse periode, en, dichter bij de eigen tijd, de Franse 

periode. De belangstelling voor dit treurspel leidde er volgens Marita Mathijsen toe 

dat de Gysbreght in de loop van de negentiende eeuw de nieuwe sjibboleth-tekst 

werd; een tekst die symbool stond voor de nationale eenheid waarin burgerdeugden 

als huwelijkstrouw, dapperheid, patriottisme en gehoorzaamheid aan God waren 

verenigd.480 In de literaire handboeken werd het treurspel gezien als één van de 

belangrijkste werken van Vondel, die, zoals in hoofdstuk 3 is beschreven, volgens de 

letterkundigen de belangrijkste vaderlandse auteur was. Ook verschenen er diverse 

publicaties over de Gysbreght in verschillende tijdschriften. De letterkundige Jacobus 

de Koning bijvoorbeeld publiceerde in 1815 in de Vaderlandsche letteroefeningen een 

bijdrage over dit werk, waarin hij vooral inging op de geschiedenis en in het bijzonder 

over hoe Vondel de geschiedenis had aangepast.481 Hij ging daarbij uit van het werk 

van Wagenaar. Hij ontdekte dat Vondel afweek van de waarheid, zowel in grote lijnen 

als in details. Deze bijdrage werd enkele jaren later, in 1824, ook gepubliceerd in het 

tijdschrift Apollineum van Witsen Geysbeek. In 1818 publiceerde een anonieme 

auteur, eveneens in de Vaderlandsche letteroefeningen, een artikel over het treurspel 

waarin hij inging op de betekenis van het werk voor het nationale toneel.482 Er 

verschenen volgens hem maar weinig oorspronkelijke stukken. Hij wees op 

vooroordelen over het vaderlandse toneel. Volgens hem werd herhaaldelijk ontkend 

dat er überhaupt oorspronkelijke stukken werden geschreven. Zelfs met Vondel werd 

gespot. Volgens hem was de Gysbreght van Aemstel daarentegen juist een 

meesterstuk, dat zelfs in zijn tijd [de negentiende eeuw], ondanks alle Franse 

toneelwetten, overeind bleef staan. Hij gaf een uitvoerige beschrijving van de 

dichterlijke kwaliteiten van het toneelstuk en eindigde met de wens dat ook de 

rijkdom van de eigen toneelschrijvers op waarde geschat zou worden:  

 

Waartoe vreemden eenen lof toegezwaaid, dien wij onszelven mogen 

toeëigenen? Laat de verwaten uitspraak van onbevoegde en onbescheidene 

regters ons niet overbluffen! Hadden deze, door alle tijden heen, niet te veel 

invloeds gehad, wij zouden sedert Vondel’s tijden grooter schreden gedaan 

hebben.483  

 
                                                 
480 Mathijsen 2002, p. 122. 
481 Koning 1815-1816. 
482 Anon. 1818b. 
483 Ibidem, p. 132. 
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 Ook de IJstroom van Antonides van der Goes, oorspronkelijk gepubliceerd in 

1671, werd in de negentiende eeuw geroemd vanwege de vaderlandslievende inhoud. 

Antonides van der Goes gaf onder meer een beschrijving van Amsterdam en 

omgeving. In 1828 bracht Witsen Geysbeek een nieuwe editie uit van dit werk. Hij 

beschouwde het werk als het beste, maar ook als ‘het belangrijkste ook nog in onze 

dagen’.  

 

 
Titelpagina van De Ystroom van Johannes Antonides van der Goes  bezorgd door P.G. Witsen 

Geysbeek in 1828 (exemplaar privé-collectie) 

 

Ook in de literatuurgeschiedenissen werd de IJstroom beschouwd als een belangrijk 

werk. Van Kampen schreef in zijn literatuurgeschiedenis dat het werk bijdroeg aan de 

verheerlijking van het vaderland.484 De Clercq achtte het ‘geene ongelukkig gekozene 

dichtstof’485 en ook De Vries schreef lovend over het werk in zijn 

literatuurgeschiedenis.  

  

In diverse vaderlandslievende teksten, zowel uit heden als verleden, werden de 

Oranjes vereerd. Ook werd in de contemporaine kritiek herhaaldelijk Willem I, 

                                                 
484 Van Kampen 1821-1826, dl 1, p. 353-359. 
485 De Clercq 1824a, p. 220. 
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koning van het gezamenlijk koninkrijk, geroemd, vooral vanwege zijn cultuurpolitiek, 

waarin de bevoordeling van eigen taal en letteren een belangrijke rol speelden. In de 

periode van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden werd vooral de eenheid van de 

natie benadrukt. Niet de tegenstellingen, maar de overeenkomsten tussen 

verschillende richtingen stonden centraal. Dit gold zowel op politiek als op 

theologisch vlak. Alles draaide om harmonie.486 Het was vooral in deze periode dat 

teksten die sterk anti-oranjegezind waren problematisch werden.     

Ik wil hier ingaan op twee zeventiende-eeuwse toneelstukken waarin een anti-

oranje houding heerste: Palamedes van Vondel uit 1625 en Joachim Oudaans 

Haagsche broedermoord of dolle blijdschap uit 1673. Het onderwerp van de stukken 

betreft de executie van Johan van Oldenbarnevelt in 1619 (Vondel) en de gruwelijke 

dood van de gebroeders De Witt (Oudaan) in 1672. Ik zal laten zien hoe de 

letterkundigen deze teksten bespraken en hoe ze omgingen met de kritiek die de 

schrijvers op Oranje hadden.   

In 1625 publiceerde Vondel het treurspel Palamedes of de vermoorde 

onnozelheid, dat een episode beschreef uit de Griekse geschiedenis. Vondel vertelde 

het verhaal van Palamedes, zoon van Nauplius, één van de koningen van het eiland 

Eubea. Palamedes werd om zijn vele verdiensten door vele Griekse vorsten hoog 

geacht en werd regelmatig om raad gevraagd. Hij had zich echter de haat van 

Agamemnon en Ulysses op de hals gehaald, onder meer omdat hij ontdekt had dat 

Ulysses de boel had bedrogen. Ulysses beschuldigde vervolgens Palamedes van 

collaboratie met de vijand Priamus. Hij wist het volk ervan te overtuigen dat 

Palamedes een landverrader was. Deze werd vervolgens gestenigd door het leger. Na 

zijn dood ontdekte men dat Ulysses echter degene was geweest die had gelogen en dat 

Palamedes ten onrechte was terechtgesteld.  

Op het eerste gezicht lijkt er niets aan de hand; Vondel verwerkte stof uit de 

Griekse geschiedenis; het was een navolging van één van de drama’s van Seneca. 

Vondel beoogde echter met zijn toneelstuk een heel ander verhaal te vertellen: het 

verhaal van de onterechte ondergang van Johan van Oldenbarnevelt. Vondel schreef 

een allegorie, waarin Palamedes Van Oldenbarnevelt voorstelt, Agamemnon symbool 

staat voor prins Maurits en Ulysses is François van Aarssen, heer Van Sommelsdijk, 

een vijand van Van Oldenbarnevelt. Vondel gebruikte de allegorievorm om 

beschuldigingen van machtsmisbruik en dwingelandij aan het adres van Maurits te 

verhullen. Openlijke kritiek op prins Maurits zou hem vermoedelijk duur hebben 

komen te staan.487 Kort na het verschijnen van het treurspel werd Vondel 

                                                 
486 Maas 2009. 
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aangeklaagd. Uiteindelijk kwam hij weg met een boete van ‘slechts’ 300 gulden; 

Palamedes kon verder zonder probleem gedrukt blijven worden.488 Overigens had 

Vondel ook gedichten geschreven waarin hij protesteerde tegen de onthoofding van 

Van Oldenbarnevelt, namelijk Op het stokje van Johan van Oldenbarnevelt, Vader 

des Vaderlands en Geuse-Vesper of Siecken-Troost voor de Vierentwintigh.   

De onthoofding van Oldenbarnevelt en de rol van prins Maurits daarbij bleef 

een gevoelige kwestie in de geschiedenis van de republiek. In de achttiende eeuw 

werkte die door in de scheiding van patriottische en stadhoudersgezinde partijen. De 

bekendste historicus van de achttiende eeuw, Jan Wagenaar, en de dichter Willem 

Bilderdijk, stonden hierin lijnrecht tegenover elkaar, en hun standpunten waren nog 

viriel in de negentiende eeuw.489 

In de negentiende-eeuwse literaire kritiek werd Vondels Palamedes 

beschouwd als een werk van formaat. Van Kampen bijvoorbeeld schreef in zijn 

verhandeling over de ‘Lotgevallen der dichtkonst’ over dit treurspel:  

 

Sedert de herleving der Letteren tot nu toe, zal men schaars een beter bewerkt 

en meer belangwekkend stuk vinden, het welk geheel uit de ziel des Dichters 

schynt te zyn voortgevloeid, en hem in de toenmalige drukkende tyden eene 

vervolging op den hals haalde, welke ons zekerlyk van de verdere gewrochten 

des Dichters zou beroofd hebben, indien het weldadige bestuur onder Frederik 

Hendrik [sic!] hem niet geruggesteund had.490 

 

In zijn latere Beknopte geschiedenis was hij wat gematigder. Hij prees het treurspel 

weliswaar, maar sprak niet meer van een ‘belangwekkend stuk’. Wel gaf hij beknopt 

weer wat Vondel met Palamedes beoogde, zonder zelf een standpunt in te nemen. De 

Clercq schreef in zijn verhandeling uit 1824 dat de toespelingen die Vondel maakte te 

weinig omkleed waren. Hij zweeg verder over de inhoud. Wel waardeerde hij de 

‘kracht en welluidendheid’ van het treurspel, die volgens hem ontbraken in vele van 

zijn andere werken.491    

  Van Kampen en De Clercq weidden nauwelijks uit over het treurspel. Witsen 

Geysbeek daarentegen ging in het lemma dat hij over Vondel publiceerde in het zesde 

deel van zijn Biographisch anthologisch en critisch woordenboek der Nederduitsche 

dichters uitvoerig in op Palamedes.492 Hij spuide veel kritiek op Vondels werk, maar 

                                                 
488 Levie 1978, p. 144-145. 
489 Zie hierover onder meer Berkelaar & Palm 2008, p. 11-13. 
490 Van Kampen 1807, p. 376. 
491 De Clercq, 1824, p. 204. 
492 Witsen Geysbeek 1821-1827, dl. 6, p. 42-391; over Palamedes: p. 195-241. 
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over genoemd treurspel was hij lovend. Palamedes was in zijn ogen het beste 

treurspel van Vondel. Hij besteedde ruim 45 pagina’s aan de bespreking van het 

toneelstuk, waarin hij het betreurde dat de meeste letterkundigen uitsluitend aandacht 

hadden voor Palamedes vanwege het staatkundige belang, terwijl het juist zoveel 

kunstwaarde had. Hoewel Witsen Geysbeek uitvoerig alle schoonheden van het werk 

uiteenzette en zich niet expliciet uitliet over de diepere betekenis van de tekst, kon uit 

zijn beschrijving van het treurspel worden geconcludeerd dat hij het met de 

boodschap van Vondel eens was. Nergens is te lezen dat hij de terechtstelling van Van 

Oldenbarnevelt veroordeelt, maar uit zijn lovende woorden op het personage 

Palamedes (‘grootheid van ziel’, ‘eerbiedig karakter’) toont hij indirect zijn 

waardering voor Van Oldenbarnevelt. Ook in het commentaar dat Witsen Geysbeek 

gaf op Vondels beschrijving van de toeschouwers bij de steniging van Palamedes 

verraadde hij zijn visie. Het was volgens hem een ‘al te getrouwe afbeelding van het 

gedrag der aanschouwers na het onthalzen van Oldenbarneveld’.493 Hij keurde dit 

duidelijk af.  

De Vries noemde het werk niet in zijn Proeve eener geschiedenis der 

Nederduitsche dichtkunde. In de Beknopte geschiedenis van Siegenbeek uit 1826 werd 

de Palamedes wel genoemd, samen met andere stukken als voorbeelden van ‘de 

voortreffelijkste navolgingen van het Grieksche Treurspel’;494 verder ging hij niet op 

de inhoud van het treurspel in. 

In 1827 publiceerde Jacobus Hendrik van der Schaaff zijn Verhandeling over 

het leven en de verdiensten van Joost van den Vondel, als dichter beschouwd, die hij 

eerder had voorgelezen in Zutphens departement van ’t Nut. Van der Schaaff, als 

advocaat werkzaam, beoefende in zijn vrije tijd letteren en geschiedenis en 

publiceerde over uiteenlopende onderwerpen in onder meer Mnemosyne en Konst- en 

letterbode.495 Hij begon zijn verhandeling over Vondel met enkele biografische feiten 

over zijn leven en stapte vervolgens over op zijn geschreven werk. Hij stond stil bij 

drie teksten van Vondel: Lucifer, Hierusalem verwoest en Palamedes. De keuze voor 

juist deze drie teksten werd verder niet toegelicht.  

Van der Schaaff neutraliseerde Palamedes door het anti-oranjegezinde 

karakter van het toneelstuk te bagatelliseren. Hij zette het vooral neer als een 

toneelstuk over het vaderlandse verleden. Hij benadrukte dat Vondel de Oranjes niet 

vijandig gezind was. ‘Men wane echter niet, dat Vondel de man geweest zij, die een 

                                                 
493 Ibidem, p. 236. 
494 Siegenbeek, 1826, p. 104; Siegenbeek had overigens wel een fragment uit Palamedes opgenomen in 

zijn Proeven van Nederduitsche dichtkunde uit 1806. 
495 Frederiks & Van den Branden, 1888-1891, p. 685. 
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persoonlijken haat tegen het Huis van Oranje koesterde’, schreef hij.496 Hij zette zijn 

betoog kracht bij door te wijzen op de gedichten die Vondel schreef over de geboorte 

van Willem van Nassau en de komst van de Prins van Oranje te Amsterdam. Ook 

schreef hij dat de broer van de prins en het toenmalig bestuur van de stad Vondel 

nooit heeft laten vallen, volgens hem eveneens een bewijs dat Vondel moeilijk anti-

oranjegezind kon zijn geweest. Tot slot wees hij er op dat stadhouder Frederik 

Hendrik, die in 1625 zijn halfbroer Maurits had opgevolgd als stadhouder, zich het 

stuk meerdere keren had laten voorlezen. Van der Schaaff impliceerde hiermee 

eveneens dat het onmogelijk was het treurspel als een anti-oranje tekst te zien.    

Van der Schaaffs motivatie om Palamedes te ontdoen van kritiek op de 

Oranjes moet gezocht worden in het verzoeningsdiscours, waarbij, in dit geval, 

politieke tegenstellingen werden opgeven.497 Vondels boodschap paste niet in het 

streven naar eendracht, met een Oranje aan het hoofd van het koninkrijk. Door de 

tekst te ‘ontkleden’ zoals Van der Schaaff deed, of door geen partij te trekken voor of 

tegen prins Maurits zoals enkele andere letterkundigen deden, kon deze tekst 

onproblematisch een plaats krijgen in de literatuurgeschiedenis. Ook werd de positie 

van Vondel, die aan het hoofd van alle dichters werd geplaatst,498 op die manier niet 

aangetast.  

Een andere tekst waarin Oranje werd bekritiseerd betreft een treurspel van 

Joachim Oudaan. Oudaan (1628-1692),499 eigenaar van een tegelbakkerij en schrijver 

van gelegenheidspoëzie, voelde zich betrokken bij de politieke gebeurtenissen uit zijn 

tijd. Hij was zelf republikein en had weinig op met de Oranjes. Dit blijkt onder meer 

uit het treurspel dat hij 1672 vervaardigde, getiteld Haagsche Broedermoord of Dolle 

blijdschap. In dat jaar werden de gebroeders De Witt gelyncht door de opstandige 

bevolking, die de De Witten beschuldigde van landverraad.   

Oudaan, die zelf getuige was geweest van de moordpartij, schreef onder 

pseudoniem enkele gedichten waarin hij het voor de broers opnam. Zijn belangrijkste 

werk over de moord op de gebroeders De Witt was het treurspel Haagsche 

broedermoord. Lia van Gemert beschrijft het treurspel als een politieke tragedie, 

waarin Oudaan zijn eigen partij verdedigt. Het moest een tweede Palamedes 

worden.500 Waar Vondel zijn kritiek op de dood van Van Oldenbarnevelt verpakte in 

de vorm van een Griekse tragedie, pakte Oudaan het minder subtiel aan. Iedereen 

                                                 
496 Van der Schaaff 1827, p. 19. 
497 Zie over het verzoeningsdiscours Van Sas 2004. Hij wijst onder meer op de verzoenende politiek 

van Willem I, p. 224. 
498 Zie hoofdstuk drie.  
499 Zie voor informatie over Oudaan en zijn treurspel: Van Gemert 1984.  
500 Ibidem, p. 272. 
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werd met naam en toenaam genoemd. Hij wilde met zijn stuk aantonen dat de dood 

van Johan en Cornelis de Witt te wijten is aan een orangistisch complot, waarbij de 

broers ten onrechte als landverraders waren aangewezen.    

Oudaan werd in de literatuurgeschiedenissen positief ontvangen. Opvallend is 

echter dat inhoudelijk nauwelijks werd ingegaan op de Haagsche Broedermoord, 

soms werd het toneelstuk niet eens genoemd. De Vries bijvoorbeeld prees Oudaans 

aanleg en zijn ‘vaderland- en vrijheidlievende dichtader’,501 maar zweeg over het 

treurspel over de gebroeders De Witt. Siegenbeek noemde het treurspel wel in zijn 

Beknopte geschiedenis. Hij schreef dat het toneelstuk handelde over de ‘marteldood 

der broeders De Witt’.502 Wat Siegenbeek vond van het treurspel is onduidelijk. De 

hoogleraar was over het algemeen positief over Oudaan. Van Kampen ging in zijn 

Beknopte geschiedenis kort in op Oudaans bewondering voor de gebroeders De Witt, 

zonder zich hier zelf nadrukkelijk over uit te laten. Wel kan uit zijn woordkeuze 

worden afgeleid dat hij ontzag had voor Oudaans treurspel en de moord veroordeelde: 

‘Den schandelijken moord der DE WITTEN durfde hij, in een Tooneelstuk, 

brandmerken’.503 Witsen Geysbeek tot slot noemde De Haagsche broedermoord wel 

in zijn lemma over Oudaan in zijn Biographisch woordenboek, maar zonder verdere 

samenvatting of toelichting.504 Net als Van Kampen had hij respect voor Oudaans 

moed om de waarheid op papier te zetten. Geen van de letterkundigen koos expliciet 

partij voor Oudaan, maar zijn treurspel werd evenmin bekritiseerd.  

 

De literatuurhistorici leken hun handen niet te willen branden aan bovengenoemde 

werken van Vondel en Oudaan. Ze gingen niet mee in de boodschap die de auteurs 

wilden overbrengen. Ze draaiden om de inhoud heen, verzwegen of verdraaiden de 

strekking van de tekst, of deelden deze slechts mee zonder zelf hun mening hierover 

te geven. Ze kozen met andere woorden geen partij voor of tegen de Oranjes. Op die 

manier kwamen ze zowel tegemoet aan de verzoenende eisen van de eigen tijd, als de 

eisen die het verleden aan ze stelde: het reconstrueren van het literaire erfgoed.    

  

Het verlangen naar een protestantse natie 

  

In deze paragraaf wil ik ingaan op de vrijheid van godsdienst, die als een 

hoofdkenmerk van de Nederlandse identiteit beschouwd werd. Ik begin met de dichter 

Camphuysen, die in de negentiende-eeuwse literaire kritiek neergezet werd als de 
                                                 
501 De Vries 1810, dl. 1, p. 255. 
502 Siegenbeek 1826, p. 177. 
503 Van Kampen 1821-1826, dl 1, p. 349. 
504 Witsen Geysbeek 1821-1827, dl. 5, p. 15-21. 
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grote voorstander van godsdienstvrijheid. Daarna ga ik in op het katholicisme van 

onder meer Vondel en het mystieke werk van enkele auteurs, waaruit blijkt dat de 

letterkundigen toch minder ruimdenkend waren dan ze zouden moeten zijn volgens 

hun identiteit. Ze stelden wel degelijk grenzen aan de vrijheid van godsdienst. 

Godsdienstige verdraagzaamheid moet dan ook met een korreltje zout worden 

genomen. Uiteindelijk verlangde men naar een protestantse natie.    

 

 

Dirk Raphaelsz. Camphuysen: een icoon van godsdienstvrijheid 

 

Eén van de auteurs die werd geroemd vanwege zijn inzet voor en verlangen naar 

godsdienstvrijheid was de dichter Dirk Raphaelsz. Camphuysen (1586-1627).505 

Camphuysen werd in 1586 in Gorinchem geboren. Camphuysen ging naar de Leidse 

Hogeschool, waar hij onder andere lessen volgde in de godgeleerdheid, onder meer 

van hoogleraar Jacobus Arminius, grondlegger van het Arminianisme. In 1615 ging 

hij als predikant werken in Vleuten, waar hij in 1618 verbannen werd vanwege zijn 

arminiaanse sympathieën. Hij ging deel uit maken van de strijd tussen de 

remonstranten en contra-remonstranten. Toen in 1619 de Synode van Dordrecht, die 

tot doel had tot een uitspraak te komen in het geschil tussen de remonstranten en de 

contra-remonstranten, tot een einde kwam ten gunste van de contra-remonstranten, 

weigerde Camphuysen de acte van stilstand te ondertekenen. Hij werd opnieuw 

verbannen en vertrok vervolgens naar Oost-Friesland, naar het plaatsje Norden, waar 

hij samen met de Haarlemse drukker Pieter Arentsz. een remonstrantse drukkerij 

oprichtte. Na het uitbreken van de pest vertrok hij naar Harlingen, waar hij zijn 

Stichtelycke rymen schreef, het meest verspreide Nederlandse liedboek.506 Toen in 

1623 de zonen van Johan van Oldenbarnevelt en andere remonstranten een aanslag 

pleegden op prins Maurits, die overigens mislukte, werden de maatregelen tegen 

remonstranten aangescherpt. Camphuysens vroegere dienstmeid dreigde hem te 

verraden. Hij verliet daarom Harlingen en vestigde zich uiteindelijk in Dokkum waar 

hij in 1627 overleed.  

 Van zijn geschreven werken waren de Stichtelycke rymen (1624) en 

Uitbreiding der Psalmen (postuum verschenen in 1630) het meest bekend. Van beide 

werken waren veel herdrukken verschenen. Ook in de negentiende eeuw werd zijn 

                                                 
505 Biografische gegevens zijn ontleend aan de redevoering van Rinse Koopmans over Camphuysen, 

Koopmans 1804a en 1804b. Daarnaast is gebruik gemaakt van het literaire naslag werk over 

Nederlandse en Vlaamse auteurs van de hand van Van Bork en Verkruijsse.  
506 Bergsma 1999, over Camphuysen i.h.b. p. 330-332. 
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werk uitgegeven. Camphuysen had veel invloed, vooral in doopsgezinde en 

remonstrantse kringen.  

In de negentiende-eeuwse literaire kritiek werd Camphuysen vooral geroemd 

als voorstander van godsdienstvrijheid. Rinse Koopmans (1770-1826), een 

doopsgezind predikant, publiceerde in 1804 in de Vaderlandsche letteroefeningen 

twee redevoeringen over Camphuysen, die hij een jaar eerder had voorgedragen in het 

genootschap Felix Meritis. Koopmans omschreef Camphuysen in de lezingen 

meerdere malen als een ‘yverig voorstander van Godsdienstige vryheid.’ Hij wees op 

de moeilijkheden die Camphuysen ten deel vielen, maar benadrukte dat hij 

desondanks zijn eigen geloof trouw bleef.   

 Witsen Geysbeek wijdde in zijn Biographisch woordenboek een lemma aan 

Camphuysen, grotendeels ontleend aan Koopmans. Ook hij benadrukte de 

standvastigheid van de dichter. Hij schreef:  

 

[…] de Dordsche inquisitie verbood hem het prediken; zijn geweten gebood 

het hem, en hij predikte, zelfs met lijfsgevaar; en wel ver van zich bij den 

grooten hoop te voegen, of bescherming en bevordering ten koste van zijne 

betere overtuiging te zoeken, verkoos hij liever in ballingschap, armoede en 

nood te leven, dan onovereenkomstig met de inspraak van zijn geweten te 

handelen. In alles gelaten, welgemoed, op God vertrouwende, gaf hij een 

voorbeeld van eene echt Christelijke standvastigheid, en beleefde met de daad 

het geen hij anderen zoo nadrukkelijk met woorden leerde.507 

 

Witsen Geysbeek waardeerde Camphuysen ook vanwege zijn eenvoudige, duidelijke 

en krachtige, voor iedereen begrijpelijke taal, ‘zonder Mosaïsche allegoriën, 

vergezochte Hebraïsmen of apocalyptische mystikerij, waarmede naderhand 

BODDAERT, PETRAEUS, SCHUTTE, VOET, PORJEERE en andere opstellers van stichtelijke 

gedichten zoo veel ophadden.’508  

 Een anoniem auteur plaatste in 1822 in de Vaderlandsche letteroefeningen een 

stuk getiteld ‘Iets, aangaande Dirk Rafelszoon Kamphuysen’.509 De auteur verhaalde 

over een stuk dat eind zeventiende eeuw was gepubliceerd, getiteld Aanmerkingen 

over het Verhaal van het eerste begin en opkomen der Rijnburgers. In deze tekst werd 

beschreven hoe de katholieken Camphuysen als predikant waardeerden en de 

voorkeur aan hem gaven boven de eigen predikanten. Wat de anonieme auteur hier 
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aanstipte was eerder al door Koopmans genoemd. Camphuysen werd neergezet als 

predikant, die in het algemeen predikte over het leven, zonder mensen te willen 

overhalen naar zijn eigen geloof. Hij liet iedereen in z’n waarde en was tolerant met 

betrekking tot andersdenkenden. Dit beschouwden de literatuurhistorici als een 

positieve eigenschap. Echter, zelf waren zij minder tolerant. Dit blijkt onder meer uit 

hun omgang met Vondels overstap naar het katholicisme. Ik wil hier wat uitgebreider 

op ingaan.  

 

 

Grenzen aan de godsdienstvrijheid: het probleem Vondel 

 

Zoals in hoofdstuk 3 is beschreven werden in de diverse handboeken die verschenen 

in de eerste helft van de negentiende eeuw de dichters Spieghel, Roemer Visscher en 

Coornhert gezien als de wegbereiders voor de literaire bloei die zou volgen in de 

zeventiende eeuw. Deze drie dichters, allen lid van de Amsterdamse rederijkerskamer 

In liefde bloeijende, waren echter katholiek en dat leverde problemen op voor de 

literair-historici. Hoe kon een belangrijke rol in de literaire geschiedenis zijn 

weggelegd voor auteurs die het verkeerde geloof beleden?  

Gert-Jan Johannes wijst in zijn artikel over negentiende-eeuwse 

literatuurgeschiedenissen voor schoolgebruik eveneens op dit probleem. Hij 

constateert een tussenoplossing. De literair-historici maakten van Spieghel en Roemer 

Visscher geen échte katholieken; ze zijn geen fanatieke geestdrijvers.510 Door ze 

minder katholiek te maken werd het voor de letterkundigen mogelijk deze auteurs 

toch een voorname plek te geven in de literatuurgeschiedenis.  

Wat Johannes signaleert voor de schoolboeken geldt eveneens voor literaire 

handboeken uit de eerste helft van de negentiende eeuw. Ook daarin werd benadrukt 

dat auteurs als Spieghel, Coornhert en Roemer Visscher weliswaar katholiek waren, 

maar niet fanatiek. Van Kampen bijvoorbeeld scheef in zijn Beknopte geschiedenis 

over Spieghel dat hij katholiek was, maar niet rooms: 

 

Gelijk zijn vriend VISSCHER bleef hij bij de oude Kerk, doch waarschijnlijk 

meer om den geheel verkeerden en vervolgzieken geest, die toen nog de 

Protestanten tegen hunne beginselen bezielde, en waarvan zijn boezemvriend 

KOORNHERT bijkans het slagtoffer geweest ware, dan uit genegenheid voor 

                                                 
510 Johannes 2002, p. 42. 
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Rome’s Kerkleer en plegtigheden. Hij was, gelijk ERASMUS, Katholijk, maar 

niet Roomsch.511 

 

Ook Witsen Geysbeek schreef in zijn Biographisch woordenboek dat Roemer 

Visscher, Coornhert en Spieghel er een verlichte en gematigde vorm van het 

katholicisme op nahielden. Over Coornhert schreef hij bijvoorbeeld:  

 

Hij verstond dat ieder vrijheid van denken moest hebben in het stuk van 

godsdienst, en dit durfde hij met krachtdadigen nadruk beweren in een tijdvak, 

dat juist de Hervormde gewetensdwang den Katholieken verving. Zijne 

staatkundige en godsdienstige denkbeelden omtrent dit onderwerp dragen den 

stempel eener verlichting, die der achttiende eeuw eer zou aandoen.512 

 

Uit bovenstaande voorbeelden kan worden afgeleid dat diverse negentiende-eeuwse 

letterkundigen, onder wie Van Kampen en Witsen Geysbeek, worstelden met de 

katholieke achtergrond van diverse auteurs. Dit komt vooral goed naar voren in de 

vele bijdragen die verschenen over Vondel. Vondel, geboren uit doopsgezinde ouders, 

stapte in 1641 over op het katholieke geloof. Deze overstap was voor veel 

letterkundigen een struikelblok. Hij werd immers in de negentiende eeuw door velen 

gezien als de belangrijkste auteur die de Nederlandse natie ooit gekend had. ‘Eere zij 

zijn hart, al heeft dan ook zijn verstand ook gedwaald!’, schreef Nicolaas van Kampen 

over de overstap in zijn Beknopte geschiedenis.  

Evert Wiskerke schrijft in zijn artikel ‘Visies op de katholieke Vondel’ over de 

manier waarop de negentiende-eeuwse letterkundigen omgingen met Vondels 

overstap.513 Vooral ná 1780 werd volgens Wiskerke de overgang van Vondel als een 

probleem ervaren. Toen pas werd Vondel het voorwerp van nationale trots. Men ging 

op zoek naar een oplossing voor het dilemma. Volgens Wiskerke kan de omgang met 

Vondels katholicisme in tussen 1780 en 1850 in drie richtingen worden verdeeld.514 

Zo waren er letterkundigen die zijn overstap volledig negeerden, anderen keurden de 

overstap af en weer anderen probeerden de overgang te verklaren zonder deze goed te 

keuren of te willen verdedigen en benadrukten dat Vondel weliswaar van geloof 

veranderde, maar niet van karakter. Als voorbeeld van de eerste richting wijst 

Wiskerke op de literatuurgeschiedenis van De Vries. Deze sprak met geen woord over 

Vondels overgang. Ook Siegenbeek, die in 1807 een redevoering hield over Vondel, 
                                                 
511 Van Kampen 1821-1826, dl. 1, p. 122. 
512 Witsen Geysbeek 1821-1827, dl. 2, p. 89-90. 
513 Wiskerke 1987-1988. 
514 Ibidem, p. 449.  
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zweeg hierover. Tot slot wijst Wiskerke op E.J. Potgieters Het Rijks-Museum (1844), 

waarin evenmin plaats was voor de katholieke Vondel. Letterkundigen die het 

katholicisme van Vondel bekritiseerden waren onder meer Lodewijk Visscher en 

Witsen Geysbeek. Vooral de laatste haalde fel uit naar Vondel. Tot slot haalt 

Wiskerke enkele literatuurcritici aan die Vondels geloofsverandering probeerden te 

verklaren. Hij citeert uit het werk van Van Kampen, Lulofs en Bakhuizen van den 

Brink. Ze gaven verschillende verklaringen voor Vondels bekering. Zo zou Vondel 

zich hebben bekeerd omdat hij de onverdraagzaamheid van het protestantisme beu 

was, ze wezen op de overeenkomst tussen het dichterlijke karakter en karakter van het 

katholieke geloof en ze gingen in op omstandigheden waar Vondel niets aan kon 

doen. 

Willem de Clercq, die niet door Wiskerke wordt genoemd, was van mening 

dat de overstap van Vondel wellicht de oorzaak was van het naderende verval in de 

literatuur eind zeventiende eeuw. Hieruit mag worden afgeleid dat De Clercq 

eveneens de geloofsverandering van de dichter afkeurde:  

 

Zoo lang de gouden eeuw onzer Dichtkunst bloeide, en de lier door mannen 

bespeeld werd, die, gelijk SPIEGHEL, HOOFT, CATS en HUYGENS, 

uiterlijk aanzien met Letterkundige beschaving vereenigden, schijnt de achting 

voor de Dichtkunst nog niet geschonden geweest te zijn, maar Neêrlands. 

grootste Dichter zelve, VONDEL, was misschien een der oorzaken van de 

mindere vereering, die de Dichtkunst naderhand te beurte viel. De hevigheid 

van zijne gevoelens in het Godsdienstige en Staatkundige, zijne ontrustende 

afzwering der Hervormde Kerk, ten gunste van den voorvaderlijken 

Godsdienst, had de geheele Godsdienstige en Staatkundige partij, die toen 

tevens het strenge Calvinismus en de meer onbepaalde magt des Stadhouders 

verdedigde, tegen hem in het harnas gejaagd. De hevige schotschriften van 

beide zijden mishaagden zelfs van den ernstigen en onpartijdigen Nederlander. 

Bij den snellen voortgang der hervorming hier te lande, had de geest van 

Hierarchie der vroegere moederkerk, de leeraars der nieuwe nog niet geheel 

verlaten, en moeijelijk viel het hun in de verdediging hunner begrippen den 

Dichter der Altaar-geheimenissen van dien van den Gijsbrecht af te scheiden, 

ja de Dichtkunst zelve werd dikwijls in den banvloek, tegen haren grootsten 

beoefenaar uitgesproken, medegesleept.515   

 

                                                 
515 De Clercq 1824a, 45-46. 
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Hij stelde dat de poëzie meegevoerd werd in de strijd tussen de partijen. Het toneel 

werd geassocieerd met het katholicisme, en dus vijand van het nieuwe geloof. 

Dichterlijke geestdrift werd steeds meer gezien als een ‘dwaasheid’, een 

‘overspanning of overdrijving’, waar men alleen mee weg kwam indien het 

‘gewettigde, godsdienstige uitboezemingen’ betrof, of indien ze viel ‘binnen de palen 

van eenen als dichterlijk aangenomen Griekschen, of liever Latijnschen 

fabelhemel’.516 

 In 1837 verscheen van de hand van Bakhuizen van den Brink in het tijdschrift 

De Gids het stuk getiteld ‘Vondel met Roskam en Rommelpot’.517 Een evocatief stuk 

waarin hij aan de hand van Vondels hekeldichten het beeld opriep van Amsterdam als 

bedrijvige burgermetropool in de vroege zeventiende eeuw. Bakhuizen van den Brink 

zette Vondel neer als een typische Hollandse burger.518  

Niet alleen in biografische stukken over Vondel bleek dat de letterkundigen 

moeite hadden met zijn overstap. Ook uit de besprekingen van zijn werk kwam dit 

naar voren. Vaak beperkte men zich tot díe werken die niet katholiek getint waren. Dit 

betrof voornamelijk werk van vóór zijn overstap, hoewel diverse letterkundigen ook 

katholieke elementen in eerder werk van hem signaleerden. Herhaaldelijk viel te lezen 

dat Vondel vooral na zijn bekering schreef in de katholieke geest. Jacob van Dijk 

wees in zijn literatuurgeschiedenis, overigens zonder te oordelen, op het toenemend 

gebruik van het bovennatuurlijke in Vondels werk, ‘vooral na zijne toetreding tot den 

“Roomschen Godsdienst”. Ditzelfde werd geconstateerd door Van Kampen en Derk 

Buddingh. Van der Schaaff, die in 1827 een lezing publiceerde over Vondel, schreef 

dat hij slechts kon gissen waarom Vondel zich bekeerde. Hij achtte het niet zijn taak 

om hier verder over te oordelen, maar uit zijn toon kan worden afgeleid dat hij de 

overstap afkeurde. Ook hij merkte op dat Vondel zich voor de godsdienst ging 

beijveren door middel van het schrijven van onder andere maagdenbrieven.519      

In 1825 verscheen een heruitgave van één van zijn bekendste katholieke 

werken, de Altaergeheimenissen, voorzien van noten aantekeningen van de hand van 

F.J. Hoppenbrouwers. Enkele jaren eerder, in 1821, had Jacobus Johannes van Houten 

al een nieuwe uitgave bezorgd. In het tijdschrift De recensent, ook der recensenten 

werd de uitgave van 1825 besproken.520  

 

                                                 
516 Ibidem, p. 48. 
517 Bakhuizen van den Brink 1837. 
518 Van Sas 2004, p. 549-566, i.h.b. 558-562. 
519 Van der Schaaff 1827, p. 13. 
520 Anon. 1827b. 
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Titelpagina J. van Vondels’ Altaargeheimenissen bezorgd door F.J. Hoppenbrouwers in 1825 

(exemplaar collectie Koninklijke Bibliotheek te Den Haag) 

 

 

De criticus zag Vondel als één van de belangrijkste dichters. ‘Zekerlijk kan men hem 

de eerste plaats op den Nederlandschen Parnas niet betwisten.’ Hij noemde Vondel de 

‘Vader der Nederlandsche Dichtkunst’ en was lovend over zijn genie, vernuft, 

verbeelding, kennis, uitdrukkingsvermogen. Dat men er echter voor gekozen had om 

de Altaergeheimenissen opnieuw uit te geven achtte de recensent op z’n zachtst 

gezegd verbazend:  

 

Want hoe voortreffelijk de Altaergeheimenissen, als poëzij beschouwd, wezen 

mogen; wat behelzen zij anders, dan eene dichterlijke ontvouwing, 

verdediging en verheffing van de Roomsche leer aangaande de 

Transsubstantiatie? Hoe VONDEL, in den jare 1639 uit de Doopsgezinde 
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Gemeente tot de Roomsche kerk overgegaan, aan de eene zijde zijn 

verbittering tegen de Protestanten willende botvieren, en aan den anderen kant 

zijnen nieuwen geloofsgenooten willende behagen en believen, er toe 

gekomen is, om zulk een Stuk te dichten – dit laat zich begrijpen. Maar welk 

eene keuze, thans juist dit Stuk afzonderlijk uit te geven, en hetzelve ten 

voorwerp te maken van zoo menigvuldige en zoo wijdloopige ophelderingen 

en toelichtingen, die ettelijke honderden van bladzijden beslaan!521  

  

Echter, er waren ook literatuurcritici die wezen op de dichterlijke schoonheden in zijn 

werk van na de bekering. Lulofs bijvoorbeeld schreef in zijn uitgave van Vondels 

werk (1838) dat door het katholieke karakter van enkele werken de kwaliteiten ervan 

over het hoofd werden gezien. Dit was onterecht volgens de hoogleraar, want 

‘waarlijk, het zijn, uit een Poëtisch oogpunt beschouwd, niet altijd zijne minste 

stukken.’522 Ook hoogleraar J.M. Schrant, overigens zelf katholiek, liet zich er niet 

van weerhouden om in zijn bloemlezing over Vondel, Keur van Paarlen, verzameld 

bij J. van den Vondel uit 1846, fragmenten op te nemen uit zijn katholieke werk, 

waaronder Maria Stuart of gemartelde majesteit en de Altaergeheimenissen. W.A. 

Elberts die in 1843 zijn Chronologische handleiding tot de beoefening der 

Nederlandsche letterkunde uitbracht, plaatste onder meer de Altaergeheimenissen, 

Maria Stuart of gemartelde majesteit en De heerlyckheit der kercken bij de 

voornaamste werken van Vondel.  

 

De bekering van Vondel werd ook bekritiseerd, omdat het hem zijn vriendschap met 

Hooft zou hebben gekost. Jacobus Scheltema sprak over de vriendschap tussen Hooft 

en Vondel in zijn redevoering over de brieven van P.C. Hooft uit 1807. Deze 

redevoering werd opgenomen in het Geschied- en letterkundig mengelwerk van 

Scheltema uit 1818. Bij de aantekeningen die volgden op de redevoering in het 

Mengelwerk ging hij in op de verbroken vriendschap.523 Hooft had zich, aldus 

Scheltema, steeds de vriend van Vondel bewezen, onder meer door zijn dichterschap 

aan te moedigen en hem waar hij kon te helpen. In 1641 kwam hier verandering in. 

Vondel ging het katholieke geloof belijden en dat zorgde voor problemen in de 

vriendschap tussen beide auteurs. Volgens Scheltema ergerde Hooft zich aan het feit 

dat Vondel te koop liep met zijn geloof. Hooft betreurde de weg die Vondel was 

ingeslagen en om die reden was hij dan ook niet langer welkom op het Muiderslot. De 
                                                 
521 Ibidem, p. 113. 
522 Lulofs 1838, p. xlii. 
523 Scheltema 1817-1836, dl. 2, stuk 1. Het betreft aantekening 26 op p. 89-91. Deze aantekening is niet 

opgenomen in de redevoering die in 1807 wordt gepubliceerd.  
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twee bleven wel contact houden, maar de vriendschap was definitief bekoeld, aldus 

Scheltema. De nadruk op deze vriendschapsbreuk is niet slechts anecdotisch: een 

netwerk werd erdoor verbroken en daarmee ook een van de voorwaarden tot bloei van 

de letterkunde. 

Witsen Geysbeek wees in zijn lemma over P.C. Hooft in zijn Biographisch 

woordenboek ook op de vriendschapsbreuk:  

 

Vrij wat verstandiger wist hij [Hooft] de edelste vernuften onder alle 

gezindheden zich tot vrienden te maken, onthalende op het slot te Muiden, 

zonder eenige uitzondering, even gul, somtijds gelijktijdig, de beide 

beminnelijke Roomsche dochters van VISSCHER, den Remonstrantschen VAN 

BAERLE, den hevigen Contra-Remonstrantschen HEINSIUS, den gematigden 

orthodoxen VAN DEN HONERT, den Doopsgezinden ANSLO, en zoo vele 

anderen, die in staatkundige en kerkelijke begrippen hemelsbreed van elkander 

verschilden, en deze bijeenkomsten leverden al de aangenaamheden des 

gezelligen verkeers op, die men zich met mogelijkheid voorstellen 

kan.VONDEL had in het eerst ook toegang tot deze bijeenkomsten, en deelde in 

de hartelijke vriendschap van den DROST; doch omstreeks 1641 verkoelde 

dezelve merkelijk, en sedert kwam het tusschen beiden tot eene geheele 

verwijdering.524 

 

Voor de oorzaken van deze ‘verwijdering’ verwees hij naar Scheltema. Ook Van 

Kampen betreurde in zijn literatuurgeschiedenis de afstand die was ontstaan tussen 

Vondel en Hooft door Vondels overstap. Hij beschouwde dit als ‘het verdrietigst voor 

de kunst’.525 

 

De literatuurhistorici hadden dus duidelijk moeite met Vondels overstap. Ook uit 

beschrijvingen van andere auteurs zoals Spieghel, Coornhert en Roemer Visscher 

hebben we kunnen opmaken dat het katholicisme een hindernis vormde in de 

waardering. Alleen door hen minder katholiek te maken konden ze probleemloos 

worden opgenomen.  

Mystieke werken konden evenmin hun goedkeuring wegdragen. Witsen 

Geysbeek bijvoorbeeld bekritiseerde hierom meerdere auteurs in zijn Biographisch 

woordenboek. De poëzie van de achttiende-eeuwse Sara Lomannus, een onbekende 

schrijfster die verder niet in andere handboeken uit die tijd werd genoemd, beschreef 

                                                 
524 Witsen Geysbeek 1821-1827, dl. 3, 239-240. 
525 Zie het stuk over Vondel: Van Kampen 1821-1826, dl. 1, p. 158-176, over de verwijdering p. 163. 



‘Een voldingend bewijs van ware vaderlandsliefde’ 

 

178 

 

hij als ‘laffe mystieke zinledigheden en theologische abracadabra’.526 Ook de werken 

van Maria Hengel en Jacoba Petronella Winckelman werden door hem afgekeurd 

vanwege mystieke elementen.  

 De zeventiende-eeuwse geleerde schrijfster Anne Maria van Schurman, die 

later in dit hoofdstuk nog uitvoerig aan bod zal komen, kon eveneens op weinig 

sympathie rekenen voor haar overgang tot de mystieke leer van De Labadie. De 

zogenaamde labadisten leefden gezamenlijk en zochten naar de aanwezigheid van 

God in de mens. Ze hechtten weinig waarde aan de Bijbel. In 1669 voegde Van 

Schurman zich bij de gemeenschap Onder andere predikant Verwey, die in 1827 een 

redevoering aan haar wijdde, sprak van een ‘zwakheid’. Haar karakter kenmerkte zich 

volgens hem door godsdienstige ernst ‘ja welke ernst den grond lag en aanleiding gaf, 

dat zij in hoogen ouderdom, waarin de last der jaren wel eens den ernst verheft of 

overdrijft, tot dat uiterste kwam, waarover wij ons bij de beschouwing hare 

lotgevallen verwonderd hebben, en dat haar vervoerde tot godsdienstige dweeperij’.527 

Verwey deed het voorkomen alsof het aan de hoge leeftijd van Van Schurman lag dat 

ze zich aansloot bij De Labadie. Verwey vergaf haar deze vergissing op hoge leeftijd. 

Hij schrijft:  

 

Edel bleef haar karakter, onbesmet met de braafheid van haar hart, onder al de 

wisselingen van haar lot; zelfs toen zij, zich onder de volgers van De la Badie 

begeven hebbende, zoo veel gevaar liep, om, verbijsterd door de dwalingen 

des verstands, schipbreuk voor het hart te lijden.528  

 

Net als Van Schurman maakte ook de zeventiende-eeuwse auteur Jan Luyken (1649-

1712) een overstap naar de mystieke leer. Luyken was vooral bekend door zijn werk 

Duytse lier, een verzameling van minnedichten die hij in 1671, toen hij tweeëntwintig 

jaar oud was, in druk liet verschijnen. De titelgravure bij de eerste druk, waarop een 

sater (een mythologisch boswezen) een draailier speelt in bijzijn van enkele 

grotendeels naakte jonge vrouwen, suggereerde een erotische stemming.529  

Enkele jaren nadat de Duytse lier was verschenen kreeg Luyken spijt van zijn 

vroege werk; het was volgens hem verderfelijk voor de goede zeden. Hij besloot om 

de resterende werken op te kopen om ze te vernietigen, maar zag hier van af toen 

bleek dat er veel meer exemplaren in omloop waren dan hij had laten drukken. 

Waarom deze ommezwaai? Luyken, eind 1671 in het huwelijksbootje getreden, ging 
                                                 
526 Witsen Geysbeek 1821-1827, dl. 4, p. 207. 
527 Verwey 1827, p. 461. 
528 Ibidem, p. 462. 
529 Gelderblom e.a. 1996, p. 1-3. 
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zich steeds meer verdiepen in de mystieke geschriften van Jacob Böhm en Antoinette 

Bourignon en kwam in aanraking met gelijkgestemden. Hij raakte er steeds meer van 

overtuigd dat het gewone burgerlijke leven niet genoeg was en werd op den duur 

geheel overtuigd van het piëtisme waarin hij ook was grootgebracht. Ook zijn 

dichterlijke talenten zette hij hier voortaan voor in.530 Deze drastische wending in zijn 

leven is de verklaring waarom Luyken zijn eigen werk ongedaan wilde maken.  

Hoe gingen de literair-historici om met Luykens overstap? Allereerst moet 

worden geconstateerd dat zij zeer lovend zijn over de Duytse lier. Zowel De Vries als 

Siegenbeek bijvoorbeeld waren van mening dat minnedichten geschreven waren in de 

trant van Hooft. Van Kampen wees op het genie van Luyken dat in dit werk tot uiting 

kwam en ook De Clercq was van mening dat hij behoorde tot de dichterlijkste genieën 

van de Nederlandse letterkunde. Over Luykens omslag naar de mystiek waren zij 

minder te spreken. Allen keurden deze af, de één sterker dan de ander. Ze 

beschouwden zijn latere werken als minder waardevol dan zijn vroegere werk. Vooral 

De Vries betreurde de overstap omdat ‘eene overdrevene minachting der wereldsche 

zaken zijnen dichterlijken geest eenigermate verflaauwde’.531 Ook Witsen Geysbeek 

benadrukte dat Luykens schrijverschap een totaal andere draai had gekregen toen deze 

zich volgens hem verbeeldde dat ‘de Heere hem op eene krachtdadige wijze aan zijn 

herte verschenen was.’532 Van een aantrekkelijke minnedichter was hij, aldus Witsen 

Geysbeek, vervallen tot een ‘stijven, kouden, miltzuchtigen berijmer van 

schriftuurplaatsen en dorre, ziellooze meditatiën’.533 Ze beschouwden zijn meer 

mystiek gekleurde werk als van veel lagere waarde. 

Bovengenoemde letterkundigen betreurden Luykens bekering weliswaar, maar 

beschouwden hem desondanks nog steeds als één van de belangrijkste dichters uit de 

zeventiende eeuw. Luyken werd geportretteerd als iemand die een grote vergissing 

had begaan, maar toch een voorbeeldig persoon was gebleven, die met zijn werk de 

godsdienstigheid en de zedelijkheid bevorderde – meer met de minnedichten dan met 

zijn mystieke werk. Ze tolereerden zijn overgang, maar leken dit vooral te doen om 

het op die manier mogelijk te maken om hem als dichter van de Duytse lier, dus van 

vóór de overstap, een plaats in de literatuurgeschiedenis te geven.   

In 1829 verscheen een lezing over Jan Luyken in het tijdschrift Mnemosyne, 

waarin een afwijkende mening te lezen valt.534 De auteur, Pieter Mabé junior, 

procureur te Haarlem, schreef dat Luyken niet juist beoordeeld werd, zowel als mens, 

                                                 
530 Gelderblom e.a. 1996, p. 11. 
531 De Vries 1810, dl. 1, p. 292. 
532 Witsen Geysbeek 1821-1827, dl. 4, p. 250. 
533 Witsen Geysbeek 1821-1827, dl. 4, p. 250-251. 
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als genie maar vooral als dichter. Weliswaar had De Vries volgens Mabé Luyken als 

dichter naar waarde weten te schatten, maar volgens hem waren er nog veel mensen 

die in Luyken vooral een dweper zagen, die als dichter weinig waarde had. Mabé 

wilde hierin verandering brengen. Luyken had dan wel op het gebied van de 

godsdienst volgens hem niet altijd de ‘middenweg’ aangehouden, maar desondanks 

was hij een persoon gebleven die moreel hoogstaand bleef. Ook waardeerde Mabé het 

feit dat Luyken zijn eigen werk later afkeurde. 

 

Samengevat kan worden gezegd dat de literatuurhistorici op papier weliswaar veel 

waarde hechtten aan godsdienstvrijheid, maar in de praktijk was men minder tolerant 

voor andersdenkenden. Vooral bij auteurs die men hoog in het vaandel had staan, 

zoals Luyken en Vondel, wrongen de letterkundigen zich in allerlei bochten om de 

reputatie van de auteur hoog te houden. Afwijkingen werden goedgepraat, genegeerd 

dan wel verdraaid om de desbetreffende auteur z’n belangrijke plaats in de 

literatuurgeschiedenis te laten behouden.      

 

Het verlangen naar een zedelijke natie 

 

Jacobus Scheltema (1767-1835) publiceerde in 1807 een redevoering over de brieven 

van Hooft. Het hoofddoel van deze verhandeling was ‘om Hoofts verstandelijke en 

vooral zijne zedelijke waarde uit dezelve te leeren kennen.’535 Onder zijn ‘zedelijke 

grootheid’ verstond Scheltema onder meer de wil van Hooft om zich verstandelijk te 

willen ontwikkelen en daarnaast zijn nederigheid, matigheid, spaarzaamheid, 

dankbaarheid, gastvrijheid, vroomheid en zijn liefde voor zijn vrouw en kinderen. 

‘Reinheid van zeden was zijn hoofddoel’,536 aldus Scheltema. Niet alleen Hooft zelf 

was een toonbeeld van zedelijkheid, maar ook zijn vriendenkring bestond uit 

voorbeeldige personen. Scheltema noemde onder meer Huygens, Vossius, Barlaeus en 

Reael: 

 

Zijne vrienden waren niet alleen de geleerdste en wijste mannen van hunnen 

tijd, maar zij zijn tevens om deugd en zeden algemeen vereerd geworden; de 

meeste hunner waren de edelste voorstanders van waarheid en geregtigheid; 

sommige leden om beide en met het Vaderland.537 

   

                                                 
535 Scheltema 1807, p. 3.  
536 Ibidem, p. 25. 
537 Ibidem, p. 33. 
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Scheltema heeft meerdere verhandelingen gepubliceerd over, met name, zeventiende-

eeuwse auteurs, onder wie de zussen Anna en Maria Tesselschade, Daniel Joncktys en 

Johan van Heemskerk.538 Ook in deze bijdragen benadrukte Scheltema het zedelijke 

karakter van de door hem beschreven personen.   

Wat Scheltema deed is geenszins uniek. Veel letterkundigen gingen in hun 

beschouwingen in op de deugdzaamheid van beroemde vaderlanders. Predikant Rinse 

Koopmans539 bijvoorbeeld legde in zijn al eerder genoemde verhandeling over Dirk 

Camphuysen de nadruk op zijn ‘zyde des zedelyken charakters’, wat volgens hem tot 

uitdrukking kwam in zijn geduldigheid, menslievendheid, gewetensvolheid en 

godsdienstige verdraagzaamheid. Koopmans zette zijn betoog kracht bij door erop te 

wijzen dat Camphuysen zelfs in de periode dat de pest heerste bij de mensen langs 

ging om hun onder meer eten en medicijnen te brengen: 

 

Te midden eener Pestziekte, die, binnen weinige dagen, eene verbazende 

menigte wechrukt, en de Inwooners der besmette Stad voor elkander beangst 

maakt – te midden deezer besmetting zich het lot der hulpelooze armoede aan 

te trekken – dagelyks van huis tot huis te gaan, en, by voedzel en 

verkwikkingen, geneesmiddelen en troost toe te dienen – trouwhartig hierin 

vol te houden.540   

 

Ook in zijn redevoeringen over Huygens uit 1809 ging hij uitgebreid in op diens 

zedelijkheid.541  Zo schreef hij dat Huygens een zedekundige opvoeding had genoten. 

‘Zijne moeder was eene godvreezende vrouw, ongemeen bezorgd ter vestiging van 

goede zedelijke beginselen bij hare kinderen.’542 Uit Huygens eerbiediging van de 

(protestantse) godsdienst bleek volgens Koopmans zijn zedelijkheid.  

 In de eerste helft van de negentiende eeuw werd veel waarde gehecht aan 

zedelijke literatuur. Zedelijkheid werd beschouwd als een belangrijk kenmerk van de 

nationale identiteit. Het verval van de natie, waarover in hoofdstuk 1 is geschreven, 

kon worden hersteld door de aandacht weer te verleggen naar de zedelijkheid. Het 

literaire erfgoed kwam daarbij goed van pas. Onder andere Coornhert, Spieghel en 

Roemer Visscher uit de zestiende eeuw, Hooft, Vondel, Huygens en Camphuysen uit 

de zeventiende eeuw en de gebroeders Van Haren uit de achttiende eeuw werden in de 

handboeken en andere geschriften geroemd vanwege hun zedelijke karakter. Over dit 

                                                 
538 Diverse redevoeringen zijn opgenomen in zijn meerdelige Geschied- en letterkundig mengelwerks  
539 Koopmans 1804a en 1804b. 
540 Koopmans 1804a, p. 497. 
541 Koopmans 1809a en 1809b. 
542 Koopmans 1809a, p. 142. 
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veronderstelde zedelijk karakter gaat het verderop in dit hoofdstuk. Er is echter één 

auteur die meer dan alle anderen in verband werd gebracht met zedelijkheid en dat is 

de Zeeuwse zededichter Jacob Cats.   

 

De zedekundige werken van Jacob Cats 

 

Jacob Cats werd geboren in Brouwershaven, een dorp op Schouwen-Duiveland. Hij 

volgde de Latijnse school en ging vervolgens rechten studeren. Hij werkte onder meer 

als advocaat en pensionaris in Middelburg en Dordrecht en werd in 1636 aangesteld 

als  raadpensionaris van Holland. Behalve als staatsman was Cats ook actief als 

dichter. Hij dichtte voornamelijk over de burgerlijke samenleving; over het 

huwelijksleven en het huiselijk leven. Zijn werk kent een sterk opvoedend karakter.543 

Tot zijn bekendste werken behoort zijn in 1625 verschenen Houwelick, dat diende als 

handleiding voor het huwelijk.  

Cats genoot in de eigen tijd veel waardering. In de loop van de achttiende 

eeuw was de bewondering voor Cats echter bijna geheel verdwenen. Joost Kloek 

verklaart in een artikel over Cats als nationaal zedenmeester deze achteruitgang door 

de achttiende-eeuwse voorkeur voor een meer hoogdravende literatuur, waarin weinig 

ruimte was voor de eenvoud van Cats.544 Rond 1775 was het volgens Kloek in de 

cultureel toonaangevende kringen vermoedelijk helemaal gedaan met Cats, voor wie 

zijn geschriften te flauw en te eentonig waren. In die tijd, eind achttiende eeuw, waren 

er echter ook verdedigers van Cats die wezen op het leermeesterschap van de auteur. 

Rhijnvis Feith en Onno Zwier van Haren bijvoorbeeld beredeneerden dat juist door 

het lezen van het werk van Cats het verval van de Nederlandse natie een halt 

toegeroepen kon worden.545 Kloek signaleert eind achttiende een pleidooi voor de 

terugkeer van de ‘Catsiaanse pedagogiek’. Dit leidde onder andere tot een nieuwe 

uitgave van de volledige werken van Cats, bezorgd door Feith (1790-1799). 

Met het aanbreken van de Franse periode kreeg de herwaardering van Cats een 

extra impuls. Men werd zich bewust van het feit dat Nederland kwetsbaar was 

geworden. Het creëren van de nationale identiteit werd noodzakelijker. De natie zocht 

haar toevlucht in de voortreffelijkheid van een zedelijk hechte gemeenschap.546 De 

focus op het 17e-eeuwse verleden bracht met zich mee dat de belangstelling voor Cats 

toenam, onder meer omdat zijn werk voor iedereen verstaanbaar was. Dit leidde in de 

eerste helft van de 19e eeuw tot een hausse aan verhandelingen en bloemlezingen over 
                                                 
543 Zie voor een beschrijving van het werk van Cats: Porteman & Smits-Veldt 2008.  
544 Kloek 1998.  
545 Ibidem, p. 112-113. 
546 Blaas 2000, i.h.b. p. 50. 
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Cats en in 1829 werd zelfs een standbeeld van hem geplaatst in zijn geboortedorp 

Brouwershaven, lang vóór het Vondelstandbeeld tot stand kwam.  

 

In de literaire handboeken uit de eerste helft van de negentiende eeuw werd Cats 

gezien als een van de belangrijkste dichters uit de vaderlandse geschiedenis. ‘Geen 

onzer Dichteren is zoo miskend, als Cats’ schreef Jeronimo de Vries in zijn overzicht 

over de Nederduitse dichtkunst.547 Hij citeerde uit de Hollandsche Spectator van 

Justus van Effen, die in 1732 schreef dat iemand die het waagde om het werk van Cats 

te waarderen werd aangekeken alsof hij niet goed bij z’n hoofd was: ‘Zo iemand […] 

met lof van 's mans werken durft spreken, men ziet hem, als of hij uit de andere 

wereld kwam, en het hem in de herssenen scheelde.’548 De miskenning van Cats was 

volgens De Vries te wijten aan diverse ‘vernuften’ die struikelden over enkele kleine 

gebreken van zijn werk, blind waren voor de deugden die Cats beschreef en ‘niets 

fraai noemden, dat niet, als sommige plaatsen van den ouden Vondel en vele van den 

jongen Antonides, luid en schel klonk.’549 De Vries zag in Cats een belezen man en 

iemand met een helder verstand en veel mensenkennis, waarin geen één schrijver hem 

wist te evenaren. Hij waardeerde zijn eenvoud, oorspronkelijkheid en 

ongekunsteldheid. Weliswaar sloot hij niet de ogen voor de gebreken van de 

zeventiende-eeuwse auteur; sommige stukken waren plat en vol van stopwoorden en 

herhalingen, maar daar stond volgens De Vries veel tegenover, in het bijzonder Cats’ 

deugdzaamheid.  

Waardering vond Cats ook bij Siegenbeek, die Cats op de derde plaats, na 

Vondel en Hooft, op de ranglijst van de zeventiende-eeuwse ‘hoofddichters’ zette.550 

Hij prees Cats onder meer vanwege zijn ‘ongemeene rijkdom van algemeen nuttige 

leeringen’, bevallige schildering, vernuft en vindingskracht. Weliswaar ontbrak bij 

hem het stoute, zinrijke en hoogdravende dat wel in het werk van Hooft en Vondel 

was te vinden, maar dit werd volgens hem ruimschoots vergoed onder meer in ‘dien 

gelukkigen schilder van het menschelijke hart, dien bevalligen zedemeester van ouden 

en jongen, rijken en armen, mannen en vrouwen, [die] te allen tijde zal doen 

beminnen en hoogachten.’551  

Van Kampen zag Cats hoofdzakelijk als dichter van het volk; als zededichter. 

In tegenstelling tot Hooft en Huygens schreef hij niet voor een ‘uitgelezen' kring van 

ingewijden’, maar voor iedereen, in begrijpelijke taal en taferelen ontleend aan het 

                                                 
547 De Vries 1810, dl. 1, p. 108. 
548 Ibidem. 
549 Ibidem, p. 109. 
550 Siegenbeek 1826, p. 106. 
551 Ibidem, p. 110. 
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dagelijks leven. Volgens Van Kampen hadden veel mensen zijn werk een eervolle 

plaats naast de bijbel gegeven. Zijn werken waren volgens hem soms langdradig, 

eentonig en plat van uitdrukking, maar dit wist Cats te compenseren met zijn 

verbeeldingskracht, mensenkennis en levenslessen. Van Kampen waardeerde vooral 

de invloed die Cats had op de natie:  

 

Wij twijfelen dan ook niet aan den zegenrijken invloed, dien de lezing van 

dezen Dichter der deugd en der goede zeden gedurende meer dan eene eeuw, 

dat hij algemeen werd in eere gehouden, op het karakter der Natie gehad 

heeft.552    

 

De Clercq benadrukte op zijn beurt in zijn verhandeling de belezenheid van Cats. Ook 

hij bewonderde zijn verdiensten als verspreider van menselijk geluk, godsdienstigheid 

en deugd. ‘Eere zij dan aan de assche van den lang miskenden en toch 

onwaardeerbaren man bewezen! […] CATS was Christen, bevorens Dichter te zijn.’553 

De langdradigheid van Cats beschouwde hij als minpunt, maar hij zag dit als een 

gebrek van de tijd waarin hij leefde.  

 De meningen van De Vries, Siegenbeek, Van Kampen en De Clercq over Cats 

kwamen grotendeels overeen: Cats werd gezien als een volksdichter en -opvoeder, die 

qua dichttrant verschilde van Hooft, Vondel en Huygens, maar die in naïviteit en 

rijkheid van beelden niet voor hen onderdeed. Zijn langdradigheid, platheid en 

eenvoud van uitdrukking werden vaak als minpunten genoemd, zonder dat dit 

bijdroeg aan een negatieve waardering van zijn werk. Cats werd vooral bewonderd 

vanwege de morele invloed van zijn werk op de natie en vanwege het nationale 

karakter van zijn werk, of zoals De Clercq het verwoordde: ‘Het spreekt van zelve, 

dat CATS hier niet aesthetisch beschouwd wordt, maar alleen met opzigt tot de 

meerdere nationaliteit zijner werken.’554 Dit beeld kwam overeen met wat in andere 

boeken en verhandelingen uit deze periode over Cats viel te lezen. Zijn 

deugdzaamheid stond als oordeel over de schrijver hoger aangeschreven dan zijn 

esthetische waarde.  

Rond het midden van de negentiende eeuw kwam er kritiek op Cats. In 1841 

liet Potgieter zich negatief uit over Cats in zijn verhaal ‘Jan, Jannetje en hun jongste 

kind’, waarin hij zijn ideeën uiteenzette over de toestand van de Nederland. In het 

allegorische verhaal staat vader Jan symbool voor de Nederlandse natie en zijn 

                                                 
552 Van Kampen 1821-1826, dl. 1, p. 184-185. 
553 De Clercq 1824a, p. 162. 
554 De Clercq 1824a, p. 178. 
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kinderen, onder wie Jan Crediet en Jan Compagnie, hij verpersoonlijkt in de kinderen 

bevolkingsgroepen, beroepsgroepen of typerende Nederlandse karaktertrekken. De 

jongste zoon, Jan Salie, belichaamt de slappe mentaliteit van de eigentijdse 

Nederlanders.555 Potgieter achtte de geest van Jan Salie, die bezit had genomen van de 

Nederlandse bevolking, verantwoordelijk voor het verval van de Nederlandse natie. 

Er was volgens Potgieter maar één oplossing: Jan Salie moest het huis uit worden 

gezet om zo weer tot de oud-Hollandse mentaliteit terug te keren. Met betrekking tot 

de literatuur wees Potgieter Cats aan als voorbeeld van een Jan Salie-auteur. Cats was 

volgens hem één van de schrijvers die de hartstocht uit de literatuur had laten 

verdwijnen door met beide benen op de grond te blijven staan. Het huiselijke en 

eenvoudige van Cats had de ogen doen sluiten voor auteurs als Onno Zwier van 

Haren. Alleen door het loslaten van Jan Salie kon Jan de Rijmer getransformeerd 

worden in Jan de Poëet, aldus Potgieter.  

Na Potgieter was het Busken Huet die in de jaren zestig felle kritiek uitte op 

Cats. Hoewel Busken Huet buiten mijn periode valt wil ik hem toch citeren. Hij 

omschreef Cats als een ‘godvreezende moneymaker’ die de ‘incarnatie [is] geweest 

van den nederlandschen daemon’, die met zijn ‘laaghartige moraal, zijne 

leuterlievende vroomheid en keutelachtige poësie’ veel kwaad heeft gesticht.556 Hij 

beschouwde zijn populariteit als een ‘nationale ramp’: 

 

De val van onze nationaliteit moet niet het minst hieraan worden 

toegeschreven, dat hij er in geslaagd is het nederlandsch karakter te 

herscheppen naar zijn eigen beeld. Hij heeft ons omgekneed tot een wawelend 

en geniepig volk, heeft onze smaak bedorven, heeft onzen kunstzin 

uitgedoofd, heeft geen hoogere eerzucht bij ons opgewekt dan om, met Gods 

naam op de lippen en met eene aalmoes in de uitgestrekte hand, te sterven als 

millionair.557     

 

Potgieter en Huet gingen allebei in op de invloed die Cats had op het volk. Die was er 

inderdaad, want Cats werk was ongekend populair in de eerste helft van de 

negentiende eeuw. Zijn werk werd meerdere keren opnieuw uitgegeven, vaak in de 

vorm van een bloemlezing, en vaak ook in goedkope edities. Siegenbeek bijvoorbeeld 

bracht in 1810 onder de titel Keur van dichterlijke zedelessen, voornamelijk uit J. Cats 

een bloemlezing uit bedoeld als leesboek voor ‘gevorderde leerlingen’. Het doel van 
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de bloemlezing was tweeledig. Aan de ene kant wilde hij de lezer onderwijzen in de 

zedelijkheid en aan de andere kant was het zijn doel de lezer bekend te maken met het 

werk van Cats. Het werk was ingedeeld in verschillende zedelijke lessen als ‘waarde 

en voordeelen der deugd, en heillooze gevolgen der ondeugd’ en ‘bijzondere deugden 

en pligten; waarschuwingen tegen bijzondere ondeugden’, waarbij Siegenbeek 

fragmenten plaatste. Het werk werd meerdere keren herdrukt. 

 Naast deze bloemlezing, die ook fragmenten van andere auteurs uit de 

zeventiende en achttiende eeuw als Luyken, Camphuysen, C. Bruin, Poot en, 

Hoofman bevatte, verschenen er nog meer bloemlezingen en uitgaven van en over 

Cats558. Ik noem er enkele. Jacobus Scheltema bracht een bloemlezing van Cats uit, 

getiteld Jacob Cats aan Neerlands jufferschap (1820). In 1828 bezorgde Witsen 

Geysbeek een uitgave van zijn werk, Dichterlijke werken. Het jaar daarop gaf hij een 

werkje uit getiteld Het leven en de verdiensten van Jacob Cats: in gesprekken. Tussen 

1830 en 1844 verscheen bij Brest van Kempen in negen delen Al de werken van Jacob 

Cats.559 In 1840 verscheen nog een bloemlezing, Bloemlezing uit de werken: keur van 

zinrijke spreuken, snedige gezegden en belangrijke lessen van levenswijsheid.  

De populariteit van Cats blijkt niet alleen uit de vele werken die van en over 

Cats verschenen, maar ook uit de receptie van deze werken. Een recensent in de 

Vaderlandsche letteroefeningen schreef naar aanleiding van Scheltema’s bloemlezing: 

‘Cats was eens het lievelingsboek, en werd geschat naast den Bijbel; en toen ging het 

ons vaderland wèl’.560 Cats behoorde volgens de literaire critici tot de belangrijkste 

auteurs en dat was vooral te danken aan het zedelijke karakter van zijn werk en niet 

aan de esthetische kwaliteiten. Cats was met andere woorden belangrijk vanwege de 

bruikbaarheid van zijn werk voor de natie.      

 

Dubieus gedrag. Onzedelijkheden in het literaire verleden 

 

Zedelijk gedrag werd gewaardeerd, onzedelijk gedrag werd afgekeurd. Echter, er 

waren voorbeelden van ‘gecanoniseerde’561 auteurs die beschuldigd werden van het 

                                                 
558 Zie voor een overzicht ook: Verkruijsse 2002, hoewel dit overzicht vwb de negentiende eeuw niet 

compleet is.  
559 De eerste vier afleveringen zijn verschenen bij Brest van Kempen, de andere 22 afleveringen (in 

totaal zijn er 26 afleveringen in 9 delen uitgebracht) zijn verschenen bij uitgever W.J. Thieme te 

Zutphen. 
560 Anon. 1821c, p. 436. 
561 Omdat ‘canon’ nog geen gebezigd woord was in de door mij onderzochte periode zet ik het hier 

tussen aanhalingstekens. Ik bedoel: auteurs die een plek hebben gekregen in de Nederlandse 

literatuurgeschiedenis zoals deze in de eerste helft van de negentiende eeuw gestalte kreeg.  
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schrijven van ongepaste literatuur. Constantijn Huygens bijvoorbeeld werd meerdere 

keren ‘berispt’ om zijn onzedelijke werken. Van Kampen wees in zijn geschiedenis op 

Huygens onkiesheden in onder meer de klucht Trijntje Cornelis en enkele van zijn 

sneldichten. Hij vond de ‘dartele dubbelzinnigheden’ in deze werken hinderlijk.562 

Rinse Koopmans wees in zijn redevoering over Huygens eveneens op ‘onkiesche 

aardigheden’ in zijn sneldichten, kamerspelen en kluchten. Hij keurde deze af, maar 

benadrukte tevens dat Huygens in zijn leven geen ‘ongebonden gedrag’ had vertoond. 

Het zouden volgens hem vooral zijn vrienden zijn geweest die hem ertoe aanspoorden 

deze werken in het licht te geven; werken die Huygens later zelf als ‘vodderij’ zou 

hebben omschreven aldus Koopmans.563 Witsen Geysbeek wilde überhaupt niet 

ingaan op Huygens onzedelijke geschriften; dit zou afbreuk doen aan Huygens:   

 

Wij spreken niet van het onkiesche, onzedige en onbetamelijke, dat sommigen 

in zijne gedichten menen te vinden, en welken hier ter afkeuring aan te voeren 

met de welgevoeglijkheid, of liever met onze verfijnde denk- en spreekwijzen, 

zou strijden; wij gedragen ons daaromtrent aan hetgeen de Hoogleeraar 

Koopmans tot verontschuldiging des dichters heeft aangevoerd, en zullen 

enkel van zoodanige gebreken melding maken, die den versbouw zijner 

gedichten aankleven.564 

 

Hoogleraar Lulofs werd in het tijdschrift Vaderlandsche letteroefeningen zelfs 

bekritiseerd omdat hij in zijn Akademische voorlezingen te veel uit Huygens’ 

sneldichten had geciteerd; en dat terwijl sommige ‘wezenlijk vuil’ of zelfs 

‘onzedelijk’ zijn.565  

Ondanks deze kritiek werd Huygens door veel literatuurcritici beschouwd als 

één van de belangrijkste dichters uit de Gouden Eeuw. Ze erkenden het verwerpelijke 

van zijn onzedelijke geschriften, maar vergaven het hem als het ware; de waardering 

voor Huygens bleef overeind, op basis van zijn geleerdheid, godsdienstigheid en de 

vriendschappen die hij onderhield met de belangrijkste schrijvers en geleerden uit zijn 

tijd.   

 

Heel anders verging de Amsterdamse dichter en toneelschrijver Willem Godschalk 

van Focquenbroch. Focquenbroch, geboren te Amsterdam, was gepromoveerd in de 

geneeskunde en werkte in de jaren zestig als geneesheer in Amsterdam. Hij hield er 
                                                 
562 Van Kampen 1821-1826, dl. 1, p. 154. 
563 1809a, p. 151-152. 
564 Witsen Geysbeek 1821-1827, dl. 3, p. 478. 
565 Anon. 1827c, p. 28. 
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een losse levenswijze op na. In 1666 vertrok hij plotseling naar Ghana, om daar te 

werken als ‘fiscaal’. Hij overleed daar enkele jaren later, vermoedelijk aan de gele 

koorts.  

Hij genoot in de zeventiende en achttiende eeuw veel belangstelling. Zijn werk 

werd meerdere malen herdrukt. In de negentiende-eeuwse literatuurgeschiedschrijving 

echter is Focquenbroch nagenoeg afwezig. Als er al over hem werd geschreven, dan 

uitsluitend in negatieve zin. De negentiende-eeuwse letterkundigen veroordeelden zijn 

levenswijze en zijn geschreven werk en besteedden weinig tot geen aandacht aan hem. 

De Vries vermeldde slechts de naam van Focquenbroch, maar schreef verder niets 

over hem. Wel schreef hij in een voetnoot ‘het is in de daad te betreuren dat dit 

vernuft zich zoo schandelijk vermorst heeft’, waarbij hij verwees naar Amsterdam in 

zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, 

kerkenstaat, schoolen, schuttery, gilden en regeeringen die historicus Wagenaar in de 

tweede helft van de achttiende eeuw had vervaardigd. Wagenaar had in deze 

geschiedenis het volgende over Focquenbroch geschreven:  

 

Willem Godschalk van Focquenbroch was een Amsterdammer van geboorte, 

die zig meest op ‘t boertig digten heeft toegelegd, en, meer om zyne 

geestigheid, dan om zyne konst vermaard geworden is. Hy hadt zig in de 

Geneeskunde geoefend, en was tot Doctor bevorderd: doch te sterk verslingerd 

op gezelschappen, maakte hy met zyne practyk, weinig opgang [...].566     

 

Siegenbeek schreef enkele regels over hem in zijn literatuurgeschiedenis uit 1826. Hij 

ging niet in op het leven van de auteur, maar schreef slechts dat zijn werk getuigde 

van een ‘gebrek aan kieschheid en beschaafheid’.567 Ook Van Kampen besteedde in 

zijn literatuurgeschiedenis weinig aandacht aan de Amsterdamse dichter en was 

negatief over hem.568 Witsen Geysbeek nam een kort lemma over hem op in het 

tweede deel van zijn Biographisch anthologisch en critisch woordenboek der 

Nederduitsche dichters. Witsen Geysbeek wees op de ‘losse levenswijze’ van de 

auteur, die er volgens hem de schuld van was dat zijn praktijk als geneesheer niet 

goed liep. Over zijn poëzie schreef hij: 

 

Wij willen ons papier niet bezoedelen met voorbeelden van zijn morsige 

rijmen aan te halen; de lezing van een paar bladzijden van deze zoogenaamde 

                                                 
566 Wagenaar 1760-1767, dl. 11, p. 381. 
567 Siegenbeek 1826, p. 181-182. 
568 Van Kampen 1821-1826, dl. 2, p. 157, voetnoot f. 
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boertige gedichten, die Abraham Bogaert, bij elkander verzameld en in 1696 te 

Amsterdam heeft uitgegeven is een waar vomitief voor elk die eenigen smaak 

en gevoel van het welvoeglijke heeft.569 

 

De ‘losse levenswijze’ en zijn erotisch getinte literatuur, die niet los van elkaar 

werden gezien, hebben ertoe bijgedragen dat Focquenbroch in de eerste helft van de 

negentiende eeuw geen plaats kreeg in de literaire canon. De eerste die een poging 

ondernam Focquenbroch in een positief daglicht te zetten was H. de Gooijer, maar 

dan zitten we ook al in een volgende periode. In 1868 publiceerde hij in de 

Vaderlandsche letteroefeningen een stuk over Focquenbroch getiteld ‘Een miskend 

dichter’.570 De Gooijer wilde met deze verhandeling de kwaliteit van Focquenbroch 

als dichter aantonen, iets wat nog niet eerder was gedaan. Zijn doel was ‘hem op te 

heffen uit het stof der vergetelheid en der verachting’. De Gooijer was zich bewust 

van de bestaande visie op Focquenbrochs schrijverschap. Hij schreef: 

 

Trilt mijne hand niet als ik den heiligen naam van dichter durf te geven aan 

dien man? Aan hem, over wien van alle tijden heen de staf is gebroken over 

een die de schoonste aller kunsten heeft onteerd met zijn werken? Aan hem 

over wien door eene lange rij van achtenswaardige mannen het doemvonnis is 

geveld om verbannen te worden uit het gezelschap der nederlandsche 

muzenzonen? Den ‘morsigen Focqenbroch’, den ‘minnaar van 

gezelschappen’, den man ‘die liever vaerzen dan recepten schreef’, dien 

sommigen niet eens de schamele eer gunnen genoemd te worden in de 

geschiedenis der Nederlandsche letterkunde anders dan bij wijze van noot 

onder de bladzijden, als mogt hij in geene gewijde aarde rusten maar slechts 

buiten het kerkhof begraven zijn – dien man durft gij dichter noemen? ’t Is al 

belagchelijk! En toch neem ik dat woord niet terug. 

 

De Gooijer probeerde waardering voor Focquenbroch te creëren door erop te wijzen 

dat Focquenbroch in de eerste plaats voor vrienden schreef; zijn werk was niet voor 

een groot publiek bedoeld. Daarnaast wees hij op het feit dat het Focquenbroch in het 

leven ook niet allemaal meezat; de maatschappij had hem het geluk onthouden. Zo 

was het hem niet gelukt om een praktijk als geneesheer te krijgen en hij had geen 

geld. De Gooijer omschreef hem als iemand met een ongelukkige maatschappelijke 

positie. Hij had geen vrouw en kinderen. De Gooijer liet overigens in het midden in 

                                                 
569 Witsen Geysbeek 1821-1827, dl. 2,p. 309. 
570 De Gooijer 1868.  
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hoeverre Focquenbroch zelf debet was aan zijn eigen ongeluk. Hij legde vooral de 

nadruk op zijn lijden en de vele ontberingen die hij had moeten ondergaan. 

Focquenbroch had volgens De Gooijer een goed hart en vooral in de betere periodes 

in zijn leven kwam het godsdienstig gevoel van de dichter naar voren. Over zijn 

literaire werk schreef De Gooijer dat Focquenbroch had toegegeven aan de wansmaak 

van zijn tijd. Echter, zijn erotische werken kenmerkten zich volgens hem door een 

verheven stijl en zijn mooi uitgewerkt. Volgens De Gooijer hadden zijn gedichten 

bijgedragen ‘om den smaak voor onze vaderlandsche letteren aan te wakkeren’. Hij 

beschouwde Focquenbroch als  één van de beste dichters van de zeventiende eeuw.   

Ondanks De Gooijers inzet nam de aandacht voor Focquenbroch pas weer toe 

in de twintigste eeuw. Onder meer Willem Frederik Hermans zette zich in voor 

rehabilitatie van deze zeventiende-eeuwse auteur.571  

 

Terwijl Focquenbroch in de eerste helft verzwegen werd, vormde de achttiende-

eeuwse dichter en staatsman Onno Zwier van Haren een probleem voor de literair-

historici.572 Hij studeerde rechten en bekleedde in zijn leven diverse belangrijke 

posities en nam onder andere zitting in de Staten Generaal. Hij was tevens bevriend 

met Willem IV. Van Haren werd, zoals ook is gebleken uit hoofdstuk 3, in de literaire 

geschiedschrijving gezien als één van de belangrijkste achttiende-eeuwse auteurs. 

Vooral zijn dichtstuk De Geuzen, waarover eerder in dit hoofdstuk is geschreven, 

werd beschouwd als een belangrijk dichtwerk voor de natie. Er deed zich echter één 

probleem voor: Van Haren was in de achttiende eeuw beschuldigd van incest met 

twee van zijn dochters. Hoe viel deze beschuldiging te rijmen met de waardering voor 

zijn werk in de tijd dat er morele maatstaven aan literatuur gesteld werden? Hoe 

gingen de letterkundigen hiermee om?  

Allereerst Jeronimo de Vries. Hij schreef in zijn literatuurgeschiedenis een 

stuk over Van Haren, waarin hij kort inging op het voorval. Wat er precies was 

gebeurd liet De Vries in het midden. Het enige dat hij schreef was dat Van Haren iets 

was overkomen waar hij niets aan kon doen, buiten zijn schuld om. Enkele jaren later, 

op 10 februari 1810, hield Joan Melchior Kemper, hoogleraar in de rechten en later, 

vanaf 1817, lid van de Tweede Kamer, in de Hollandsche Maatschappij van Fraaije 

Kunsten en Wetenschappen een lezing over Onno Zwier van Haren.573 Net als De 

Vries liet ook Kemper in het midden wat er was gebeurd. Hij sprak over een 

‘familiegeschil, waarvan de ware toedragt wel nimmer zal ontdekt worden’; een 
                                                 
571 Zie Van Stipriaan 2007.  
572 Voor achtergrondinformatie over Van Haren zie: Van der Vliet 1996. 
573 Kemper 1825. Deze lezing is eveneens gepubliceerd in het tweede deel van Verhandelingen, 

redevoeringen en staatkundig geschriften van Jhr. Joan Melchior Kemper, p. 143. 
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‘verdenking omtrent zijne zeden.’574 Kemper zette Van Haren in zijn lezing neer als 

een groot staatsman, en toch een man van grote zedelijkheid.  

 Witsen Geysbeek was in zijn Biographisch woordenboek minder 

geheimzinnig over de veroordeling.575 Hij sprak van ‘ontaarde dochters’ die hem 

beschuldigden van ‘crimen tentati incestus’; een ‘verfoeilijk complot’ dat zijn 

kinderen tegen hem hebben gesmeed ‘op eene wijze, die de natuur walgen en ijzen 

tevens doet’. Witsen Geysbeek legde, net als De Vries, de schuld niet bij Van Haren, 

maar bij anderen. Van Haren was volgens hem bovendien met geweld gedwongen om 

een bekentenis af te leggen. Witsen Geysbeek omschreef Van Haren als een geleerd 

man, een invloedrijk staatsman, een bekwaam rechtsgeleerde en als een dichter van 

‘zeer zeldzame verdiensten, die moed en kunde genoeg had, om slaafsche banden te 

breken, en zich op eene hoogte te stellen, door dichtlievenden van zijnen tijd op verre 

na niet bereikt.’576 

 De volgende die over hem schreef is Nicolaas van Kampen, die het  in zijn 

Beknopte geschiedenis der letteren en wetenschap heeft over een ‘allertreurigst 

Regtsgeding met zijne naaste betrekkingen, over de beschuldiging eener misdaad, die 

zelfs bij Heidenen voor allerafgrijsselijkst gold’.577 Hij ging verder niet in op de aard 

van de beschuldiging en de waarheid ervan, maar beperkte zich hoofdzakelijk tot de 

dichterlijke kwaliteiten van Van Haren. In zijn verhandeling over de ‘Lotgevallen der 

dichtkonst’ uit het begin van de negentiende eeuw omschreef hij Van Haren als een 

‘edele Fries’, wiens ziel ‘gloeide van yver voor vaderland en vryheid’.578 In die 

verhandeling verwees hij niet naar de beschuldiging. Siegenbeek ging in zijn 

literatuurgeschiedenis ook niet op de zaak in en Willem de Clercq schreef in zijn 

verhandeling evenmin over de beschuldiging. De laatste schreef over De Geuzen ‘Zijn 

Geuzen zijn een der belangrijkste voortbrengselen onzer letterkunde.’579 

 Van Haren werd in de literaire kritiek dus gezien als een onschuldig man. Hij 

mocht en kon geen dader zijn in de ogen van de letterkundigen. Dit valt niet los te 

zien van de canonisering van De Geuzen, dat beschouwd werd als één van de weinige 

hoogtepunten van de achttiende-eeuwse literatuur en tevens gezien werd als een 

belangrijke nationale tekst. Het is vermoedelijk om die reden dat de literair-historici, 

op Witsen Geysbeek na, weigerden te schrijven over de beschuldiging van incest. Ze 

                                                 
574 Kemper 1836, p. 20. 
575 Witsen Geysbeek 1821-1827, dl. 3, p. 64-71. 
576 Witsen Geysbeek 1821-7, dl. 3, p. 70. Hij citeert hier De Vries.  
577 Van Kampen 1821-1826, dl. 2, p. 151. 
578 Van Kampen 1807, p. 402-403. 
579 De Clercq 1824a, p. 286. 
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draaiden er om heen, verzwegen het of gaven anderen de schuld. Alleen op die manier 

kon Van Haren zijn positie als vaderlandse dichter behouden.580   

 

Het verlangen naar een huiselijke natie 

 

P.B.M. Blaas wijst er in zijn artikel over Tollens en de vaderlandse herinnering op dat 

in de negentiende-eeuwe Nederlandse kunst behoefte was aan twee soorten lieux de 

mémoire. Er was sprake van zowel een heroïsche als een huiselijke idealisering van 

het verleden, waarbij volgens hem tussen 1813 en in 1830 vooral de heroïsche 

terugblik overheerste.581 Wat Blaas constateert voor de kunst geldt ook voor de 

literatuur, zowel uit heden als verleden. Het huiselijkheidsideaal werd eveneens 

geprojecteerd op het literaire verleden.582 De oude vaderlandse auteurs werden 

geplaatst in huiselijke kring van vrouw en kinderen. In de biografische 

omschrijvingen lag de focus niet uitsluitend op het werk van de auteur of diens 

loopbaan en maatschappelijke positie, maar ook op het huiselijk geluk van de auteur. 

In verschillende publicaties over bijvoorbeeld Hooft, waarin onder meer zijn 

buitenlandse reizen en vele vriendschappen ter sprake kwamen, werd tegelijkertijd 

zijn huiselijkheid geaccentueerd. Volgens Siegenbeek was Hooft ‘vatbaar’ voor de 

‘stille genoegens’ van het huiselijke leven.583 Enkele jaren later hield Jacobus 

Scheltema de al eerder genoemde redevoering over de brieven van P.C. Hooft, die in 

1807 ook in druk verscheen. Ook hij benadrukt het huiselijke karakter van Hooft. 

Volgens hem bevond Hooft zich het liefst in de stille huiselijke kring van vrouw en 

kinderen.  

Predikant Rinse Koopmans besteedde in zijn verhandeling over Huygens 

eveneens aandacht aan diens huiselijkheid. ‘Godsvrucht, eensgezindheid, en 

deelneming in elkanders droefheid en vreugde waren de bronnen van huisselijk geluk, 

waarin hij met zijne Echtgenoote deelde’584 en ‘De hoofsche bekommeringen werden 

bij HUYGENS aangenaam afgewisseld door huisselijk genoegen, door uitspanningen op 

                                                 
580 In 1872, publiceerde Johannes van Vloten in het tijdschrift De Levensbode een artikel over de 

kwestie getiteld ‘Een edelman onder ploerten: bĳdrage tot de Nederlandsche zedenkennis der 18e 

eeuw’. In de twintigste eeuw schreef o.a. Eduard du Perron over deze affaire in zijn boek Schandaal in 

Holland (1939). 
581 Blaas 2000, p. 49. Zie voor de heroïsering van het verleden: Jensen 2008. 
582 Zie ook Krol 1997. In hoofdstuk 3 gaat zij in op opvattingen over huiselijke poëzie in poëticale 

geschriften die verschenen tussen 1800 en 1840. Krol constateert onder andere dat Jeronimo de Vries 

het werk van Jeremias de Decker omschrijft als ‘de liefelijkste en belangrijkste tafereelen des 

huisselijken levens’. Zie Krol 1997, p. 111. 
583 Siegenbeek 1800, p. 115. 
584 Koopmans 1809a, p. 156. 
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Hofwijck, en de gulle verkeering met Vrienden en Vriendinnen, zoowel uitmuntende 

in geleerdheid en kunst, als zich aanprijzende door opregtheid en zoo eenvoudige als 

heusche zeden’.585 Dit citaat werd door Witsen Geysbeek overgenomen in zijn lemma 

over Huygens in zijn Biographisch anthologisch en critisch woordenboek.586  

 

Vooral in beschrijvingen van schrijfsters uit het vaderlandse verleden werd vaak de 

nadruk gelegd op haar plek in de huiselijke kring van man en kinderen. Haar 

schrijverschap bleef daarbij onderbelicht. Dit kan worden verklaard vanuit de 

contemporaine opvattingen over vrouwelijkheid. Een belangrijke theorie die in de 

eerste helft van de negentiende eeuw bepalend was voor denkbeelden over 

mannelijkheid en vrouwelijkheid was de zogenaamde ‘geslachtskaraktertheorie’ uit de 

tweede helft van de achttiende eeuw.587 Binnen deze theorie worden mannelijke en 

vrouwelijke kenmerken gezien als elkaars tegenovergestelden. Zo wordt de 

rationaliteit van de man geplaatst tegenover de emotionaliteit van de vrouw. De man 

wordt geplaatst in het openbare leven, terwijl de vrouw wordt geplaatst in de privé-

sfeer van het huiselijk leven; ze dient op de achtergrond te blijven. 

 Deze ideeën werden via de geschriften van Jean-Jacques Rousseau en 

Emmanuel Kant verspreid in de westerse wereld en doen ook in Nederland hun 

invloed gelden. Door de toenemende invloed van de geslachtskaraktertheorie nam het 

verzet tegen geleerde en schrijvende vrouwen toe. Geleerdheid en schrijverschap 

botsten met de natuurlijke bestemming van de vrouw als moeder en echtgenote. Een 

vrouw die publiceerde stapte buiten haar eigen kring, de privé-sfeer van het huiselijke 

leven, en trad op de voorgrond.     

Deze denkbeelden over de vrouw werden eveneens geprojecteerd op het 

verleden. Hierdoor werd het voor een vrouw onmogelijk gemaakt een grote rol te 

spelen in de geschiedenis; dit staat immers haaks op de bescheiden rol die haar wordt 

aangemeten. In de literaire handboeken en bloemlezingen uit in de eerste helft van de 

negentiende eeuw waren schrijfsters uit het verleden dan ook slechts marginaal 

aanwezig. Daarnaast verschenen er ook weinig publicaties over vrouwelijke auteurs. 

Beroemd is de redevoering die Jacobus Scheltema publiceerde getiteld Anna en Maria 

Tesselschade, de dochters van Roemer Visscher uit 1808,588 Maar het is één van de 

weinige bijdragen over de vroegere schrijfsters in de eerste helft van de negentiende 

eeuw. Scheltema zette de schrijfsters vooral als vrouw neer. Ze waren volgens hem: 

                                                 
585 Ibidem, p. 147. 
586 Witsen Geybeek 1821-1827, dl. 3, p. 446-447. 
587 Over deze theorie: zie Streng 1997, p. 10-14. 
588 De redevoering is eerder voorgedragen in de openbare vergadering van de Maatschappij der 

Nederlandsche letterkunde, die ook door vrouwen werd bijgewoond.  
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even nederig bij alle hare grootheid, bleven onafgebroken de voorwerpen van 

achting en den eerbied der edelste vernuften, der beste menschen; beide bleven 

Vrouwen, en traden nimmer, als zoogenoemde Sçavantes, buiten den kring 

harer bestemming; beiden voldeden ook aan de hooge roeping tot 

Echtgenooten en Moeders.589 

 

Hij plaatste de zussen in huiselijke kring door vooral de nadruk te leggen op hun rol 

als moeder en echtgenote. Hij wees erop dat ze de letteren lieten rusten toen ze 

eenmaal getrouwd waren en kinderen kregen. Decennialang zou zijn werk de 

belangrijkste bron blijven over beide schrijfsters.  

Ook anderen accentueerden de vrouwelijkheid van beide schrijfsters. Ene C. 

Ricken, die in 1838 een redevoering hield over Maria Tesselschade benadrukte dat ze, 

ondanks haar vele kundigheden, vooral ook huiselijk was: 

 

Wij zouden eene verkeerde gevolgtrekking maken, indien wij wilden 

vooronderstellen, dat Tesselschade minder voor het huisselijke leven geschikt 

was, dat die huisselijke kring veel te nietig voor haar zoude zijn.590   

 

Ricken ging uitvoerig in op haar huiselijke leven met man en kinderen. Hij achtte het  

van belang dat een vrouw, indien ze daartoe aanleg had, zich trachtte te ontwikkelen, 

maar dit hoefde niet ten koste te gaan van haar huiselijke plichten, Maria 

Tesselschade was daarvan hét bewijs volgens hem.  

 Ook van andere schrijfsters werd vooral hun vrouwelijkheid en huiselijkheid 

benadrukt. Siegenbeek bijvoorbeeld, die in in het tijdschrift Euterpe een verhandeling 

publiceerde over Elisabeth Hoofman (1664-1736), zette haar neer als een 

voorbeeldige dochter, moeder en echtgenote:  

 

Wie toch bewondert niet met mij de vrouw, die, ofschoon reeds als meisje aan 

de verhevenste zielsvermogens de uitgebreidste en voor hare sekse hoogst 

zeldzame kundigheden parende, echter niets verloor van die zedigheid, die 

beminnelijke eenvoudigheid, welke het schoonste sieraad zijn van haar 

geslacht; die, als vriendin, als dochter, echtgenoote en moeder, hare pligten 

met de loffelijkste naauwgezetheid vervulde.591 

                                                 
589 Scheltema 1808, p. 64. 
590 Ricken 1838, p. 205. 
591 Siegenbeek 1811b, p. 145. 
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Ook Witsen Geysbeek accentueerde het vrouw-zijn van diverse schrijfsters. Hij 

schreef over de achttiende-eeuwse dichteres Anna Maria Vincentius dat ze vanwege 

haar zedigheid haar eigen gedichten niet wilde publiceren; haar gedichten verschenen 

postuum. Ze was dus niet zelf buiten huiselijke kring getreden. Bij diverse schrijfsters 

benadrukte Witsen Geysbeek dat het schrijverschap geen invloed had op haar 

huishoudelijke taken als moeder en echtgenote. 

 

Alleen indien schrijfsters niet buiten hun vrouwelijke rol vielen konden ze waardering 

krijgen, zo kan uit bovenstaande worden geconcludeerd. Een probleem vormde echter 

de geleerde Anna Maria van Schurman. Zij leende zich minder voor verhuiselijking. 

Ik wil wat uitgebreider op haar waardering ingaan.  

Konden de meeste schrijvende vrouwen in een huiselijke positie gezet worden, 

een groter probleem voor de literair-historici vormt de zeventiende-eeuwse Anna 

Maria van Schurman , een zeer geleerde vrouw, studerende aan een universiteit,592 en 

tevens kunstenares en dichteres. Al op jonge leeftijd beheerste ze diverse talen en 

daarnaast was ze geïnteresseerd in onder meer wiskunde, theologie en geschiedenis. 

Ze was in de eigen tijd bekend in diverse literaire en geleerde kringen en 

correspondeerde onder andere met Cats, Huygens en Barlaeus. Ook buiten de 

Republiek was Van Schurman een beroemdheid, die in de nodige gedichten en 

lofzangen werd vereerd.593 Haar hele leven bleef ze ongehuwd en kinderloos. Zij 

leende zich er dus weinig voor om in huiselijke kring te worden geplaatst. 

Van Schurman vormde dus een obstakel voor de letterkundigen. In de literaire 

handboeken van De Vries, Siegenbeek, Witsen Geysbeek en de verhandeling van De 

Clercq werd ze überhaupt niet genoemd. Van Kampen noemde haar wel in zijn 

Beknopte geschiedenis, maar was tamelijk negatief over haar. Hij zette haar af tegen 

de schrijfsters Anna en Maria Tesselschade, die op vroege leeftijd onderwezen 

werden in diverse kundigheden hun ‘sekse passende’. Van Kampen schreef:  

 

[...] dit alles maakte deze meisjes tot de beschaafdste, zinrijkste en bevalligste 

van haren tijd, terwijl zij, met alle deze bekwaamheden, verre bleven van de 

geweldige geleerdheid (schoolmeesterij noemt het Hooft), die Anna Maria 

Schuurmans al het beminnelijke van haar geslacht deed verliezen, terwijl zich 

de edelste vernuften des lands om Anna en Tesselschade heenschaarden.594 
                                                 
592 Van Schurman werd tijdens de colleges afgezonderd van de mannen. Ze woonde de colleges bij 

achter een gordijn, zodat ze voor de mannen niet zichtbaar was. 
593 Zie voor meer informatie over haar onder meer Van Beek 1997 en Brouwer 2007.  
594 Van Kampen, 1821-1826, dl 1, p. 136-137.   
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Anna Maria van Schurman werd door Van Kampen gezien als een voorbeeld van een 

vrouw die haar vrouwelijkheid had verloren, dit in tegenstelling tot de dochters van 

Roemer Visscher, Anna en Maria Tesselschade. Hij deed het voorkomen alsof Van 

Schurman om die reden geen contact had met de ‘edelste vernuften des lands’, terwijl 

dit wel het geval was.  

 
Anna Maria van Schurman 

 

In de meeste standaardwerken over de Nederlandse literatuur uit de vroege 

negentiende eeuw werd Van Schurman niet genoemd. Wel verschenen er enkele 

lezingen en verhandelingen over haar. In 1827 hield predikant Verwey in het 

Dordrechtse departement van de Maatschappij tot nut van ’t algemeen een lezing over 

haar, die hetzelfde jaar gepubliceerd werd in het tijdschrift Recensent, ook der 

recensenten.595 Verwey vond Van Schurman een sieraad van haar geslacht. Hij achtte 

haar uniek ‘door de vroegtijdige ontwikkeling harer zielsvermogens, door de 

verwonderlijke, steeds toenemende vlugheid van haren geest, en door den wijden 

omvang harer kundigheden.’596 Hij sprak over haar uiteenlopende vaardigheden en op 

haar liefde voor de ‘ernstige en geleerde’ takken van kunsten en wetenschappen. 

                                                 
595 Verwey 1827 
596 Ibidem, p. 452. 
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Weliswaar was dit alles volgens Verwey minder geschikt en passend voor de vrouw, 

maar Van Schurman vond bij hem hiervoor verschoning vanwege haar ‘vlugheid van 

geest’.  

Verwey was het oneens met het oordeel van Van Kampen. Hij achtte haar juist 

ondanks haar geleerdheid een sieraad voor haar geslacht. Het was haar karakter dat 

haar beminnelijk maakte. Hij benadrukte dat niet zijzelf maar haar omgeving haar had 

gestimuleerd om haar kennis te vergroten. Zij kon als vrouw hierop toch moeilijk nee 

zeggen? 

 

Naauwelijks was het bekend geworden, dat zij smaak had in de oefening der 

wetenschappen; of een drom van Geleerden omringt haar, moedigt haar aan, 

en sommigen hunner vallen haar lastig met allerlei geleerde, fijne, moeijelijke 

vragen. Wat zoude zij doen? Juist door haar beminnelijke vrouwelijk karakter, 

hare zachtheid en groote wellevendheid geeft zij toe, en verdiept zich te veel 

in zaken, die zij aan geleerden van beroep had moeten overlaten.597 

 

Naast haar geleerdheid ging Verwey ook in op haar kwaliteiten als dichteres. Hij 

scheef zeer lovend over haar poëzie, waarin hij haar zedelijkheid en godsdienstigheid 

zag weerspiegeld. Hij betreurde het dat zoveel geschreven werd over haar geleerdheid 

en zo weinig over haar zedelijk karakter. Hij benadrukte dat zij niet buiten haar kring 

was getreden. Ze beantwoordde slechts brieven, uit beleefdheid. Daarnaast waren het 

anderen die haar werken verspreidden. Verwey legde vooral de nadruk op haar 

nederigheid, die volgens hem was ontstaan uit ‘diep ontzag voor het Allerhoogste 

Wezen’. Toch eindigde hij zijn lezing met een kritische noot. Hij stelde dat Van 

Schurman meer had geschitterd indien zij zich meer had gericht op voor haar geslacht 

geschikte kundigheden. Hij ziet een ‘gulden middelweg’, waarin vrouwen niet tot 

savantes worden omgetoverd, maar ook niet dom gehouden.  

Ruim tien jaar later hield A. van Heel in het genootschap Oefening kweekt 

kennis een lezing over Van Schurman.598 Hij deelde grotendeels de mening van 

Verwey. Ook hij wees op haar vroege verstandsontwikkeling, haar godsdienstigheid 

en zedelijkheid en haar vriendschappen met verschillende grote auteurs en geleerden, 

onder wie Vossius, Cats en Huygens. Net als Verwey benadrukte hij dat ze niet zelf 

met haar kennis op de voorgrond was getreden. Van Heel was van mening dat 

vrouwen een passende verstandsontwikkeling moeten doormaken. Een ‘beschaafde 

geest en veredeld verstand’ verhoogde de vrouwelijk waarde, aldus Van Heel. 

                                                 
597 Verwey 1827, p. 455. 
598 Van Heel 1843.  
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Hierdoor zou de vrouw volgens hem beter in staat zijn de plichten te vervullen die bij 

haar bestemming horen. Hij schreef:  

 

[...] de vrouw, door de natuur bestemd tot gezellig verkeer en huisselijk leven, 

tot vervulling der pligten die als echtgenoot en moeder op haar rusten, en die, 

verwijderd van het gewoel der wereld, geroepen is tot vorming van haar 

kroost, en zich door de stille deugden van nederigheid, hulpvaardigheid, trouw 

en liefde het beminnelijkst aan ons oog vertoont.’599 

 

Van Heel wees erop dat in de tijd van Van Schurman er heel anders tegen geleerdheid 

bij vrouwen werd aangekeken. Net als Verwey benadrukte hij dat ze aangemoedigd 

werd tot het vergroten van haar kennis. Hij achtte Van Schurman belangrijk voor de 

natie, vanwege haar liefde voor het goede en edele, voor geleerdheid, kunst en 

wetenschappen. Verstand en beschaving gingen bij haar hand in hand. Hij omschreef 

haar als een geleerde vrouw die ondanks alles vrouw was gebleven.  

Anna Maria van Schurman kreeg ook een hoofdstuk in Levensschetsen van 

vaderlandsche mannen en vrouwen, een schoolboek uitgegeven door de Maatschappij 

tot nut van ’t algemeen.600 De onbekende auteur besteedde aandacht aan haar 

boetseerkunst, haar tekenkunst, maar ook aan haar geleerdheid en haar briefwisseling 

met onder meer Huygens en Vossius. Haar geschreven werk komt slechts kort aan 

bod. De auteur benadrukte, net als Van Heel en Verwey, dat Van Schurman nooit te 

koop heeft gelopen met haar kennis en ook niet zelf het initiatief heeft genomen haar 

werken uit te geven.  

Van Schurman bevond zich in het schemergebied van de canon. Ze werd in de 

meeste literatuurgeschiedenissen niet genoemd, maar er verschenen wel diverse losse 

publicaties over haar. In deze publicaties werd haar talent erkend, maar tegelijkertijd 

werd ze beschreven vanuit de negentiende-eeuwse denkbeelden over de vrouw. 

Ondanks dat de letterkundigen haar niet in de kring van man en kinderen konden 

plaatsen, accentueerden ze haar vrouwelijkheid. Dit deden ze door erop te wijzen dat 

anderen haar hadden aangezet tot het publiceren van haar werk en haar hadden 

gestimuleerd in haar geestelijke ontwikkeling; ze had nooit zelf haar kennis 

geëtaleerd, maar bleef altijd nederig en op de achtergrond. Alleen op die manier 

maakte de zeventiende-eeuwse Van Schurman kans om gecanoniseerd te worden.  

 

 

                                                 
599 Ibidem, p. 166-167. 
600 Anon. 1837b. 
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De nationalisering van de volksliteratuur 

 

In de loop van de achttiende eeuw was de populariteit van volksverhalen en 

Middelnederlandse liederen afgenomen. De volksliteratuur werd steeds meer lectuur 

voor de lagere klassen, die via de zogenaamde ‘blauwe boekjes’, een goedkope 

uitgave bestemd voor de minder gegoede mensen, in aanraking kwamen met de 

volksliteratuur. De elite keerde zich steeds meer af van deze literatuur en in de vroege 

negentiende eeuw leek zij hiervan geheel vervreemd te zijn.601 Eenzelfde 

ontwikkeling valt ook waar te nemen onder de lagere klassen. Ook zij moesten steeds 

minder hebben van deze literatuur.  

Herman Roodenburg schrijft in zijn artikel over volkskunde en nationale 

identeit dat vooral de Maatschappij tot nut van ’t algemeen de drijvende kracht is 

geweest achter deze ontwikkeling.602 Dit genootschap was opgericht in 1784 en 

dankte haar ontstaan, gelijk diverse andere genootschappen, aan het verval van de 

Republiek.603 Door de oprichting van enkele grote genootschappen, waaronder ’t Nut, 

probeerde men op zowel lokaal als op landelijk niveau het probleem bij de bron aan te 

pakken.604 Via volksopvoeding werd getracht het tij te keren. Vooral na de 

eeuwwisseling was de invloed van ‘t Nut groot geworden, mede door een groei van 

het aantal leden, maar ook door de nadruk die de volksopvoeding kreeg ten tijde van 

de Bataafse Republiek. Het genootschap trok het lagere-schoolonderwijs naar zich toe 

en verving in het onderwijs de volksboekjes door lectuur die overeenkwam met de 

beschavingsidealen van ’t Nut.  

In het begin van de negentiende eeuw was de volksliteratuur dus zowel bij de 

elite als bij de lagere klassen uit de gratie geraakt en vergeten. De oude Nederlandse 

verhalen en liederen werden alleen nog bestudeerd door Duitse filologen, als Jacob 

Grimm, August Heinrich Hoffmann von Fallersleben, Franz Joseph Mone en de 

Vlaming Jan Frans Willems. Alleen een kleine groep geleerden hield er zich nog mee 

bezig. In de loop van de negentiende eeuw kwam daar verandering in; de  aandacht en 

waardering voor de volksliteratuur nam stapvoets toe. 

In 1828 publiceerde Jacob Carel Willem le Jeune een bloemlezing van 

Nederlandse volksliederen getiteld Letterkundig overzigt en proeven van de 

Nederlandsche volkszangen, sedert de xvde eeuw. Hij beoogde met dit werk de 

volkszangen  ervoor te behoeden voorgoed te verdwijnen en hij wilde bronnen te 

openen voor verder onderzoek. Le Jeune had als bron onder meer de ‘zoogenaamde 
                                                 
601 Roodenburg 1994. 
602 Ibidem, i.h.b. p. 277. 
603 Zie voor meer informatie over het achttiende-eeuwse verval hoofdstuk 1. 
604 Van Sas 2004, p. 73; Mijnhardt 1988.   
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blaauwboekjes’ gebruikt, maar ook had hij toegang gekregen tot de collectie van de 

Koninklijke Bibliotheek. Uitgever Johannes Immerzeel jr had hem eveneens geholpen 

door hem enkele werken uit eigen bezit ter inzage te geven.605 Le Jeune begon de 

bloemlezing met een hoofdstuk getiteld ‘Overzigt van de Nederlandsche 

volkszangen’. Volgens hem zou het publiek de volksliteratuur gaan waarderen, omdat 

hierin het eigene en nationale is te vinden:  

 

Op volksverhalen, Balladen, Romancen, hoe wilt gij ze heeten, zult gij 

zekerlijk veel prijs stellen, om het eigene, nationale, van hare teekening en 

kleur; wij mogen het nog te meer doen omdat zij bij ons zoo schaars zijn.606  

 

Le Jeune verstond onder een volkszang een lied dat belangrijk is, overeenkomt met de 

smaak van het volk en de geest van de tijd. Als de geest van de tijd veranderde, dan 

‘vlugt het lied van de lippen’.607 In het ‘Overzigt’ gaf Le Jeune een korte geschiedenis 

van de Nederlandse volkszangen vanaf de vijftiende eeuw. Hij besteedde aandacht 

aan de zangen van onder meer Coornhert, Hooft, Bredero en Cats, maar ook 

onbekende auteurs kwamen aan bod. Le Jeune gaf enkele voorbeelden uit hun werk 

met achtergrondinformatie.  

De bloemlezing van Le Jeune werd redelijk positief ontvangen in de literaire 

kritiek. Een recensent in de Vaderlandsche letteroefeningen vond de bloemlezing ‘niet 

onverdienstelijk’, en zag het als ‘onderhoudende en leerzame lectuur’. Hij ging echter 

niet in op de betekenis van de volkszangen voor de natie.608 Ook een criticus in de 

Recensent, ook der recensenten verklaarde dat het ‘geen onverdienstelijke 

onderneming’ was van Le Jeune. Het ‘Overzigt’ dat vooraf ging aan de bloemlezing 

deed volgens hem de lust voor de bestudering van deze ‘bij onze Natie maar al te veel 

verwaarloosde letteroefeningen.’ De zangen gaven inzicht in de taal en versmaat van 

de eigen voorouders.609  

 In 1836 publiceerde Laurent Philippe Charles van den Bergh een werk getiteld 

Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer, waarin hij een zo volledig mogelijk 

beeld van de vaderlandse ‘fabeltijd’ probeerde te geven. Hij wees in de inleiding op 

de zoektocht naar oude vaderlandse overleveringen door de beroemdste geleerden in 

het buitenland die het ‘niet beneden zich geacht’ hadden hun  tijd hieraan te wijden.610 

                                                 
605 De bloemlezing is door Immerzeel uitgegeven. 
606 Le Jeune 1828, p. 21. 
607 Le Jeune 1828, p. 83. 
608 Anon. 1830b. 
609 Anon. 1829. 
610 Van den Bergh 1836, p. iii. 
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Een jaar later publiceerde hij opnieuw een werk waarin hij de oude vaderlandse 

literatuur tot onderwerp had genomen. In 1837 verscheen zijn De Nederlandsche 

volksromans. Eene bijdrage tot de geschiedenis onzer letterkunde. Van den Bergh 

schreef dat de volkse literatuur te lang ten onrechte onbestudeerd was gebleven. Als 

reden voor deze desinteresse voerde hij aan dat deze literatuur geassocieerd werd met 

de volksklasse en bovendien te vaak slechts oppervlakkig onderzocht was. Studie naar 

de volkse letterkunde zou volgens hem veel kunnen bijdragen aan de 

geschiedschrijving van de natie. In de lectuur van het volk had volgens hem het 

nationale een schuilplaatsn gevonden. Van den Bergh betreurde het dat de 

Nederlandse letterkundigen nauwelijks oog hadden voor dit romantisch gedeelte van 

de oude Nederlandse literatuur.  

Van den Bergh beschreef de ontwikkeling van de volksliteratuur door de 

eeuwen heen. Door de komst van de burgerstand in de twaalfde en dertiende eeuw 

was volgens hem de ‘romantische’ literatuur een vroege dood gestorven, omdat de 

burgerij een eigen letterkunde ging vormen waarin geen plaats was voor 

ridderavonturen, krijgstochten en heldenverhalen. De nieuwe stand gaf de voorkeur 

aan verhalen uit de eigen stand of de geschiedenis, zonder romantisch kleed. Een 

antiromantische letterkunde was volgens Van den Bergh het gevolg; de school van 

Van Maerlant won steeds meer terrein en de romantische literatuur verdween naar de 

achtergrond en ging behoren tot de ‘mindere volksklassen.’ Daardoor werd die 

geminacht, maar Van den Bergh nam een toenemende interesse waar in de eigen tijd 

voor deze volgens hem te lang verwaarloosde literatuur.  

In de literaire kritiek werd Van den Berghs werk over het algemeen positief 

ontvangen. Een criticus van het Algemeen letterlievend maandschrift hoopte dat de 

toenemende zucht voor de beoefening van de vaderlandse oudheid- en letterkunde zou 

blijven doorgaan. Hij achtte het werk van Van den Bergh ‘overbelangrijk.’611 In de 

Vaderlandsche letteroefeningen schreef een criticus er niet aan te twijfelen dat het 

werk de ‘zucht tot vlijtiger beoefening van een veelal verzuimd vak onzer letteren 

[zou] opwekken en aanwakkeren.’ Hij zag het doen van historisch onderzoek, het 

opdelven van vergeten werken en het nasporen van oudheden als iets wat typisch 

hoorde bij de eigen tijd.612 Een criticus van De Gids was kritisch over het werk. Hij 

achtte niet alles belangrijk en zag het nut voor het volk er niet van in. Hij wilde 

anderen dan ook niet aanmoedigen in de voetsporen te treden van Van den Bergh. Hij 

erkende wel de waarde van deze literatuur, maar beschouwde deze als vooral 

interessant voor de geleerde stand:  

                                                 
611 Anon. 1838a. 
612 Anon. 1838b. 
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Er zijn evenwel eenige, welke verdienen bewaard te blijven, en deze zijn het 

ook gebleven, omdat zij voor de Geschiedenis, Taal en Letterkunde belangrijk 

zijn; zoodanige, voor zoo verre nog in het duister, der vergetelheid te 

ontrukken, beschouw ik van het uiterste belang: niet om die den volke, maar 

om ze den geleerden in de handen te geven: omdat aan het eerste de taal, de 

stijl en inhoud vreemd zijn en het hierbij niet zal winnen.613  

 

De publicaties van Le Jeune en Van den Bergh wijzen op een verschuiving in de 

bestudering van de volksliteratuur. In de jaren dertig en veertig nam de interesse in 

deze literatuur toe, die valt te verklaren vanuit het groeiende besef dat juist in de oude, 

volkse literatuur de wortels van de natie waren te vinden. Onder meer Hoffmann von 

Fallersleben had hieraan een bijdrage geleverd met zijn oproep in de Algemeene 

konst- en letterbode, waarover reeds in hoofdstuk 3 is geschreven.  

 

De opwaardering van de volksliteratuur had gevolgen voor de 

literatuurgeschiedschrijving. Haar terrein werd vergroot; de volksliteratuur werd 

genationaliseerd. Dit had niet alleen tot gevolg dat de oude middeleeuwse 

volksverhalen meer in zwang raakten, maar ook dat men met andere ogen ging kijken 

naar de literatuurgeschiedenis zoals deze reeds gestalte had gekregen. Dit valt onder 

meer waar te nemen aan de herwaardering van volksdichter Bredero.  

 

De acceptatie van Bredero als volksdichter 

 

Bredero werd weliswaar genoemd in de eerste literatuurhistorische overzichten, maar 

zijn werk kreeg weinig waardering en werd beschouwd als plat en onbeschaafd. De 

Vries omschreef de dichtwerken van Bredero als ‘boertig, doch meestal plat, 

onbeschaafd en zonder eenige merkelijke verheffing’.614 Siegenbeek constateerde 

eveneens een ‘gebrek aan kieschheid en beschaafden smaak’ in zijn werk.615 J.P. 

Naeff, die onderzoek heeft gedaan naar de receptie van Bredero door de eeuwen heen, 

beschouwt het artikel van hoogleraar Nederlands Van Cappelle uit 1821 als een 

belangrijke bijdrage in de herwaardering van Bredero.616 Van Cappelle was van 

mening dat er te weinig bekend was over deze volksauteur en wilde daarin 

                                                 
613 [HETTEMA], p. 141.  
614 De Vries 1810, dl. 1, p. 126 
615 Siegenbeek 1826, p. 122 
616 Zie Naeff 1960;  in het bijzonder hoofdstuk 4 1780-1830 en hoofdstuk 5 1830-1880. 
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verandering. Als bronnen voor zijn leven gebruikte Van Cappelle voornamelijk 

brieven en gedichten.617  

Van Cappelles verhandeling over Bredero is niet alleen interessant vanwege 

de nieuwe biografische informatie. Ook biedt Van Cappelle een nieuwe visie op het 

werk van Bredero. Hij ging in op het genre van het blijspel dat door Bredero werd 

beoefend. Het blijspel was volgens Van Cappelle een genre dat ergernis kon 

opwekken bij de lezer, door tonelen en uitdrukkingen die de ‘eerbaarheid’ konden 

kwetsen. Hij was van mening dat blijspelen vanuit een ander standpunt bekeken 

moesten worden. In blijspelen, zo schreef hij, werden de zeden en gebreken van het 

volk weergegeven, en als men die natuurgetrouw wilde weergeven, dan bevond men 

zich al snel op de rand van de zedelijkheid. Van Cappelle bood hiermee een 

rechtvaardiging voor het platte en onbeschaafde in het werk van Bredero; Bredero 

beschreef het werkelijke leven van vroeger. Van Cappelle beschouwde het blijspel als 

een genre waarin de volkse zeden en gewoontes tot uitdrukking kwamen. Hierdoor 

vormde volgens hem Bredero’s werk juist een interessante bron voor het verleden.  

Van Cappelles bijdrage over Bredero werd een belangrijke bron voor de 

volksdichter. Zijn visie op het werk van Bredero werd door diverse letterkundigen 

overgenomen, onder andere Witsen Geysbeek en De Clercq. Van Kampen noemde 

Bredero opvallend genoeg niet zijn Beknopte geschiedenis. Witsen Geysbeek ging in 

op het feit dat Bredero in zijn werk het alledaagse leven beschreef, en vond het dus 

niet vreemd dat zijn taalgebruik hier en daar plat en onbeschaafd was. Over zijn 

blijspelen schreef hij: 

 

De laatste [de blijspelen] behelzen naïve, levendige schilderingen der 

Amsterdamsche zeden van zijn' tijd; om welken met hare natuurlijke kleuren 

voor te stellen hij zich op de vischmarkt en op andere plaatsen onder het 

gemeene volk begaf, om zich deszelfs taal en spreekwijzen eigen te maken, 

waarmede hij dan zijne blijspelen stoffeerde. Geen wonder dat er dan ook vele 

uitdrukkingen in voorkomen, die den toets der kieschheid en eerbaarheid niet 

kunnen doorstaan.618 

 

De Clercq werkte in zijn verhandeling Van Cappelles standpunt over Bredero nader 

uit. Naeff beschouwt De Clercq dan ook als een belangrijke voorvechter voor de 

waardering van Bredero. Hij meende weliswaar dat Bredero’s werk plat en 

onbeschaafd was, maar hij beschouwde Bredero toch als een nationale blijspeldichter: 

                                                 
617 Van Cappelle 1821, p. 223-272.  
618 Witsen Geysbeek 1821-1827, dl. 1, p. 416. 
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Zijne verdiensten waren in sommige opzigten groot, en juist het verwijt, dat 

hij den praat der vischwijven afgeluisterd zou hebben, hetwelk hem zijne 

geleerden vrienden toevoegden, bewijst, dat hij inderdaad bevatte, wat de pligt 

van eenen eigenlijken nationalen Blijspeldichter was, terwijl ons zijn 

Spaanschen Brabander, voorzeker zijn meesterstuk, overal toont, hoe veel hij 

van het plaatselijke en eigenaardige wist te bewaren en voor te dragen. Hij 

bekleedt allezins eene belangrijke rol in onze Letterkundige Geschiedenis, en 

vervult de gapende kloof tusschen de Spelen van Sinne en de stukken van 

Hooft.619   

 

De nadruk op Bredero als een auteur van blijspelen, een genre waarin het volkse leven 

werd beschreven, droeg bij aan een toenemende waardering van zijn werk. Waar hij 

aan het begin van de negentiende eeuw nog omschreven werd als een dichter van 

platte, onbeschaafde literatuur, zo werd hij in de loop van de negentiende eeuw juist 

beschouwd als een bij uitstek nationale auteur, in wiens werk de ziel van het volk 

doorsijpelde.   

 

Samenvattend 

 

De literatuurgeschiedenis zoals deze in de eerste helft van de negentiende eeuw naar 

buiten kwam is voor een groot gedeelte geconstrueerd aan de hand van eigentijdse 

idealen en verlangens. Vooral de behoefte naar nationaal herstel heeft een behoorlijke 

stempel gedrukt op de samenstelling van het literaire erfgoed, want dat moest vooral 

bestaan uit bruikbare literatuur, literatuur die ertoe kon bijdragen de inwoners op te 

voeden tot nationale burgers. Vooral in trek waren de zeventiende-eeuwse auteurs. In 

hun werk, zo waren de literatuurhistorici van mening, kwam het nationaal-

eigenaardige het beste naar voren. De waardering van het literaire verleden vond 

plaats langs de liniaal van de nationale identiteit. Teksten die uitdrukking gaven aan 

die identiteit werden naar voren geschoven en maakten grote kans om opnieuw in 

druk te verschijnen. Niet alleen werd op basis van bruikbaarheid uit het erfgoed 

geselecteerd, maar ook werd het verleden gekneed. Dat wat problemen opleverde 

werd verdraaid dan wel verzwegen.   

 In de loop van de negentiende eeuw werd ook de volksliteratuur langzaamaan 

genationaliseerd. Waar voorheen deze geschriften geassocieerd werden met de lagere 

volksklassen en onbeschaafdheid, zo nam in het verloop van de eeuw het besef toe dat 

                                                 
619 De Clercq 1824a, p. 120. 
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juist in deze literatuur het nationale was te vinden. Het oorspronkelijke en onbedorven 

nationale volkskarakter zou eruit te herleiden zijn. Dit leidde onder meer tot diverse 

uitgaven van de volksliteratuur en ook tot een herwaardering van de volksdichter 

Bredero. Zijn blijspelen werden nu gezien als een ware afspiegeling van het dagelijkse 

leven van het Amsterdamse volk. Ook deze literatuur dankt haar ‘opname’ in de 

literatuurgeschiedenis aan de nationale bruikbaarheid.  
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Besluit 

 

De literaire canon van Nederland heeft haar wortels liggen in de achttiende eeuw. Het 

is in die periode dat men zich, onder invloed van een gevoel van verval, ging 

verdiepen in de gang van de vaderlandse literatuur. Een toenemend gevoel van 

achteruitgang had bezit genomen van de inwoners. Op allerlei terreinen had de natie 

haar vooraanstaande positie verloren, zowel op cultureel als op economisch en 

staatkundig gebied. Nederland, dacht men, telde internationaal niet meer mee. Slechts 

herinneringen aan de Gouden Eeuw bleven over, die het gevoel van teloorgang alleen 

maar versterkten. De politieke onzekerheden van de tweede helft van de achttiende 

eeuw droegen bij aan de ervaring van verval. De literatuur zou net als het land zelf in 

verval zijn geraakt. Oorzaken werden gezocht in haar voorliefde voor vertalingen, in 

de verwaarlozing van de voorbeeldfunctie van klassieke letteren, en in de geringe 

aandacht vanuit het buitenland voor de Nederlandse letteren. Al vóór de vestiging van 

de Bataafse Republiek  werden verschillende initiatieven ondernomen die het land 

weer een internationale positie moesten geven. Het literaire verleden kreeg een rol in 

het programma voor herstel van het zelfbewustzijn. De vroegere vaderlandse 

schrijvers werden ingezet om het verval op literair terrein tegen te gaan, om 

vaderlandse gevoelens op te wekken en een nationale eenheid te bewerkstelligen. Niet 

dat dit op een volledig bewuste manier gebeurde: het zijn processen die men achteraf 

kan constateren.  

 In dit proces werden de vroegere schrijvers allereerst ingezet om de eigentijdse 

poëzie te verbeteren. Men greep terug op het verleden om de contemporaine auteurs 

op goede en minder goede voorbeelden te wijzen: niet meer alleen de klassieken, 

maar ook de grote auteurs uit het eigen verleden. Daarnaast raakte men er steeds meer 

van bewust dat literatuur niet los kon worden gezien van ‘de natie’. Literatuur kon 

niet worden beoordeeld volgens universele normen’; ze verschilde per tijdperk en per 

land. Dit leidde tot een toenemende interesse in de ontwikkelingsgang van literatuur: 

welke oorzaken lagen ten grondslag aan goede literatuur? Waardoor kwam het dat het 

ene tijdperk er een van bloei was, het andere een van verval? Genootschappen bogen 

zich over deze problematiek. Verschillende prijsvragen werden door de 

genootschappen uitgeschreven, die hebben geleid tot belangrijke literair-historische 

verhandelingen.    

 Ten tweede werden vanaf eind achttiende eeuw de schrijvers ingezet om 

vaderlandse gevoelens op te wekken. Herhaaldelijk werd gewezen op grote 

vaderlanders uit het verleden, onder wie ook schrijvers. De zeventiende-eeuwse 

auteurs leenden zich het best om geheroïseerd te worden. Men had behoefte aan 
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personen die de herinneringen aan de luister van de natie deden opleven en de liefde 

voor het vaderland bij de inwoners konden opwekken.  

Ten derde werden de schrijvers ingezet om nationale sentimenten te 

verspreiden onder het volk. Dit gebeurde vooral na de bevrijding van de Fransen. Het 

ging niet slechts meer om het ophalen van herinneringen, maar om het herbeleven van 

het verleden. Men verlangde naar een tweede Gouden Eeuw. De nadruk kwam steeds 

meer te liggen op de nationale identiteit. Men legde een relatie tussen het nationale 

karakter van de natie en de vroegere roem.  Deze identiteit kwam het beste naar voren 

in de zeventiende eeuw. Het werd met andere woorden een zaak van nationaal belang 

om de burger op te voeden tot echte vaderlanders, tot nationale burgers.  

 Het literaire erfgoed actief werd dus ingezet om het verval tegen te gaan. Dit 

kreeg vorm doordat er via allerlei wegen werd geprobeerd een zo breed mogelijk 

publiek kennis te laten nemen van het verleden. De genootschappen speelden hierbij 

een belangrijke rol. Onder meer via het uitschrijven van prijsvragen leverden zij een 

belangrijke bijdrage aan de totstandkoming van de literatuurgeschiedschrijving. 

Daarnaast verspreiden ze het erfgoed via lezingen, waarvan de meeste in de 

genootschapsverhandelingen en/of daarbuiten werden gepubliceerd. Ook tijdschriften 

droegen bij aan de verspreiding van het erfgoed. Deze fungeerden als een netwerk, 

waarin geleerden ‘elkaars hulp’ konden inroepen. Het publiek werd op de hoogte 

gebracht van nieuw uitgekomen werken op het literair-historische gebied via de 

boekbeoordelingen. Tevens plaatsten tijdschriften regelmatig bijdragen over het 

literaire erfgoed in het mengelwerk. Ik heb aan de hand van voorbeelden laten zien dat 

de focus daarbij hoofdzakelijk lag op de Gouden Eeuw. Hoe intensief het literaire 

erfgoed ingezet werd kan men zien aan de doelgroepen die aangesproken werden. Het 

literaire erfgoed kwam binnen het bereik van een uiteenlopend publiek, terwijl het in 

de achttiende eeuw aanvankelijk voornamelijk op een geleerdenpubliek gericht was. 

Zowel mannen als vrouwen, kinderen als volwassenen, gegoeden als minder 

bedeelden werden vanaf de vroege negentiende eeuw in staat gesteld om in het bezit 

te komen van het literaire erfgoed.   

 Uit de bestudering van de literatuurgeschiedenissen blijkt dat er grote 

eensgezindheid over de samenstelling van het literaire erfgoed bestond. Jeronimo de 

Vries was de eerste die een geschiedenis publiceerde van de Nederlandse poëzie door 

de eeuwen heen. De echo van zijn opvattingen hoort men in alle 

literatuurgeschiedenissen die na hem geschreven zijn. Hij plaatste Jacob van Maerlant 

aan het begin; bij hem ving de middeleeuwse literatuur aan. Over de vroegste 

geschriften was De Vries weinig te spreken. Van de dertiende-eeuwse schrijvers Van 

Maerlant en Stoke waardeerde hij wel het zuivere taalgebruik, maar voor de rest had 

deze oude literatuur volgens hem niets dichterlijks. De schrijvers uit de veertiende en 
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vijftiende eeuw waren volgens hem verbasterd in hun taal onder invloed van 

staatkundige veranderingen (de komst van het Bourgondische huis). Verdeeldheid 

tussen verschillende partijen werkte evenmin bevorderend voor de poëzie. 

Vooruitgang zag De Vries in de zestiende eeuw. De opkomende Hervorming bracht 

vrijheid van denken met zich mee. Een belangrijke rol was hierbij weggelegd voor de 

rederijkerskamer De Eglentier. Coornhert, Spieghel en Roemer Visscher, allen lid van 

deze Amsterdamse kamer, werden door De Vries gezien als opbouwers van de 

Nederlandse taal en literatuur. Zij hadden volgens hem de literaire bloei voorbereid 

die zou volgen in de zeventiende eeuw. Het is die eeuw, de Gouden Eeuw, waarin de 

vaderlandse dichtkunst volgens hem volledig tot bloei zou komen. De Vries wees 

verschillende oorzaken aan voor de bloei. De zeventiende-eeuwse auteurs hadden zich 

geoefend in de klassieke teksten, die waren herontdekt. Hierdoor hadden zij hun eigen 

talent verder kunnen ontwikkelen. De verlossing van de Spanjaarden had volgens De 

Vries eveneens een positief effect gehad op de poëzie. Een schrijver had vrijheid 

nodig; onderdrukking werkte volgens hem belemmerend op de dichterlijke geest. De 

Vries plaatste Vondel aan het hoofd van de vaderlandse poëzie. Hij beschouwde hem 

als de meest oorspronkelijke en originele dichter, vol verbeeldingskracht en 

dichterlijke verheffing. Bij zijn zeventiende-eeuwse canon horen ook Hooft, Huygens, 

Cats, Antonides van der Goes, De Decker en Camphuysen.  

 Aan het einde van de zeventiende eeuw signaleerde De Vries een 

achteruitgang in de poëzie. Het verval zette door in de achttiende eeuw.  Om de 

achteruitgang tegen te gaan werden halverwege de achttiende eeuw genootschappen 

opgericht ter opbouw van de Nederlandse taal en literatuur. Volgens De Vries werd 

binnen deze genootschappen de ware poëzie echter juist onderdrukt. Er werd te veel 

geschaafd; te veel gewikt en gewogen; er waren te veel regels. Verbetering zag hij in 

het laatste kwart van de eeuw. De regelzucht van de genootschappen werd vervangen 

voor goede voorbeelden. De klassieke teksten werden weer tot voorbeeld genomen.  

 Deze ontwikkeling komt overeen met wat de literatuurhistorici na De Vries 

schreven. Het beeld veranderde nagenoeg niet. Wel heb ik geconstateerd dat voor wat 

betreft de middeleeuwse literatuur er een verschil valt waar te nemen tussen de 

officiële geschiedschrijving (de handboeken) en de onofficiële geschiedschrijving (de 

rest). In de literatuurgeschiedenis was nauwelijks ruimte voor de vroegste schrijvers, 

maar daar buiten was er wel degelijk belangstelling voor. Vooral in de jaren dertig en 

veertig nam de aandacht voor de vroegste schrijvers toe. Echter moet daar wel de 

kanttekening bij worden gemaakt dat het hoofdzakelijk geleerden waren die zich met 

deze werken bezighielden. In de Middeleeuwen specialiseerde zich de nieuwe 

beroepsgroep van academische historisch-letterkundigen en -taalkundigen.   
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 Het literaire erfgoed werd in de eerste helft van de negentiende eeuw 

grotendeels samengesteld vanuit eigentijdse verlangens en idealen. Vooral het 

verlangen naar nationaal herstel heeft een belangrijke stempel gedrukt op de 

samenstelling van het literaire erfgoed. De letterkundigen benadrukten het nationale 

karakter van de vroegere auteurs. Zij verenigden nationale deugden als 

vaderlandsliefde, zedelijkheid, tolerantie en huiselijkheid. Ook hun literaire werken 

werden bezien vanuit het nationale perspectief. Teksten die bruikbaar waren voor 

bovengenoemde doelstelling werden eruit gelicht in de diverse publicaties die 

verschenen over het literaire verleden. Dat wat niet door de beugel kon, werd 

genegeerd dan wel verdraaid. Hoofdzakelijk de auteurs uit de Gouden Eeuw leenden 

zich voor de selectie, zoals Vondel, Hooft en Cats, maar ook de achttiende-eeuwse 

dichter Onno Zwier van Haren werd herhaaldelijk gezien als een bij uitstek nationale 

auteur.  

In de jaren dertig en veertig groeide de belangstelling voor de vroegste 

literatuur en de volksliteratuur. Het besef dat ook in deze teksten het nationale was te 

vinden nam toe in de loop van de negentiende eeuw. Men benadrukte het belang van 

de vroegste teksten voor de studie van de taal en geschiedenis van het land. Niet 

alleen kronieken, maar ook fictieve teksten, waaronder ridderromans, werden object 

van onderzoek en werden uit en te na bestudeerd. Echter, in tegenstelling tot de 

werken van Vondel, Hooft, Cats en Van Haren werd deze literatuur niet breed 

verspreid. Het domein beperkte zich tot een select gezelschap van geleerden. 

Desalniettemin werden in deze jaren de fundamenten gelegd voor de middeleeuwse 

canon, waarbij teksten als de Beatrijs en de Karel ende Elegast voor het eerst in druk 

verschenen.  

 In het canoniseringsproces, dat begon in de achttiende eeuw en tot een status 

quo kwam in het midden van de negentiende eeuw, kreeg het ongestructureerde 

literaire verleden waarde toegekend. Er trad via de literatuurgeschiedenissen selectie 

op, en daarover groeide een communis opinio, zodat er canonvorming ontstond. 

Uiteindelijk kan er dan van gestructureerd literair erfgoed gesproken worden. Dat 

ombouwen van het ruwe literaire verleden naar het gepolijste erfgoed verliep via 

functietoekenningen en eigentijdse idealen. Het verleden werd gebruikt, en de 

voornaamste functie ervan was het vergroten van het nationaal gevoel, zoals ik heb 

laten zien.  

De literaire canon zoals deze gestalte kreeg in de eerste helft van de 

negentiende eeuw, gevoed vanuit de behoefte aan nationaal herstel, heeft tot op de dag  

van vandaag weinig veranderingen ondergaan. De werkzaamheden van de pioniers  

mogen dan ook niet worden onderschat. Hun erfenis leeft voort in de huidige 

literatuurgeschiedenis.  
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In the second half of the eighteenth century the inhabitants of the Dutch Republic 

experienced a feeling of national decline. This feeling had set in at the end of the 

seventeenth century, the Golden Age. The Dutch people no longer believed in the 

greatness and uniqueness of their nation. They felt it had lost its leading position 

within the fields of culture, economics and politics, and that it no longer had any 

international importance. This negative self-image is one of the main reasons 

underlying the development of the Dutch literary history. The development of the 

literary heritage in the first half of the nineteenth century is the focus of this study.  

The literary past became vital for engendering a national recovery. Authors 

from the past were used to reverse the literary decline, to awaken patriotic feelings 

and to create a sense of national unity. First of all the authors from the past were used 

to improve the contemporary Dutch literature by pointing at good and bad examples 

from the literary corpus: authors could learn from their predecessors. With this the 

focus was not just the example given by earlier authors but also the idea that people 

could learn from how literature had developed. Literature was no longer viewed as a 

universal phenomenon, but as a phenomenon which differed per country and period. 

People tried to determine which factors influenced literature so that they could gain a 

better understanding of contemporary literature. 

 Another reason for the emerging interest in the literary past was the belief that 

patriotic feelings could be disseminated through literature. The Dutch people needed 

great examples; people they could look up to. From the end of the eighteenth century 

onwards, writers and literary scholars repeatedly pointed to the greatness of their 

predecessors. Authors from the seventeenth century, in particular, like Joost van den 

Vondel, P.C. Hooft or Jacob Cats were set on a pedestal and portrayed as heroes.  

 Works of authors from the past were also used to spread national sentiments. 

The prevailing view was that the nation was in decline because people had neglected 

the national character. The focus came to lie upon the restoration of the national 

identity and the literature had a role to play in this. Seventeenth century literature, in 

particular, expressed the national identity. Using the old literature an effort was made 

to shape the national identity and to disseminate typical national virtues such as 

morality, religious tolerance and patriotism among the citizens. 

 The literary histories published in the first half of the nineteenth century all 

show a similar picture of the Dutch literary past. The first person who published a 

history of Dutch poetry was Jeronimo de Vries. In 1810 he published his Proeve eener 

geschiedenis der Nederduitsche dichtkunde, which is a literary history as well as an 

anthology. He described Jacob van Maerlant, an author from the thirteenth century, as 
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the ‘founding father’ of Dutch literature. The medieval literature, however, played no 

important role in his history. He felt that chronicles from the authors from the 

thirteenth century such as Jacob van Maerlant and Melis Stoke had no poetic value: 

He appreciated the purity of the language in their works but felt that these works had 

no aesthetic merit. De Vries was negative about the medieval literature from the 

thirteenth, fourteenth and fifteenth centuries. He considered the old texts to be 

important historical and linguistic sources, but regarded them as unimportant for 

literary history. He saw an improvement in the sixteenth century. The emerging 

Reformation brought freedom of thought, which exerted a positive influence on the 

poetic spirit. Furthermore, the chamber of rhetoric, De Eglentier, played an important 

role. Coornhert, Spieghel and Roemer Visscher, all members of this chamber, 

contributed to the construction of Dutch language and literature. According to De 

Vries they laid down the basis for the literary flourish of the seventeenth century. It 

was in this century, the Golden Age, that Dutch literature reached its climax. A main 

contributory factor to this was the rediscovery of the classical texts of Ancient Greece 

and Rome. Authors such as Vondel and Hooft studied the classical literature and this 

enabled them to develop their own literary talent. De Vries believed that every author 

needed to study good examples of literature. The Spanish liberation also had a 

positive effect on Dutch poetry. De Vries saw freedom as an absolute condition for 

authorship. According to De Vries, Vondel was the ‘father’ of Dutch poetry, the 

greatest Dutch author of all times. Other important poets of the Golden Age were 

Hooft, Huygens, Cats, Antonides van der Goes, De Decker and Camphuysen.  

De Vries noted a literary decline at the end of the seventeenth century, which 

persisted in the eighteenth century. The literary societies founded in the eighteenth 

century had a particularly negative effect on the literature. Although these societies 

were founded to improve poetry, De Vries saw them as a threat. He felt that within 

these societies literature was polished and rewritten too much: Poetry was being 

discussed according to a set of rules instead of being compared to good examples. 

These rules suppressed the good poetic spirit. However, De Vries saw an 

improvement by the end of the eighteenth century. Men became less obsessed with 

rules and people once again focussed on following good examples. Unlike in the 

Golden Age when only the classical texts were taken as a source of inspiration, 

outstanding texts from Dutch authors were used as examples as well. The literary 

histories which appeared after De Vries describe the same development.  

The literary canon as composed in the first half of the nineteenth century, fed 

by the need for national recovery, has up until today undergone only small changes. 

The activities of the pioneers of the literary history, like Jeronimo de Vries, are not to 
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be underestimated. Their heritage lives on in the comtemporary history of Dutch 

literature.  

 

 

 

 

 

 

 

 




