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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.  



Van kreupelrijm naar ware poëzie 

113 

 

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. 



‘Een voldingend bewijs van ware vaderlandsliefde’ 

 

116 

 

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. 
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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 
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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. 
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              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 
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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 
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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 
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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. 
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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 
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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 
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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:  

 

                                                 
422 Ibidem, p. 4-5. 
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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. 
428 De Vries 1810, dl. 2, p.177-231.  
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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, 
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432 Siegenbeek 1826, p. 237-239. 
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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 
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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.  

 

  

 

  

 

  




