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

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

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

Petiet, F.

Publication date
2011

Link to publication

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

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

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

Download date:26 May 2023

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


De nationalisering van het literaire erfgoed 

149 

 

Hoofdstuk 4 De nationalisering van het literaire erfgoed 

 

In 1804 overlijden kort na elkaar twee Nederlandse schrijfsters. Op 5 november sterft 

Betje Wolff en ruim een week later, op 14 november, blaast Aagje Deken haar laatste 

adem uit. Wolff en Deken zijn op dat moment gevierde auteurs. Hun roem hebben ze 

onder meer te danken aan hun gezamenlijke roman De historie van Saartje 

Burgerhart uit 1782. Het betreft een oorspronkelijke, niet-vertaalde roman, hetgeen 

ook expliciet tussen vierkante haken vermeld staat op de titelpagina, die zich afspeelt 

op vaderlandse bodem. Op verschillende manieren manifesteert de roman zich als een 

typisch vaderlandse roman, waarin de Nederlandse identiteit in verschillende lagen 

aanwezig is. Die identiteit komt onder meer tot uitdrukking in het burgerlijke karakter 

van de roman en ook in het contrast tussen de Franse ijdelheid en pretentie en de 

Hollandse nuchterheid en ‘werkelijkheidszin’.438  

In de literaire kritiek wordt de roman positief ontvangen, waarbij vooral het 

vaderlandse karakter van het werk benadrukt wordt. Zo schrijft een recensent van de 

Vaderlandsche Letteroefeningen dat alles aan de Sara Burgerhart ‘Hollandsch’ is: 

 

Het getal van Nederlandsche Romans is, gelyk men weet, niet groot; en die 'er 

nog zyn leveren ons meerendeels buitenlandsche Tooneelen, of ten minste 

zodanigen, die, zo ze al hier te Lande gespeeld worden, in een buitenlandschen 

smaak uitgevoerd zyn. Daarvan is nu deeze Roman geheel onderscheiden. 

Gelyk dezelve oorspronglyk in onze taal geschreeven is, zo is ook de 

uitvoering in alles Hollandsch; de tooneelen zyn niet alleen hier te Lande, 

maar ook de characters, de zeden, enz. zyn Vaderlandsch. 'Er komt in de 

Historie van de beminnelyke Burgerhart nagenoeg niets voor, dan 't geen 

dagelyksch in onze Gewesten voorvalt; te meer daar men 't niet zo zeer 

toegelegd heeft, op het verwonderlyke, als wel op het huiselyke Leven, om 

bedryven van dien aart te ontvouwen. Hierin zyn de geagte Opstelsters van 

deezen Roman zo wel geslaagd, dat ze, bestendig de natuur in 't oog houdende, 

waarvoor een ieder vatbaar is, hier door eene zeer uitgebreide goedkeuring van 

de Natie verworven hebben.439 

 

                                                 
438 Joep Leerssen heeft in een artikel over de roman Sara Burgerhart aangetoond dat diverse aspecten 

van deze roman die vaak geïnterpreteerd zijn als typisch Nederlands, aansloten bij de Europese traditie 

over de romankunst, waarin meer ruimte werd geboden voor realisme en de burgerlijke moraal. De 

Sara is volgens Leerssen minder Nederlands als vaak is aangenomen. In de eigen tijd werd de roman 

niettemin gezien als een bij uitstek vaderlandse roman. Lees voor meer informatie: Leerssen 199b.  
439 Anon. 1783, p. 225-226. 
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Het blijft niet bij deze ene roman. Na Saartje Burgerhart volgen nog enkele romans 

van het schrijversduo. Tussen 1784 en 1785 verschijnt in 8 delen De historie van den 

heer Willem Leevend, gevolgd door de zesdelige roman De historie van Cornelia 

Wildschut, die tussen 1793 en 1796 het licht ziet. De schrijfsters worden in de literaire 

kritiek vooral geroemd vanwege om het vaderlandse karakter van hun werk. Ook na 

hun dood in 1804 worden de schrijfsters geprezen vanwege hun vaderlandse 

gevoel.440  

De waardering die Wolff en Deken rond de eeuwwisseling genoten staat niet 

op zichzelf, maar moet geplaatst worden in de context van de politieke en 

economische achteruitgang van de Nederlandse republiek in de loop van de achttiende 

eeuw (zie voor de achtergronden hoofdstuk 1). Een verklaring voor het verval zocht 

men onder meer in de toegenomen welvaart: de Nederlander was te gemakzuchtig 

geworden, te laks en te lui, met verbastering van het nationale karakter tot gevolg.441 

Eind achttiende eeuw leefde het idee dat het verval een halt toegeroepen kon worden 

door terug te keren naar de oude vaderlandse waarden, hetgeen vervolgens leidde tot 

een nationaal reveil – als ik de term hier enigszins anachronistisch mag gebruiken, 

want de politieke natie moest toen nog gevormd worden. Uiteenlopende initiatieven 

voor het herstellen van de nationale identiteit werden ontplooid.442 Zo zien nieuwe 

tijdschriften het licht, met als doel het verspreiden van deugd en kennis. Er ontstaan 

genootschappen die de wetenschappen, kunsten en Nederlandse literatuur willen 

bevorderen en in 1784 wordt de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen opgericht met 

als doel algemene volksverheffing door middel van onderwijs dat voor iedereen 

toegankelijk is.    

De werken van Wolff en Deken sluiten naadloos aan bij dit streven naar 

nationaal herstel. Ook andere schrijvers, onder wie Loosjes, Helmers, Tollens en 

Loots, zetten zich rond de eeuwwisseling met hun pen in voor het vaderland. Zij 

dragen met hun pennevruchten bij aan de vorming van het nationaal gevoel, door 

onder meer de vaderlandse geschiedenis tot onderwerp te nemen en door het bezingen 

van de liefde voor het vaderland. Literatuur verkrijgt in deze periode de functie van 

‘verspreidingsmedium’ en ‘constitutief element’ van nationale sentimenten.443 Via de 

literatuur wordt getracht liefde voor het vaderland aan te wakkeren bij de lezer en 

nationale waarden als zedelijkheid, godsdienstigheid en vaderlandsliefde over te 

dragen op de lezer.  

                                                 
440 Aerts 2004.  
441 Kloek 1997, p. 6. 
442 Kloek 1997, p. 7. 
443 Van den Berg 1999, p. 310. 
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Er wordt tevens een beroep gedaan op de oude vaderlandse schrijvers, uit met 

name de zeventiende eeuw. Zoals we zagen verschijnen er uitgaven van onder meer 

Cats, Huygens, Hooft, Vondel, De Decker, Antonides van der Goes. Ook in diverse 

geschiedenissen, bloemlezingen en redevoeringen over het literaire erfgoed wordt 

veel aandacht besteed aan de schrijvers uit de Gouden Eeuw en in het algemeen aan 

het belang van de vroegere literatuur. Juist in de werken van de oude vaderlandse 

meesters, zo valt herhaaldelijk te lezen in de negentiende-eeuwse literaire kritiek, 

komt het nationale karakter goed naar voren. Vooral de vaderlandsliefde, zedelijkheid 

en godsdienstigheid van de voorouders word vaak benadrukt. Kennis van de eigen 

klassieken als Hooft, Vondel en Cats, wordt gezien als onontbeerlijk. Hoogleraar 

Nederlands Cornelis Fransen van Eck verwoordt het in zijn oratie ‘Over het 

aanbevelenswaardige van de beoefening der Nederlandsche letterkunde’ uit 1817 als 

volgt:  

 

Een echt Nederlandsch hoofd, en een echt Nederlandsch hart, worden het best 

verkregen door de schriften van echt Nederlandsche mannen te lezen; 

bijzonder door het lezen dier schriften, waar in de eeuw van de verhevenste 

worsteling onzer Vaderen tegen het uitheemsch geweld, door de zeldzaamste 

zege bekroond, naar waarde is beschreven. 444   

 

Een tiental jaren later schrijft een recensent in de Vaderlandsche letteroefeningen in 

een bespreking van het Witsen Geysbeeks Biographisch anthologisch en critisch 

woordenboek dat juist het werk van de oude vaderlandse auteurs als Vondel bijdraagt 

aan het behouden de nationale identiteit: 

 

bij al den aandrang en toevloed van het vreemde, dat ons overstroomt, en den 

reeds half uitgewischten stempel van ons Volkskarakter en voorvaderlijke 

zeden geheel onkenbaar dreigt te maken, is gewis de lezing onzer Ouden 

noodzakelijk, om nog een weinig Nationale eigenaardigheid te behouden.445 

 

Het verlangen naar herstel van de nationale identiteit drukte een belangrijke stempel 

op de bestudering en samenstelling van het literaire erfgoed in de eerste helft van de 

negentiende eeuw. In dit hoofdstuk staat centraal hoe het opkomende nationalisme 

geprojecteerd werd op de literatuurgeschiedschrijving. Ik ga allereerst in op de 

nationale identiteit. Welke kenmerken gaf men hieraan? Vervolgens laat ik zien hoe 

                                                 
444 Van Eck 1817, p. 53. 
445 Anon 1828d,  p. 203.  
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het literaire erfgoed werd samengesteld op basis van deze kenmerken. Wat was 

bruikbaar, wat niet? Hoe werd het verleden vervormd om het toepasbaar te maken 

voor de eigen tijd?    

 

‘Godsdienstige verheffing, zedelijke grootheid, en waarachtige 

vaderlandsliefde’. De nationale identiteit in de vaderlandse letterkunde. 

 

In de tweede helft van de achttiende eeuw kwam het genre van karakterkundige 

beschrijvingen op gang.446 Het doel van de karakterkunde was om tot definities te 

komen van verschillende volken en die vormden de grondslag van wat later de 

nationale identiteit genoemd zou worden. Ook in Nederland verschenen eind 

achttiende eeuw enkele karakterbeschrijvingen. In 1783 publiceerde Petrus Loosjes 

het eerste deel van zijn Characterkunde der vaderlandsche geschiedenisse, gevolgd 

door een tweede deel in 1786.447 Het meest invloedrijke werk op dit gebied verscheen 

eind achttiende eeuw. In 1788 publiceerde intellectueel, literator, wetenschapper, 

redenaar, journalist en politicus Willem Anthonie Ockerse het eerste deel van zijn 

driedelige Charakterkunde der vaderlandsche geschiedenis.448  

De Characterkunde van Ockerse diende een politiek doel: met deze studie 

wilde hij bewijzen dat Nederland al eeuwenlang een eenheid was en dat dus niet 

hoefde te worden. Ockerse concentreerde zich vooral op wat de Nederlanders bond en 

waarin zij verschilden van de omringende landen.449 Hij probeerde de eigenschappen 

die hij kenmerkend vond voor het nationale karakter wetenschappelijk te verklaren. 

Daarmee onderscheidde hij zich van zijn voorgangers. Daarnaast maakte Ockerse 

geen onderscheid naar gewesten; hij construeerde één vaderlands karakter, 

waarbinnen ruimte was voor geografische variaties.450 Als constanten van het 

Nederlandse volkskarakter rekende hij onder meer het vrijheidsstreven, wat al tot 

uiting kwam bij de Hoekse en Kabeljauwse twisten en, in de Spaanse periode en 

verder de nijverheid en handelsgeest.451 De Nederlander was volgens Ockerse in hart 

en ziel een flegmatisch type, wat onder andere tot uitdrukking kwam in diens 

huiselijkheid, zedelijkheid, godsdienstigheid en gebrek aan nationale trots en 

zelfvertrouwen.452     

                                                 
446 Zie hierover onder meer: Blaas 2000, Leerssen 1999.  
447 Blaas 2000, p. 31. 
448 Van Sas 2004,  p 303-313. 
449 Van Sas 2004, p. 310. 
450 Kloek & Mijnhardt 2001, p. 231. 
451 Frijhoff 1992, p. 25. 
452 Frijhoff 1992, p. 25-27. 
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 De nationale identiteit zoals deze in de negentiende eeuw gestalte kreeg, is 

grotendeels gebaseerd op het werk van Ockerse. Onder meer P.B.M. Blaas wees erop 

dat in veel negentiende-eeuwse omschrijvingen van het nationale karakter wordt 

teruggegrepen op Ockerse.453 Ook historici Kloek en Mijnhardt wijzen op de invloed 

van Ockerse. Zij zien hem als ‘de vroedmeester van het moderne Nederlandbeeld’.454 

Diverse kenmerken die Ockerse noemt, zoals de eenvoud, verlangen naar vrijheid en 

godsdienstigheid, werden overgenomen door negentiende-eeuwse letterkundigen. 

Herhaaldelijk werd gewezen op een relatie tussen het nationaal karakter en de 

letterkunde. Nicolaas van Kampen bijvoorbeeld sprak in zijn oratie uit 1829455 over 

‘den geest der Nederlandsche letterkunde, vergeleken met die van andere volken’. Hij 

was van mening dat er een verband gelegd kon worden tussen de letterkunde en 

geschiedenis van een natie en het volkskarakter. Het volkskarakter drukte volgens 

hem een stempel op zowel de letterkunde als de geschiedenis. Van Kampen 

beschouwde de godsdienstigheid als het belangrijkste kenmerk van de Nederlander. 

Door de complete geschiedenis heen had de Nederlander zich volgens de hoogleraar 

bewezen als een godsdienstig mens. De godsdienstige geest, rooms of niet-rooms, 

heerste volgens hem in alle dichters en prozaschrijvers. Die ging gepaard met 

zedelijkheid, volgens hem een ander belangrijk kenmerk van de Nederlanders. Naast 

godsdienstigheid en zedelijkheid wees Van Kampen ook op andere kenmerken van de 

Nederlanders, zoals hun huiselijkheid, vrijheids- en vaderlandsliefde, hun 

bedaardheid, hun reële en praktische instelling en daarnaast hun gebrek aan 

zelfvertrouwen, wat ertoe leidde dat de Nederlanders nogal eens hun toevlucht tot 

navolging namen in de kunsten.  

Ook Willem de Clercq legde de nadruk op de godsdienstigheid van de 

Nederlander. De Clercq schrijft in zijn beroemde verhandeling Welken invloed heeft 

vreemde letterkunde, inzonderheid de Italiaansche, Spaansche, Fransche en Duitsche, 

gehad op de Nederlandsche taal- en letterkunde, sints het begin der vijftiende eeuw 

tot op onze dagen? uit 1824 over het eigenaardige van de Nederlandse letterkunde, 

met als doel de ‘oorspronkelijke kunstroem’ van de Nederlanders aan te wijzen. In het 

hoofdstuk ‘Overzicht van de geschiedenis der letterkunde en beschouwing van het 

eigenaardige, hetwelk de Nederlandsche onderscheidt’ schreef De Clercq over de 

relatie dichtkunst – volkskarakter. Volgens hem had het godsdienstig gevoel van de 

Nederlanders invloed op de poëzie, want veel onderwerpen uit de literatuur hadden 

betrekking op de godsdienst. Als andere kenmerken van het volkskarakter noemde hij 
                                                 
453 Blaas 2000, p. 33. 
454 Kloek & Mijnhardt 2001, p. 232. 
455 Ter aanvaarding van zijn professoraat Nederlandse taal- en letterkunde en vaderlandse geschiedenis 

te Amsterdam. 
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de vaderlandsliefde en de zucht tot onafhankelijkheid van de Nederlanders, de 

nijverheid en de werkzaamheid. Geen enkel volk bezat volgens hem een letterkunde 

die zo nationaal is als de Nederlandse. Hij schreef:   

 

Maar dit toch zal elk onpartijdige toestemmen, dat in het Nederlandsch 

volkskarakter een ligt ontvlambaar gevoel voor godsdienstige verheffing, 

zedelijke grootheid, en waarachtige vaderlandsliefde opgesloten ligt, en, dat 

dit de bron van die opgewektheid geweest is, welke den Nederlander nimmer 

heeft verlaten, en welke, met een onvermoeide werkzaamheid en geest van 

orde gepaard, hem in staat gesteld heeft, om, in bijna verloren oogenblikken, 

welke de vreemdeling niet eens in de schaal van zijn leven telt, zonder andere 

aanmoediging dan de voldoening van zijn hart, zich eene Letterkunde te 

scheppen, die zoo vele voortreffelijkheden vereenigt. Van daar, dat, hoezeer 

dan ook de bewondering voor onze voorouders wel eens overdreven is 

geworden, men echter nergens in de latere tijden een volk kan aanwijzen, bij 

hetwelk zich zoo vele middelen van beschaving vereenigden en waar de 

Letterkunde inderdaad zoo nationaal was.456 

 

Gerrit Johan Meijer, die in 1822 als hoogleraar Nederlandse Letterkunde werd 

aangesteld te Leuven, hield een redevoering waarin hij sprak over de beoefening van 

de Nederlandse taal als beste middel tot vaderlandsliefde. De waardering van de eigen 

letterkunde was volgens hem een teken van nationale beschaving en een bewijs van 

ware vaderlandsliefde. Daarnaast noemde ook Meijer godsdienst en zedelijkheid als 

kenmerken van de Nederlandse letterkunde:  

 

Geene nederlandsche lier werd ooit schooner getokkeld, dan wanneer dezelve 

ter verheerlijking van den godsdienst en van de deugden der Nederlanders was 

gestemd. Is eene verstandige gehechtheid aan den grond onzer geboorte, eene 

dankbare herinnering aan hetgene onze voorvaders, ter instandhouding, 

verzekering en vermeerdering van ons wezenlijk geluk, hebben verrigt, eene 

der eerste en aangenaamste pligten des gezelligen levens; wel nu, geen land 

heeft zoo vele dichters aantewijzen, in wier zangen zoo veel warme 

vaderlandsliefde ademt, als die, welke de vaderlandsche letterkunde U 

aanbiedt.457 

 

                                                 
456 De Clercq 1824a, p. 49-50. 
457 Meijer 1822, p. 15. 
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De opvatting dat de Nederlandse letterkunde een weerspiegeling was van de nationale 

identiteit werd eveneens gedeeld door Hendrik Baron Collot d’Escury. In 1830 

publiceerde hij het vierde deel van zijn Hollands roem van kunsten en wetenschappen. 

Ook hij wees op de godsdienstigheid en zedelijkheid van de Nederlander. De ziel van 

natie lag volgens hem in de poëzie: 

 

Zij [de dichtkunst] had, gelijk wij zagen, hare tijdperken van bloei en kracht, 

van verflaauwing en afneming, en wij zijn de getuigen van haar geheel en vol 

herleven. Zij blijft de geliefde kunst der Natie, omdat zij haar merk draagt; 

godsdienstig, zedelijk en verheven bij het nemen van hooger vlugt, vol 

geestverrukking, wanneer vaderland en vrijheid in het hart des dichters haar 

altaar vinden; zacht en liefelijk, wanneer er eenvoudige en huiselijke 

tafereelen te malen zijn; teeder en aandoenlijk bij gevoelvolle en stille 

gewaarwordingen der ziel; luimig en vrolijk daarentegen, in toestanden die er 

toe opwekken. Ziet daar de karaktermerken dier vaderlandsche dichtkunst, 

welke ook wij zoo warm vereeren.458 

 

Bij alle negentiende-eeuwse letterkundigen komen we de opvatting tegen dat er een 

directe relatie viel te leggen tussen de nationale identiteit en de letterkunde. De 

identiteit kwam volgens hen vooral naar voren in de zeventiende eeuw, zoals we al 

zagen. Jeronimo de Vries bijvoorbeeld schreef in zijn literatuurgeschiedenis uit het 

begin van de negentiende eeuw het volgende: 

 

De Nederlander is uit zijnen aard niet veranderlijk, wispelturig, doldriftig dan 

naar deze, dan weder naar gene staatsgesteltenis; maar geduldig en lijdzaam, 

totdat hij gewekt en gedwongen wordt, om zich krachtig te doen gelden, en te 

toonen wat in hem schuilt. Dit heeft hij, niemand zal het ontkennen, bovenal in 

het laatst der 16de en het begin der 17de Eeuw getoond.459  

 

Dertig jaar later herhaalde hij zijn standpunt in de Vaderlandsche letteroefeningen. In 

dit tijdschrift publiceerde hij een stuk getiteld ‘Verhandeling over het nationale in 

onze dichtkunst’.460 Onder ‘nationale dichtkunst’ verstond De Vries poëzie waarin het 

bestaan, wezen en gevoelens van een natie werden uitgedrukt. De Vries stelde 

zichzelf de vraag wat het nationale of eigenaardige in de vaderlandse poëzie eigenlijk 
                                                 
458 Collot d’Escury 1824-1844, dl. 4, 2e stuk, p. 366-367. 
459 De Vries 1810, dl. 1, p. 78. 
460 Zie De Vries 1839. Het jaar daarvoor heeft De Vries de verhandeling voorgedragen in onder meer 

de Tweede Klasse, Felix Meritis en Maatschappij tot nut van ‘t algemeen.  
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was. Hij omschreef het karakter van de Nederlander als vast, kalm, verstandig en 

wijsgerig; zijn plicht, werkkring en huis waren hem heilig; het vaderland lag hem aan 

het hart, vrijheid was hem dierbaar; de Nederlander was trouw aan de vorst en had een 

voorkeur voor het nuttige gecombineerd met het aangename. Het was vooral na de 

Spaanse periode dat volgens hem het nationale karakter goed naar voren kwam in de 

dichtkunst. De poëzie voor en na de Gouden Eeuw stond te veel onder Franse invloed.  

 Zoals we al zagen werd de zeventiende-eeuwse poëzie zeer hoog aangeslagen 

door de meeste literair-historici, als de meest nationale uit de geschiedenis van de 

Nederlandse literatuur. Dit biedt een verklaring voor de focus op de zeventiende-

eeuwse literatuur in de eerste decennia van de negentiende eeuw.  

In de hierna volgende paragrafen beschrijf ik hoe de diverse kenmerken die de 

negentiende-eeuwse letterkundigen zagen als typisch Nederlands geprojecteerd 

werden op het literaire erfgoed. Achtereenvolgens komt aan bod de vaderlandsliefde, 

godsdienstige verdraagzaamheid (als kenmerk van tolerantie), zedelijkheid en 

huiselijkheid.  

 

Het verlangen naar een vaderlandslievende natie 

 

In de eerste decennia van de negentiende eeuw verklaarden auteurs in het voorwoord 

met enige regelmaat dat ze schreven uit liefde voor het vaderland. Van onder meer 

Adriaan Loosjes, Hendrik Tollens en Jan Frederik Helmers werd in de literaire kritiek 

het vaderlandslievende karakter van hun werk veelvuldig benadrukt. Vooral rond 

1815 publiceerden veel auteurs teksten voor en over het vaderland, waarin vaak de 

verworven vrijheid van Nederland werd bezongen. Het echtpaar Bilderdijk 

bijvoorbeeld bracht in 1813-1814 de tweedelige dichtbundel Hollands verlossing uit. 

Van predikant Reinier Pieter van de Kasteele verscheen in 1814 Ode aan God en 

vaderland, Cornelis Loots schreef een lierzang die in 1815 werd uitgesproken door 

acteur M. Westerman in bijzijn van de koning en koningin, getiteld Opwekking aan de 

Nederlanders en dichter Barend Klijn publiceerde zijn Eerstelingen der vrijheid. 

Hetzelfde viel waar te nemen in de periode rond de Belgische Opstand; ook toen 

verschenen veel werken die betrekking hadden op de situatie waarin het vaderland 

verkeerde.  

Auteurs die de liefde voor het vaderland bezongen, of die op een andere 

manier als vaderlandslievend bestempeld konden worden, kregen veel waardering in 

de contemporaine kritiek.461 Lotte Jensen schrijft in haar monografie De 

                                                 
461 Niet alleen in de kritiek was er waardering. Uit onderzoek naar de houding van de overheid ten 

opzichte van literatuur in deze tijd blijkt dat deze ondersteuning gaf aan vaderlandslievende literaire 
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verheerlijking van het verleden dat het succes dat schrijver Adriaan Loosjes begin 

negentiende eeuw genoot met zijn roman Maurits Lijnslager vooral te danken was aan 

de vaderlandslievende inhoud.462 Ook het treurspel Montigny uit 1820 van Hendrik 

Herman Klijn was volgens haar succesvol vanwege de vaderlands- en 

vrijheidslievende inhoud.463 Niet alleen van de eigentijdse schrijvers, maar ook van 

auteurs uit het vaderlandse verleden werd het vaderlandslievende karakter benadrukt. 

Zij hadden zich, zo valt herhaaldelijk te lezen, ingezet voor het vaderland en op die 

manier bijgedragen aan de roem van de natie. De auteurs kregen in de literaire 

geschiedschrijving als het ware een heldenstatus toegemeten. Dit gold met name voor 

de schrijvers uit de Gouden Eeuw. Jeronimo de Vries schreef in zijn 

literatuurgeschiedenis over de auteurs uit de zestiende eeuw dat zij ‘mede gearbeid 

hebben tot verlichting en beschaving, tot voortplanting der vrijheid’.464 Na de eenmaal 

verkregen vrijheid gingen, aldus De Vries, de dichters zich inzetten voor het 

vaderland: ‘Ook zij wilden het nieuwe en met zoo veel bloed vrijgevochten 

Gemeenebest door hunne Kunst verheffen en luister bijzetten.’465 Volgens De Vries 

waren dichters als Hooft, Cats, Huygens, Reael, Heinsius en Six allemaal 

‘aanzienlijke mannen’ die de dichtkunst beoefenden, die door hun voorbeeld, achting, 

vriendschap en aanmoediging ook anderen tot de dichtkunst overhaalden.466 Zij 

hadden allen bijgedragen aan het vergroten van het aanzien van de natie. Zijn mening 

werd gedeeld door verschillende andere literatuurhistorici.  

De motivatie het vaderland te willen dienen was volgens de letterkundigen in 

de achttiende eeuw geheel verdwenen. Zoals in hoofdstuk 3 is beschreven werd in de 

literatuurgeschiedenissen uit de eerste helft van de negentiende eeuw de achttiende 

eeuw gekenschetst als een periode van te veel rust; de inwoners waren lui geworden 

door gewenning aan vrijheid. Het was te lang te goed gegaan met de natie. De 

inwoners voelden niet meer de behoefte te moeten strijden voor het vaderland. De 

vaderlandsliefde van de zeventiende-eeuwse auteurs was, op enkele uitzonderingen 

na, zo goed als afwezig bij de achttiende-eeuwse schrijvers.  

De letterkundigen uit de eerste decennia van de negentiende eeuw legden dus 

een directe relatie tussen het verval van de natie en een gebrek aan betrokkenheid bij 

en liefde voor de natie. De achteruitgang kon volgens hen worden tegengegaan door 

                                                                                                                                            
projecten. Het proefschrift van Karin Hoogeland hierover zal in 2012 verschijnen. Zie ook Mathijsen 

2004, 189-203. 
462 Jensen 2008, p. 182. 
463 Jensen 2008, p. 75. 
464 De Vries 1810, dl. 1, p. 75.  
465 Ibidem,  p. 89. 
466 Ibidem, p. 90. 
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het vaderlandse gevoel aan te wakkeren bij de inwoners. De literairhistorici grepen 

daarvoor terug op het vaderlandse literaire erfgoed, omdat deze oude werken, in het 

bijzonder de zeventiende-eeuwse, getuigden van ware vaderlandsliefde. Door de 

burgers de vroegere literatuur van de vaderlandse meesters te laten consumeren 

probeerden de literair-historici de burgers op te voeden tot echte vaderlanders 

 

 

Lessen in vaderlandsliefde: voorbeelden uit oude schrijvers 

 

Werken voor, over of gericht aan het vaderland467 en/of de vorst werden als 

waardevol gezien en gingen deel uitmaken van wat later de literaire canon genoemd 

zou worden. Ze werden beschreven in de literaire handboeken, (gedeeltelijk) 

opgenomen in bloemlezingen en vaak ook (opnieuw) uitgegeven. Een voorbeeld is het 

werk De Geuzen van Onno Zwier van Haren, dat in 1769 voor het eerst verscheen 

onder de titel Aan ’t Vaderland en dat bestond uit een twintigtal lierzangen (later 

breidde de auteur dit aantal nog verder uit). Van Haren beoogde een ‘gedenk-teeken’ 

te schrijven, ‘tot oprechten roem van ’t Huys van Nassau, en van die geene, welke in 

de bescherming van de Vryheid en Godsdienst deeser Landen het meest hebben 

uitgeblonken’.468 Van Haren schreef over de periode van de Spaanse onderdrukking 

en de strijd voor vrijheid. Aanvankelijk boekte Van Haren weinig succes. Het publiek 

begreep volgens hem het werk niet. Zowel de ‘tytel’ als de ‘stof’ was bij hen 

‘onbekend en onverstaanbaar’, schreef Van Haren later in de voorrede bij de uitgave 

uit 1776. Slechts enkele ‘Lieden van oordeel’ zagen wel de waarde van het werk in en 

inspireerden hem ermee verder te gaan. Hij bracht het werk meerdere keren uit, in 

1771 voor het eerst onder de titel De Geusen.469  

In 1785 bezorgden Bilderdijk en Feith samen een nieuwe uitgave van De 

Geuzen. Bilderdijk sympathiseerde met Van Haren, immers een staatsman met banden 

met het Oranje-huis en afkomstig uit een gerenommeerde familie. Hij wees op het 

belang van de uitgave voor het vaderland, waarin de roem van de voorouders werd 

bezongen. Bilderdijks prinsgezinde voorrede en de politieke mening die hij in de 

ophelderingen ventileerde, lagen overigens eind achttiende eeuw heel gevoelig. Het 

                                                 
467 Het woord ‘vaderland’ wordt anachronistisch gebruikt, d.w.z. dat deze term ook geprojecteerd wordt 

op het verleden, toen er nog geen sprake was van een eenheid, bijvoorbeeld tijdens de periode van de 

Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.  
468 Zie de ‘Voorreden’ in Van Haren 1776.   
469 De spelling van het woord ‘geuzen’ wisselt per keer; soms wordt het met een ‘s’ dan weer met een 

‘z’ gespeld.   
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bezorgde hem ruzie met Feith.470 In de loop van de negentiende eeuw ontstond 

opnieuw belangstelling voor Van Harens lierzangen. Zijn werk werd beschouwd als 

een positieve uitzondering op de in verval geraakte achttiende-eeuwse literatuur, maar 

het is vooral de inhoud die men interessant vond. In de jaren 1824-1827 publiceerde 

Westerman in zes delen de Dichterlijke werken van de gebroeders Willem en Onno 

Zwier van Haren, ingeleid door Jeronimo de Vries. In het vierde deel uit 1825 was De 

Geusen opgenomen.  

 
Titelpagina van De Geuzen: vaderlandsch gedicht van Onno Zwier van Haren bezorgd door Willem 

Bilderdijk in 1826 (exemplaar uit privé-collectie) 

 

Een jaar later, in 1826, bracht Bilderdijk een nieuwe uitgave op de markt onder de 

titel De Geuzen. Een vaderlandsch gedicht. In 1830 werd ook het jonge publiek in de 

gelegenheid gesteld kennis te maken met het werk van Van Haren. Westerman 

publiceerde in dat jaar zijn De Geuzen: in vier en twintig zangen, voor de scholen.  

                                                 
470 Van Eijnatten 1998, p. 76. 
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Uit de verschillende uitgaven die zo kort op elkaar verschenen in de periode 

van het gezamenlijk koninkrijk, kan worden geconcludeerd dat diverse letterkundigen 

Van Harens lierzangen belangrijk vonden. Dit valt ook af te leiden uit de bijdragen die 

over hem verschenen in de diverse literaire handboeken. Matthijs Siegenbeek 

beschouwde De Geuzen als een ‘uitmuntend en echt vaderlandsch kunstgewrocht, een 

der schoonste en verhevenste sieraden onzer dichtkunst’.471 Van Kampen ging in zijn 

Beknopte geschiedenis uitvoerig in op het werk. Volgens hem had Van Haren zich 

onsterfelijk gemaakt met De Geuzen. Hij omschreef het als een heldendicht en een 

pronkjuweel:  

 

Dit meesterstuk van waarachtige Poëzij doordringt, waar men het opsla, ieders 

hart met warm gevoel voor Vaderland, vrijheid, menschenwaarde, Godsvrucht 

en deugd.472  

 

Elders kenschetste hij Onno Zwier van Haren als een man wiens ‘geheele ziel gloeide 

van yver voor vaderland en vryheid’.473 Ook De Clercq wees in zijn verhandeling op 

de belangrijke inhoud van de lierzangen. Deze waren volgens hem de ‘belangrijkste 

voortbrengselen onzer Letterkunde, en behelzen eene verzameling van die 

herinneringen, die onze Natie het meest tot eer verstrekken.’474 Van Haren werd 

gezien als één van de weinige goede schrijvers die de achttiende eeuw had 

opgeleverd. 

Opvallend is dat de literair-historici weliswaar lovend waren over De Geuzen, 

maar over de vorm waren ze minder te spreken. Witsen Geysbeek bijvoorbeeld 

verweet Van Haren slordigheid, ruwheid en stroefheid en ook onder meer De Vries, 

Siegenbeek en Van Kampen waren minder te spreken over de taal en stijl die Van 

Haren in zijn werk hanteerde. Deze gebreken werden hem echter vergeven vanwege 

het belangrijke doel ervan, namelijk: verheerlijking van het vaderland.  

Ook andere werken waarin belangrijke episodes uit de vaderlandse 

geschiedenis waren beschreven konden in de eerste helft van de negentiende eeuw 

rekenen op warme belangstelling. Eén van de grootste auteurs die Nederland ooit had 

gekend was volgens de literair-historici de dichter P.C. Hooft en niet in de laatste 
                                                 
471 Siegenbeek 1826, p. 259. 
472 Van Kampen, 1821-1826, dl. 2, p. 152. 
473 Van Kampen 1807, p. 403. 
474 De Clercq 1824a, p. 286. 
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plaats vanwege zijn diverse historische werken, waaronder de treurspelen Geeraardt 

van Velsen uit 1613 en Baeto of oorsprong der Hollanderen uit 1617. Vooral zijn 

Historiën, waarin Hooft de eigentijdse vaderlandse geschiedenis beschreef van 1555 

(troonsafstand van Karel V) tot 1587475 vond men belangrijk. Hoogleraar Siegenbeek 

beschouwde Hooft als de belangrijkste grondlegger en uitbreider van de nationale 

roem.476 Samen met twee andere hoogleraren Nederlands, Adam Simons, en Johannes 

Pieter van Cappelle, bezorgde Siegenbeek in de jaren twintig een nieuwe editie, 

voorzien van ‘aanteekeningen en ophelderingen’ van de Historiën. In 1820 verscheen 

het eerste deel, in 1824 werd het achtste en laatste deel gepubliceerd. In een voorrede 

verklaarden de drie hoogleraren dat het boek een nieuwe uitgave verdiende, omdat de 

geest van het volk uit de ‘sluimering’ was opgewekt en de beoefening van de 

geschiedenis tot een van de burgerlijke plichten behoorde.  

 

Wij verlangen het boek, van de schrijftafel der geleerden, te brengen in veler 

handen, ten einde zijn voortreffelijke inhoud meer algemeen bekend worde, en 

tot voedsel verstrekke voor den toenemenden lust tot vaderlandsche 

overdenkingen.477  

 

Om het werk meer verstaanbaar te maken hadden ze de taal aangepast; de bondigheid 

en kracht van Hooft maakten het werk volgens de redacteuren soms erg duister. De 

redacteuren wensten dat de werken van Hooft en van de ‘roemrijke’ en ‘doorluchtige’ 

geschiedenis van het land door velen gelezen en herlezen zouden worden. De uitgave 

werd positief ontvangen in de literaire kritiek. Onder meer in de Vaderlandsche 

letteroefeningen schreef een recensent dat het werk een belangrijke bijdrage leverde 

aan het aanwakkeren van vaderlandsliefde en aan de vorming en vasthouden van het 

volkskarakter.478 

Een andere tekst die in de literaire geschiedschrijving een belangrijke plek 

innam was de Gysbreght van Aemstel van Hoofts ‘leerling’ Vondel. Dit treurspel uit 

1637 werd ook in negentiende eeuw nog steeds opgevoerd in de schouwburg.479 De 

Gysbreght was daarmee al eeuwenlang een groot succes. De literair-historici wezen 

niet alleen op de dichterlijke kwaliteiten van het treurspel, maar ook hier benadrukten 

ze de belangrijke inhoud. Vondel beschreef een episode uit de vroege geschiedenis 

                                                 
475 Hooft wilde aanvankelijk de geschiedenis schrijven tot aan zijn eigen tijd. Toen Hooft in 1647 

overleed was hij echter niet verder gekomen dan 1587.  
476 Siegenbeek1806. 
477 Hooft 1820-1824, dl. 1, p. iv. 
478 Anon. 1821b. 
479 Ruitenbeek 2002.  
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van Amsterdam, waarin de stad werd belegerd door naburige steden. Het deed het 

negentiende-eeuwse publiek herinneren aan de strijd van de Nederlanders tegen 

onderdrukking, zoals in de Spaanse periode, en, dichter bij de eigen tijd, de Franse 

periode. De belangstelling voor dit treurspel leidde er volgens Marita Mathijsen toe 

dat de Gysbreght in de loop van de negentiende eeuw de nieuwe sjibboleth-tekst 

werd; een tekst die symbool stond voor de nationale eenheid waarin burgerdeugden 

als huwelijkstrouw, dapperheid, patriottisme en gehoorzaamheid aan God waren 

verenigd.480 In de literaire handboeken werd het treurspel gezien als één van de 

belangrijkste werken van Vondel, die, zoals in hoofdstuk 3 is beschreven, volgens de 

letterkundigen de belangrijkste vaderlandse auteur was. Ook verschenen er diverse 

publicaties over de Gysbreght in verschillende tijdschriften. De letterkundige Jacobus 

de Koning bijvoorbeeld publiceerde in 1815 in de Vaderlandsche letteroefeningen een 

bijdrage over dit werk, waarin hij vooral inging op de geschiedenis en in het bijzonder 

over hoe Vondel de geschiedenis had aangepast.481 Hij ging daarbij uit van het werk 

van Wagenaar. Hij ontdekte dat Vondel afweek van de waarheid, zowel in grote lijnen 

als in details. Deze bijdrage werd enkele jaren later, in 1824, ook gepubliceerd in het 

tijdschrift Apollineum van Witsen Geysbeek. In 1818 publiceerde een anonieme 

auteur, eveneens in de Vaderlandsche letteroefeningen, een artikel over het treurspel 

waarin hij inging op de betekenis van het werk voor het nationale toneel.482 Er 

verschenen volgens hem maar weinig oorspronkelijke stukken. Hij wees op 

vooroordelen over het vaderlandse toneel. Volgens hem werd herhaaldelijk ontkend 

dat er überhaupt oorspronkelijke stukken werden geschreven. Zelfs met Vondel werd 

gespot. Volgens hem was de Gysbreght van Aemstel daarentegen juist een 

meesterstuk, dat zelfs in zijn tijd [de negentiende eeuw], ondanks alle Franse 

toneelwetten, overeind bleef staan. Hij gaf een uitvoerige beschrijving van de 

dichterlijke kwaliteiten van het toneelstuk en eindigde met de wens dat ook de 

rijkdom van de eigen toneelschrijvers op waarde geschat zou worden:  

 

Waartoe vreemden eenen lof toegezwaaid, dien wij onszelven mogen 

toeëigenen? Laat de verwaten uitspraak van onbevoegde en onbescheidene 

regters ons niet overbluffen! Hadden deze, door alle tijden heen, niet te veel 

invloeds gehad, wij zouden sedert Vondel’s tijden grooter schreden gedaan 

hebben.483  

 
                                                 
480 Mathijsen 2002, p. 122. 
481 Koning 1815-1816. 
482 Anon. 1818b. 
483 Ibidem, p. 132. 
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 Ook de IJstroom van Antonides van der Goes, oorspronkelijk gepubliceerd in 

1671, werd in de negentiende eeuw geroemd vanwege de vaderlandslievende inhoud. 

Antonides van der Goes gaf onder meer een beschrijving van Amsterdam en 

omgeving. In 1828 bracht Witsen Geysbeek een nieuwe editie uit van dit werk. Hij 

beschouwde het werk als het beste, maar ook als ‘het belangrijkste ook nog in onze 

dagen’.  

 

 
Titelpagina van De Ystroom van Johannes Antonides van der Goes  bezorgd door P.G. Witsen 

Geysbeek in 1828 (exemplaar privé-collectie) 

 

Ook in de literatuurgeschiedenissen werd de IJstroom beschouwd als een belangrijk 

werk. Van Kampen schreef in zijn literatuurgeschiedenis dat het werk bijdroeg aan de 

verheerlijking van het vaderland.484 De Clercq achtte het ‘geene ongelukkig gekozene 

dichtstof’485 en ook De Vries schreef lovend over het werk in zijn 

literatuurgeschiedenis.  

  

In diverse vaderlandslievende teksten, zowel uit heden als verleden, werden de 

Oranjes vereerd. Ook werd in de contemporaine kritiek herhaaldelijk Willem I, 

                                                 
484 Van Kampen 1821-1826, dl 1, p. 353-359. 
485 De Clercq 1824a, p. 220. 
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koning van het gezamenlijk koninkrijk, geroemd, vooral vanwege zijn cultuurpolitiek, 

waarin de bevoordeling van eigen taal en letteren een belangrijke rol speelden. In de 

periode van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden werd vooral de eenheid van de 

natie benadrukt. Niet de tegenstellingen, maar de overeenkomsten tussen 

verschillende richtingen stonden centraal. Dit gold zowel op politiek als op 

theologisch vlak. Alles draaide om harmonie.486 Het was vooral in deze periode dat 

teksten die sterk anti-oranjegezind waren problematisch werden.     

Ik wil hier ingaan op twee zeventiende-eeuwse toneelstukken waarin een anti-

oranje houding heerste: Palamedes van Vondel uit 1625 en Joachim Oudaans 

Haagsche broedermoord of dolle blijdschap uit 1673. Het onderwerp van de stukken 

betreft de executie van Johan van Oldenbarnevelt in 1619 (Vondel) en de gruwelijke 

dood van de gebroeders De Witt (Oudaan) in 1672. Ik zal laten zien hoe de 

letterkundigen deze teksten bespraken en hoe ze omgingen met de kritiek die de 

schrijvers op Oranje hadden.   

In 1625 publiceerde Vondel het treurspel Palamedes of de vermoorde 

onnozelheid, dat een episode beschreef uit de Griekse geschiedenis. Vondel vertelde 

het verhaal van Palamedes, zoon van Nauplius, één van de koningen van het eiland 

Eubea. Palamedes werd om zijn vele verdiensten door vele Griekse vorsten hoog 

geacht en werd regelmatig om raad gevraagd. Hij had zich echter de haat van 

Agamemnon en Ulysses op de hals gehaald, onder meer omdat hij ontdekt had dat 

Ulysses de boel had bedrogen. Ulysses beschuldigde vervolgens Palamedes van 

collaboratie met de vijand Priamus. Hij wist het volk ervan te overtuigen dat 

Palamedes een landverrader was. Deze werd vervolgens gestenigd door het leger. Na 

zijn dood ontdekte men dat Ulysses echter degene was geweest die had gelogen en dat 

Palamedes ten onrechte was terechtgesteld.  

Op het eerste gezicht lijkt er niets aan de hand; Vondel verwerkte stof uit de 

Griekse geschiedenis; het was een navolging van één van de drama’s van Seneca. 

Vondel beoogde echter met zijn toneelstuk een heel ander verhaal te vertellen: het 

verhaal van de onterechte ondergang van Johan van Oldenbarnevelt. Vondel schreef 

een allegorie, waarin Palamedes Van Oldenbarnevelt voorstelt, Agamemnon symbool 

staat voor prins Maurits en Ulysses is François van Aarssen, heer Van Sommelsdijk, 

een vijand van Van Oldenbarnevelt. Vondel gebruikte de allegorievorm om 

beschuldigingen van machtsmisbruik en dwingelandij aan het adres van Maurits te 

verhullen. Openlijke kritiek op prins Maurits zou hem vermoedelijk duur hebben 

komen te staan.487 Kort na het verschijnen van het treurspel werd Vondel 

                                                 
486 Maas 2009. 
487 Marion 2011, p. 39 e.v. 
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aangeklaagd. Uiteindelijk kwam hij weg met een boete van ‘slechts’ 300 gulden; 

Palamedes kon verder zonder probleem gedrukt blijven worden.488 Overigens had 

Vondel ook gedichten geschreven waarin hij protesteerde tegen de onthoofding van 

Van Oldenbarnevelt, namelijk Op het stokje van Johan van Oldenbarnevelt, Vader 

des Vaderlands en Geuse-Vesper of Siecken-Troost voor de Vierentwintigh.   

De onthoofding van Oldenbarnevelt en de rol van prins Maurits daarbij bleef 

een gevoelige kwestie in de geschiedenis van de republiek. In de achttiende eeuw 

werkte die door in de scheiding van patriottische en stadhoudersgezinde partijen. De 

bekendste historicus van de achttiende eeuw, Jan Wagenaar, en de dichter Willem 

Bilderdijk, stonden hierin lijnrecht tegenover elkaar, en hun standpunten waren nog 

viriel in de negentiende eeuw.489 

In de negentiende-eeuwse literaire kritiek werd Vondels Palamedes 

beschouwd als een werk van formaat. Van Kampen bijvoorbeeld schreef in zijn 

verhandeling over de ‘Lotgevallen der dichtkonst’ over dit treurspel:  

 

Sedert de herleving der Letteren tot nu toe, zal men schaars een beter bewerkt 

en meer belangwekkend stuk vinden, het welk geheel uit de ziel des Dichters 

schynt te zyn voortgevloeid, en hem in de toenmalige drukkende tyden eene 

vervolging op den hals haalde, welke ons zekerlyk van de verdere gewrochten 

des Dichters zou beroofd hebben, indien het weldadige bestuur onder Frederik 

Hendrik [sic!] hem niet geruggesteund had.490 

 

In zijn latere Beknopte geschiedenis was hij wat gematigder. Hij prees het treurspel 

weliswaar, maar sprak niet meer van een ‘belangwekkend stuk’. Wel gaf hij beknopt 

weer wat Vondel met Palamedes beoogde, zonder zelf een standpunt in te nemen. De 

Clercq schreef in zijn verhandeling uit 1824 dat de toespelingen die Vondel maakte te 

weinig omkleed waren. Hij zweeg verder over de inhoud. Wel waardeerde hij de 

‘kracht en welluidendheid’ van het treurspel, die volgens hem ontbraken in vele van 

zijn andere werken.491    

  Van Kampen en De Clercq weidden nauwelijks uit over het treurspel. Witsen 

Geysbeek daarentegen ging in het lemma dat hij over Vondel publiceerde in het zesde 

deel van zijn Biographisch anthologisch en critisch woordenboek der Nederduitsche 

dichters uitvoerig in op Palamedes.492 Hij spuide veel kritiek op Vondels werk, maar 

                                                 
488 Levie 1978, p. 144-145. 
489 Zie hierover onder meer Berkelaar & Palm 2008, p. 11-13. 
490 Van Kampen 1807, p. 376. 
491 De Clercq, 1824, p. 204. 
492 Witsen Geysbeek 1821-1827, dl. 6, p. 42-391; over Palamedes: p. 195-241. 
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over genoemd treurspel was hij lovend. Palamedes was in zijn ogen het beste 

treurspel van Vondel. Hij besteedde ruim 45 pagina’s aan de bespreking van het 

toneelstuk, waarin hij het betreurde dat de meeste letterkundigen uitsluitend aandacht 

hadden voor Palamedes vanwege het staatkundige belang, terwijl het juist zoveel 

kunstwaarde had. Hoewel Witsen Geysbeek uitvoerig alle schoonheden van het werk 

uiteenzette en zich niet expliciet uitliet over de diepere betekenis van de tekst, kon uit 

zijn beschrijving van het treurspel worden geconcludeerd dat hij het met de 

boodschap van Vondel eens was. Nergens is te lezen dat hij de terechtstelling van Van 

Oldenbarnevelt veroordeelt, maar uit zijn lovende woorden op het personage 

Palamedes (‘grootheid van ziel’, ‘eerbiedig karakter’) toont hij indirect zijn 

waardering voor Van Oldenbarnevelt. Ook in het commentaar dat Witsen Geysbeek 

gaf op Vondels beschrijving van de toeschouwers bij de steniging van Palamedes 

verraadde hij zijn visie. Het was volgens hem een ‘al te getrouwe afbeelding van het 

gedrag der aanschouwers na het onthalzen van Oldenbarneveld’.493 Hij keurde dit 

duidelijk af.  

De Vries noemde het werk niet in zijn Proeve eener geschiedenis der 

Nederduitsche dichtkunde. In de Beknopte geschiedenis van Siegenbeek uit 1826 werd 

de Palamedes wel genoemd, samen met andere stukken als voorbeelden van ‘de 

voortreffelijkste navolgingen van het Grieksche Treurspel’;494 verder ging hij niet op 

de inhoud van het treurspel in. 

In 1827 publiceerde Jacobus Hendrik van der Schaaff zijn Verhandeling over 

het leven en de verdiensten van Joost van den Vondel, als dichter beschouwd, die hij 

eerder had voorgelezen in Zutphens departement van ’t Nut. Van der Schaaff, als 

advocaat werkzaam, beoefende in zijn vrije tijd letteren en geschiedenis en 

publiceerde over uiteenlopende onderwerpen in onder meer Mnemosyne en Konst- en 

letterbode.495 Hij begon zijn verhandeling over Vondel met enkele biografische feiten 

over zijn leven en stapte vervolgens over op zijn geschreven werk. Hij stond stil bij 

drie teksten van Vondel: Lucifer, Hierusalem verwoest en Palamedes. De keuze voor 

juist deze drie teksten werd verder niet toegelicht.  

Van der Schaaff neutraliseerde Palamedes door het anti-oranjegezinde 

karakter van het toneelstuk te bagatelliseren. Hij zette het vooral neer als een 

toneelstuk over het vaderlandse verleden. Hij benadrukte dat Vondel de Oranjes niet 

vijandig gezind was. ‘Men wane echter niet, dat Vondel de man geweest zij, die een 

                                                 
493 Ibidem, p. 236. 
494 Siegenbeek, 1826, p. 104; Siegenbeek had overigens wel een fragment uit Palamedes opgenomen in 

zijn Proeven van Nederduitsche dichtkunde uit 1806. 
495 Frederiks & Van den Branden, 1888-1891, p. 685. 
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persoonlijken haat tegen het Huis van Oranje koesterde’, schreef hij.496 Hij zette zijn 

betoog kracht bij door te wijzen op de gedichten die Vondel schreef over de geboorte 

van Willem van Nassau en de komst van de Prins van Oranje te Amsterdam. Ook 

schreef hij dat de broer van de prins en het toenmalig bestuur van de stad Vondel 

nooit heeft laten vallen, volgens hem eveneens een bewijs dat Vondel moeilijk anti-

oranjegezind kon zijn geweest. Tot slot wees hij er op dat stadhouder Frederik 

Hendrik, die in 1625 zijn halfbroer Maurits had opgevolgd als stadhouder, zich het 

stuk meerdere keren had laten voorlezen. Van der Schaaff impliceerde hiermee 

eveneens dat het onmogelijk was het treurspel als een anti-oranje tekst te zien.    

Van der Schaaffs motivatie om Palamedes te ontdoen van kritiek op de 

Oranjes moet gezocht worden in het verzoeningsdiscours, waarbij, in dit geval, 

politieke tegenstellingen werden opgeven.497 Vondels boodschap paste niet in het 

streven naar eendracht, met een Oranje aan het hoofd van het koninkrijk. Door de 

tekst te ‘ontkleden’ zoals Van der Schaaff deed, of door geen partij te trekken voor of 

tegen prins Maurits zoals enkele andere letterkundigen deden, kon deze tekst 

onproblematisch een plaats krijgen in de literatuurgeschiedenis. Ook werd de positie 

van Vondel, die aan het hoofd van alle dichters werd geplaatst,498 op die manier niet 

aangetast.  

Een andere tekst waarin Oranje werd bekritiseerd betreft een treurspel van 

Joachim Oudaan. Oudaan (1628-1692),499 eigenaar van een tegelbakkerij en schrijver 

van gelegenheidspoëzie, voelde zich betrokken bij de politieke gebeurtenissen uit zijn 

tijd. Hij was zelf republikein en had weinig op met de Oranjes. Dit blijkt onder meer 

uit het treurspel dat hij 1672 vervaardigde, getiteld Haagsche Broedermoord of Dolle 

blijdschap. In dat jaar werden de gebroeders De Witt gelyncht door de opstandige 

bevolking, die de De Witten beschuldigde van landverraad.   

Oudaan, die zelf getuige was geweest van de moordpartij, schreef onder 

pseudoniem enkele gedichten waarin hij het voor de broers opnam. Zijn belangrijkste 

werk over de moord op de gebroeders De Witt was het treurspel Haagsche 

broedermoord. Lia van Gemert beschrijft het treurspel als een politieke tragedie, 

waarin Oudaan zijn eigen partij verdedigt. Het moest een tweede Palamedes 

worden.500 Waar Vondel zijn kritiek op de dood van Van Oldenbarnevelt verpakte in 

de vorm van een Griekse tragedie, pakte Oudaan het minder subtiel aan. Iedereen 

                                                 
496 Van der Schaaff 1827, p. 19. 
497 Zie over het verzoeningsdiscours Van Sas 2004. Hij wijst onder meer op de verzoenende politiek 

van Willem I, p. 224. 
498 Zie hoofdstuk drie.  
499 Zie voor informatie over Oudaan en zijn treurspel: Van Gemert 1984.  
500 Ibidem, p. 272. 
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werd met naam en toenaam genoemd. Hij wilde met zijn stuk aantonen dat de dood 

van Johan en Cornelis de Witt te wijten is aan een orangistisch complot, waarbij de 

broers ten onrechte als landverraders waren aangewezen.    

Oudaan werd in de literatuurgeschiedenissen positief ontvangen. Opvallend is 

echter dat inhoudelijk nauwelijks werd ingegaan op de Haagsche Broedermoord, 

soms werd het toneelstuk niet eens genoemd. De Vries bijvoorbeeld prees Oudaans 

aanleg en zijn ‘vaderland- en vrijheidlievende dichtader’,501 maar zweeg over het 

treurspel over de gebroeders De Witt. Siegenbeek noemde het treurspel wel in zijn 

Beknopte geschiedenis. Hij schreef dat het toneelstuk handelde over de ‘marteldood 

der broeders De Witt’.502 Wat Siegenbeek vond van het treurspel is onduidelijk. De 

hoogleraar was over het algemeen positief over Oudaan. Van Kampen ging in zijn 

Beknopte geschiedenis kort in op Oudaans bewondering voor de gebroeders De Witt, 

zonder zich hier zelf nadrukkelijk over uit te laten. Wel kan uit zijn woordkeuze 

worden afgeleid dat hij ontzag had voor Oudaans treurspel en de moord veroordeelde: 

‘Den schandelijken moord der DE WITTEN durfde hij, in een Tooneelstuk, 

brandmerken’.503 Witsen Geysbeek tot slot noemde De Haagsche broedermoord wel 

in zijn lemma over Oudaan in zijn Biographisch woordenboek, maar zonder verdere 

samenvatting of toelichting.504 Net als Van Kampen had hij respect voor Oudaans 

moed om de waarheid op papier te zetten. Geen van de letterkundigen koos expliciet 

partij voor Oudaan, maar zijn treurspel werd evenmin bekritiseerd.  

 

De literatuurhistorici leken hun handen niet te willen branden aan bovengenoemde 

werken van Vondel en Oudaan. Ze gingen niet mee in de boodschap die de auteurs 

wilden overbrengen. Ze draaiden om de inhoud heen, verzwegen of verdraaiden de 

strekking van de tekst, of deelden deze slechts mee zonder zelf hun mening hierover 

te geven. Ze kozen met andere woorden geen partij voor of tegen de Oranjes. Op die 

manier kwamen ze zowel tegemoet aan de verzoenende eisen van de eigen tijd, als de 

eisen die het verleden aan ze stelde: het reconstrueren van het literaire erfgoed.    

  

Het verlangen naar een protestantse natie 

  

In deze paragraaf wil ik ingaan op de vrijheid van godsdienst, die als een 

hoofdkenmerk van de Nederlandse identiteit beschouwd werd. Ik begin met de dichter 

Camphuysen, die in de negentiende-eeuwse literaire kritiek neergezet werd als de 
                                                 
501 De Vries 1810, dl. 1, p. 255. 
502 Siegenbeek 1826, p. 177. 
503 Van Kampen 1821-1826, dl 1, p. 349. 
504 Witsen Geysbeek 1821-1827, dl. 5, p. 15-21. 
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grote voorstander van godsdienstvrijheid. Daarna ga ik in op het katholicisme van 

onder meer Vondel en het mystieke werk van enkele auteurs, waaruit blijkt dat de 

letterkundigen toch minder ruimdenkend waren dan ze zouden moeten zijn volgens 

hun identiteit. Ze stelden wel degelijk grenzen aan de vrijheid van godsdienst. 

Godsdienstige verdraagzaamheid moet dan ook met een korreltje zout worden 

genomen. Uiteindelijk verlangde men naar een protestantse natie.    

 

 

Dirk Raphaelsz. Camphuysen: een icoon van godsdienstvrijheid 

 

Eén van de auteurs die werd geroemd vanwege zijn inzet voor en verlangen naar 

godsdienstvrijheid was de dichter Dirk Raphaelsz. Camphuysen (1586-1627).505 

Camphuysen werd in 1586 in Gorinchem geboren. Camphuysen ging naar de Leidse 

Hogeschool, waar hij onder andere lessen volgde in de godgeleerdheid, onder meer 

van hoogleraar Jacobus Arminius, grondlegger van het Arminianisme. In 1615 ging 

hij als predikant werken in Vleuten, waar hij in 1618 verbannen werd vanwege zijn 

arminiaanse sympathieën. Hij ging deel uit maken van de strijd tussen de 

remonstranten en contra-remonstranten. Toen in 1619 de Synode van Dordrecht, die 

tot doel had tot een uitspraak te komen in het geschil tussen de remonstranten en de 

contra-remonstranten, tot een einde kwam ten gunste van de contra-remonstranten, 

weigerde Camphuysen de acte van stilstand te ondertekenen. Hij werd opnieuw 

verbannen en vertrok vervolgens naar Oost-Friesland, naar het plaatsje Norden, waar 

hij samen met de Haarlemse drukker Pieter Arentsz. een remonstrantse drukkerij 

oprichtte. Na het uitbreken van de pest vertrok hij naar Harlingen, waar hij zijn 

Stichtelycke rymen schreef, het meest verspreide Nederlandse liedboek.506 Toen in 

1623 de zonen van Johan van Oldenbarnevelt en andere remonstranten een aanslag 

pleegden op prins Maurits, die overigens mislukte, werden de maatregelen tegen 

remonstranten aangescherpt. Camphuysens vroegere dienstmeid dreigde hem te 

verraden. Hij verliet daarom Harlingen en vestigde zich uiteindelijk in Dokkum waar 

hij in 1627 overleed.  

 Van zijn geschreven werken waren de Stichtelycke rymen (1624) en 

Uitbreiding der Psalmen (postuum verschenen in 1630) het meest bekend. Van beide 

werken waren veel herdrukken verschenen. Ook in de negentiende eeuw werd zijn 

                                                 
505 Biografische gegevens zijn ontleend aan de redevoering van Rinse Koopmans over Camphuysen, 

Koopmans 1804a en 1804b. Daarnaast is gebruik gemaakt van het literaire naslag werk over 

Nederlandse en Vlaamse auteurs van de hand van Van Bork en Verkruijsse.  
506 Bergsma 1999, over Camphuysen i.h.b. p. 330-332. 
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werk uitgegeven. Camphuysen had veel invloed, vooral in doopsgezinde en 

remonstrantse kringen.  

In de negentiende-eeuwse literaire kritiek werd Camphuysen vooral geroemd 

als voorstander van godsdienstvrijheid. Rinse Koopmans (1770-1826), een 

doopsgezind predikant, publiceerde in 1804 in de Vaderlandsche letteroefeningen 

twee redevoeringen over Camphuysen, die hij een jaar eerder had voorgedragen in het 

genootschap Felix Meritis. Koopmans omschreef Camphuysen in de lezingen 

meerdere malen als een ‘yverig voorstander van Godsdienstige vryheid.’ Hij wees op 

de moeilijkheden die Camphuysen ten deel vielen, maar benadrukte dat hij 

desondanks zijn eigen geloof trouw bleef.   

 Witsen Geysbeek wijdde in zijn Biographisch woordenboek een lemma aan 

Camphuysen, grotendeels ontleend aan Koopmans. Ook hij benadrukte de 

standvastigheid van de dichter. Hij schreef:  

 

[…] de Dordsche inquisitie verbood hem het prediken; zijn geweten gebood 

het hem, en hij predikte, zelfs met lijfsgevaar; en wel ver van zich bij den 

grooten hoop te voegen, of bescherming en bevordering ten koste van zijne 

betere overtuiging te zoeken, verkoos hij liever in ballingschap, armoede en 

nood te leven, dan onovereenkomstig met de inspraak van zijn geweten te 

handelen. In alles gelaten, welgemoed, op God vertrouwende, gaf hij een 

voorbeeld van eene echt Christelijke standvastigheid, en beleefde met de daad 

het geen hij anderen zoo nadrukkelijk met woorden leerde.507 

 

Witsen Geysbeek waardeerde Camphuysen ook vanwege zijn eenvoudige, duidelijke 

en krachtige, voor iedereen begrijpelijke taal, ‘zonder Mosaïsche allegoriën, 

vergezochte Hebraïsmen of apocalyptische mystikerij, waarmede naderhand 

BODDAERT, PETRAEUS, SCHUTTE, VOET, PORJEERE en andere opstellers van stichtelijke 

gedichten zoo veel ophadden.’508  

 Een anoniem auteur plaatste in 1822 in de Vaderlandsche letteroefeningen een 

stuk getiteld ‘Iets, aangaande Dirk Rafelszoon Kamphuysen’.509 De auteur verhaalde 

over een stuk dat eind zeventiende eeuw was gepubliceerd, getiteld Aanmerkingen 

over het Verhaal van het eerste begin en opkomen der Rijnburgers. In deze tekst werd 

beschreven hoe de katholieken Camphuysen als predikant waardeerden en de 

voorkeur aan hem gaven boven de eigen predikanten. Wat de anonieme auteur hier 
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508 Ibidem, p. 10. 
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aanstipte was eerder al door Koopmans genoemd. Camphuysen werd neergezet als 

predikant, die in het algemeen predikte over het leven, zonder mensen te willen 

overhalen naar zijn eigen geloof. Hij liet iedereen in z’n waarde en was tolerant met 

betrekking tot andersdenkenden. Dit beschouwden de literatuurhistorici als een 

positieve eigenschap. Echter, zelf waren zij minder tolerant. Dit blijkt onder meer uit 

hun omgang met Vondels overstap naar het katholicisme. Ik wil hier wat uitgebreider 

op ingaan.  

 

 

Grenzen aan de godsdienstvrijheid: het probleem Vondel 

 

Zoals in hoofdstuk 3 is beschreven werden in de diverse handboeken die verschenen 

in de eerste helft van de negentiende eeuw de dichters Spieghel, Roemer Visscher en 

Coornhert gezien als de wegbereiders voor de literaire bloei die zou volgen in de 

zeventiende eeuw. Deze drie dichters, allen lid van de Amsterdamse rederijkerskamer 

In liefde bloeijende, waren echter katholiek en dat leverde problemen op voor de 

literair-historici. Hoe kon een belangrijke rol in de literaire geschiedenis zijn 

weggelegd voor auteurs die het verkeerde geloof beleden?  

Gert-Jan Johannes wijst in zijn artikel over negentiende-eeuwse 

literatuurgeschiedenissen voor schoolgebruik eveneens op dit probleem. Hij 

constateert een tussenoplossing. De literair-historici maakten van Spieghel en Roemer 

Visscher geen échte katholieken; ze zijn geen fanatieke geestdrijvers.510 Door ze 

minder katholiek te maken werd het voor de letterkundigen mogelijk deze auteurs 

toch een voorname plek te geven in de literatuurgeschiedenis.  

Wat Johannes signaleert voor de schoolboeken geldt eveneens voor literaire 

handboeken uit de eerste helft van de negentiende eeuw. Ook daarin werd benadrukt 

dat auteurs als Spieghel, Coornhert en Roemer Visscher weliswaar katholiek waren, 

maar niet fanatiek. Van Kampen bijvoorbeeld scheef in zijn Beknopte geschiedenis 

over Spieghel dat hij katholiek was, maar niet rooms: 

 

Gelijk zijn vriend VISSCHER bleef hij bij de oude Kerk, doch waarschijnlijk 

meer om den geheel verkeerden en vervolgzieken geest, die toen nog de 

Protestanten tegen hunne beginselen bezielde, en waarvan zijn boezemvriend 

KOORNHERT bijkans het slagtoffer geweest ware, dan uit genegenheid voor 
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Rome’s Kerkleer en plegtigheden. Hij was, gelijk ERASMUS, Katholijk, maar 

niet Roomsch.511 

 

Ook Witsen Geysbeek schreef in zijn Biographisch woordenboek dat Roemer 

Visscher, Coornhert en Spieghel er een verlichte en gematigde vorm van het 

katholicisme op nahielden. Over Coornhert schreef hij bijvoorbeeld:  

 

Hij verstond dat ieder vrijheid van denken moest hebben in het stuk van 

godsdienst, en dit durfde hij met krachtdadigen nadruk beweren in een tijdvak, 

dat juist de Hervormde gewetensdwang den Katholieken verving. Zijne 

staatkundige en godsdienstige denkbeelden omtrent dit onderwerp dragen den 

stempel eener verlichting, die der achttiende eeuw eer zou aandoen.512 

 

Uit bovenstaande voorbeelden kan worden afgeleid dat diverse negentiende-eeuwse 

letterkundigen, onder wie Van Kampen en Witsen Geysbeek, worstelden met de 

katholieke achtergrond van diverse auteurs. Dit komt vooral goed naar voren in de 

vele bijdragen die verschenen over Vondel. Vondel, geboren uit doopsgezinde ouders, 

stapte in 1641 over op het katholieke geloof. Deze overstap was voor veel 

letterkundigen een struikelblok. Hij werd immers in de negentiende eeuw door velen 

gezien als de belangrijkste auteur die de Nederlandse natie ooit gekend had. ‘Eere zij 

zijn hart, al heeft dan ook zijn verstand ook gedwaald!’, schreef Nicolaas van Kampen 

over de overstap in zijn Beknopte geschiedenis.  

Evert Wiskerke schrijft in zijn artikel ‘Visies op de katholieke Vondel’ over de 

manier waarop de negentiende-eeuwse letterkundigen omgingen met Vondels 

overstap.513 Vooral ná 1780 werd volgens Wiskerke de overgang van Vondel als een 

probleem ervaren. Toen pas werd Vondel het voorwerp van nationale trots. Men ging 

op zoek naar een oplossing voor het dilemma. Volgens Wiskerke kan de omgang met 

Vondels katholicisme in tussen 1780 en 1850 in drie richtingen worden verdeeld.514 

Zo waren er letterkundigen die zijn overstap volledig negeerden, anderen keurden de 

overstap af en weer anderen probeerden de overgang te verklaren zonder deze goed te 

keuren of te willen verdedigen en benadrukten dat Vondel weliswaar van geloof 

veranderde, maar niet van karakter. Als voorbeeld van de eerste richting wijst 

Wiskerke op de literatuurgeschiedenis van De Vries. Deze sprak met geen woord over 

Vondels overgang. Ook Siegenbeek, die in 1807 een redevoering hield over Vondel, 
                                                 
511 Van Kampen 1821-1826, dl. 1, p. 122. 
512 Witsen Geysbeek 1821-1827, dl. 2, p. 89-90. 
513 Wiskerke 1987-1988. 
514 Ibidem, p. 449.  
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zweeg hierover. Tot slot wijst Wiskerke op E.J. Potgieters Het Rijks-Museum (1844), 

waarin evenmin plaats was voor de katholieke Vondel. Letterkundigen die het 

katholicisme van Vondel bekritiseerden waren onder meer Lodewijk Visscher en 

Witsen Geysbeek. Vooral de laatste haalde fel uit naar Vondel. Tot slot haalt 

Wiskerke enkele literatuurcritici aan die Vondels geloofsverandering probeerden te 

verklaren. Hij citeert uit het werk van Van Kampen, Lulofs en Bakhuizen van den 

Brink. Ze gaven verschillende verklaringen voor Vondels bekering. Zo zou Vondel 

zich hebben bekeerd omdat hij de onverdraagzaamheid van het protestantisme beu 

was, ze wezen op de overeenkomst tussen het dichterlijke karakter en karakter van het 

katholieke geloof en ze gingen in op omstandigheden waar Vondel niets aan kon 

doen. 

Willem de Clercq, die niet door Wiskerke wordt genoemd, was van mening 

dat de overstap van Vondel wellicht de oorzaak was van het naderende verval in de 

literatuur eind zeventiende eeuw. Hieruit mag worden afgeleid dat De Clercq 

eveneens de geloofsverandering van de dichter afkeurde:  

 

Zoo lang de gouden eeuw onzer Dichtkunst bloeide, en de lier door mannen 

bespeeld werd, die, gelijk SPIEGHEL, HOOFT, CATS en HUYGENS, 

uiterlijk aanzien met Letterkundige beschaving vereenigden, schijnt de achting 

voor de Dichtkunst nog niet geschonden geweest te zijn, maar Neêrlands. 

grootste Dichter zelve, VONDEL, was misschien een der oorzaken van de 

mindere vereering, die de Dichtkunst naderhand te beurte viel. De hevigheid 

van zijne gevoelens in het Godsdienstige en Staatkundige, zijne ontrustende 

afzwering der Hervormde Kerk, ten gunste van den voorvaderlijken 

Godsdienst, had de geheele Godsdienstige en Staatkundige partij, die toen 

tevens het strenge Calvinismus en de meer onbepaalde magt des Stadhouders 

verdedigde, tegen hem in het harnas gejaagd. De hevige schotschriften van 

beide zijden mishaagden zelfs van den ernstigen en onpartijdigen Nederlander. 

Bij den snellen voortgang der hervorming hier te lande, had de geest van 

Hierarchie der vroegere moederkerk, de leeraars der nieuwe nog niet geheel 

verlaten, en moeijelijk viel het hun in de verdediging hunner begrippen den 

Dichter der Altaar-geheimenissen van dien van den Gijsbrecht af te scheiden, 

ja de Dichtkunst zelve werd dikwijls in den banvloek, tegen haren grootsten 

beoefenaar uitgesproken, medegesleept.515   
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Hij stelde dat de poëzie meegevoerd werd in de strijd tussen de partijen. Het toneel 

werd geassocieerd met het katholicisme, en dus vijand van het nieuwe geloof. 

Dichterlijke geestdrift werd steeds meer gezien als een ‘dwaasheid’, een 

‘overspanning of overdrijving’, waar men alleen mee weg kwam indien het 

‘gewettigde, godsdienstige uitboezemingen’ betrof, of indien ze viel ‘binnen de palen 

van eenen als dichterlijk aangenomen Griekschen, of liever Latijnschen 

fabelhemel’.516 

 In 1837 verscheen van de hand van Bakhuizen van den Brink in het tijdschrift 

De Gids het stuk getiteld ‘Vondel met Roskam en Rommelpot’.517 Een evocatief stuk 

waarin hij aan de hand van Vondels hekeldichten het beeld opriep van Amsterdam als 

bedrijvige burgermetropool in de vroege zeventiende eeuw. Bakhuizen van den Brink 

zette Vondel neer als een typische Hollandse burger.518  

Niet alleen in biografische stukken over Vondel bleek dat de letterkundigen 

moeite hadden met zijn overstap. Ook uit de besprekingen van zijn werk kwam dit 

naar voren. Vaak beperkte men zich tot díe werken die niet katholiek getint waren. Dit 

betrof voornamelijk werk van vóór zijn overstap, hoewel diverse letterkundigen ook 

katholieke elementen in eerder werk van hem signaleerden. Herhaaldelijk viel te lezen 

dat Vondel vooral na zijn bekering schreef in de katholieke geest. Jacob van Dijk 

wees in zijn literatuurgeschiedenis, overigens zonder te oordelen, op het toenemend 

gebruik van het bovennatuurlijke in Vondels werk, ‘vooral na zijne toetreding tot den 

“Roomschen Godsdienst”. Ditzelfde werd geconstateerd door Van Kampen en Derk 

Buddingh. Van der Schaaff, die in 1827 een lezing publiceerde over Vondel, schreef 

dat hij slechts kon gissen waarom Vondel zich bekeerde. Hij achtte het niet zijn taak 

om hier verder over te oordelen, maar uit zijn toon kan worden afgeleid dat hij de 

overstap afkeurde. Ook hij merkte op dat Vondel zich voor de godsdienst ging 

beijveren door middel van het schrijven van onder andere maagdenbrieven.519      

In 1825 verscheen een heruitgave van één van zijn bekendste katholieke 

werken, de Altaergeheimenissen, voorzien van noten aantekeningen van de hand van 

F.J. Hoppenbrouwers. Enkele jaren eerder, in 1821, had Jacobus Johannes van Houten 

al een nieuwe uitgave bezorgd. In het tijdschrift De recensent, ook der recensenten 

werd de uitgave van 1825 besproken.520  

 

                                                 
516 Ibidem, p. 48. 
517 Bakhuizen van den Brink 1837. 
518 Van Sas 2004, p. 549-566, i.h.b. 558-562. 
519 Van der Schaaff 1827, p. 13. 
520 Anon. 1827b. 
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Titelpagina J. van Vondels’ Altaargeheimenissen bezorgd door F.J. Hoppenbrouwers in 1825 

(exemplaar collectie Koninklijke Bibliotheek te Den Haag) 

 

 

De criticus zag Vondel als één van de belangrijkste dichters. ‘Zekerlijk kan men hem 

de eerste plaats op den Nederlandschen Parnas niet betwisten.’ Hij noemde Vondel de 

‘Vader der Nederlandsche Dichtkunst’ en was lovend over zijn genie, vernuft, 

verbeelding, kennis, uitdrukkingsvermogen. Dat men er echter voor gekozen had om 

de Altaergeheimenissen opnieuw uit te geven achtte de recensent op z’n zachtst 

gezegd verbazend:  

 

Want hoe voortreffelijk de Altaergeheimenissen, als poëzij beschouwd, wezen 

mogen; wat behelzen zij anders, dan eene dichterlijke ontvouwing, 

verdediging en verheffing van de Roomsche leer aangaande de 

Transsubstantiatie? Hoe VONDEL, in den jare 1639 uit de Doopsgezinde 
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Gemeente tot de Roomsche kerk overgegaan, aan de eene zijde zijn 

verbittering tegen de Protestanten willende botvieren, en aan den anderen kant 

zijnen nieuwen geloofsgenooten willende behagen en believen, er toe 

gekomen is, om zulk een Stuk te dichten – dit laat zich begrijpen. Maar welk 

eene keuze, thans juist dit Stuk afzonderlijk uit te geven, en hetzelve ten 

voorwerp te maken van zoo menigvuldige en zoo wijdloopige ophelderingen 

en toelichtingen, die ettelijke honderden van bladzijden beslaan!521  

  

Echter, er waren ook literatuurcritici die wezen op de dichterlijke schoonheden in zijn 

werk van na de bekering. Lulofs bijvoorbeeld schreef in zijn uitgave van Vondels 

werk (1838) dat door het katholieke karakter van enkele werken de kwaliteiten ervan 

over het hoofd werden gezien. Dit was onterecht volgens de hoogleraar, want 

‘waarlijk, het zijn, uit een Poëtisch oogpunt beschouwd, niet altijd zijne minste 

stukken.’522 Ook hoogleraar J.M. Schrant, overigens zelf katholiek, liet zich er niet 

van weerhouden om in zijn bloemlezing over Vondel, Keur van Paarlen, verzameld 

bij J. van den Vondel uit 1846, fragmenten op te nemen uit zijn katholieke werk, 

waaronder Maria Stuart of gemartelde majesteit en de Altaergeheimenissen. W.A. 

Elberts die in 1843 zijn Chronologische handleiding tot de beoefening der 

Nederlandsche letterkunde uitbracht, plaatste onder meer de Altaergeheimenissen, 

Maria Stuart of gemartelde majesteit en De heerlyckheit der kercken bij de 

voornaamste werken van Vondel.  

 

De bekering van Vondel werd ook bekritiseerd, omdat het hem zijn vriendschap met 

Hooft zou hebben gekost. Jacobus Scheltema sprak over de vriendschap tussen Hooft 

en Vondel in zijn redevoering over de brieven van P.C. Hooft uit 1807. Deze 

redevoering werd opgenomen in het Geschied- en letterkundig mengelwerk van 

Scheltema uit 1818. Bij de aantekeningen die volgden op de redevoering in het 

Mengelwerk ging hij in op de verbroken vriendschap.523 Hooft had zich, aldus 

Scheltema, steeds de vriend van Vondel bewezen, onder meer door zijn dichterschap 

aan te moedigen en hem waar hij kon te helpen. In 1641 kwam hier verandering in. 

Vondel ging het katholieke geloof belijden en dat zorgde voor problemen in de 

vriendschap tussen beide auteurs. Volgens Scheltema ergerde Hooft zich aan het feit 

dat Vondel te koop liep met zijn geloof. Hooft betreurde de weg die Vondel was 

ingeslagen en om die reden was hij dan ook niet langer welkom op het Muiderslot. De 
                                                 
521 Ibidem, p. 113. 
522 Lulofs 1838, p. xlii. 
523 Scheltema 1817-1836, dl. 2, stuk 1. Het betreft aantekening 26 op p. 89-91. Deze aantekening is niet 

opgenomen in de redevoering die in 1807 wordt gepubliceerd.  
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twee bleven wel contact houden, maar de vriendschap was definitief bekoeld, aldus 

Scheltema. De nadruk op deze vriendschapsbreuk is niet slechts anecdotisch: een 

netwerk werd erdoor verbroken en daarmee ook een van de voorwaarden tot bloei van 

de letterkunde. 

Witsen Geysbeek wees in zijn lemma over P.C. Hooft in zijn Biographisch 

woordenboek ook op de vriendschapsbreuk:  

 

Vrij wat verstandiger wist hij [Hooft] de edelste vernuften onder alle 

gezindheden zich tot vrienden te maken, onthalende op het slot te Muiden, 

zonder eenige uitzondering, even gul, somtijds gelijktijdig, de beide 

beminnelijke Roomsche dochters van VISSCHER, den Remonstrantschen VAN 

BAERLE, den hevigen Contra-Remonstrantschen HEINSIUS, den gematigden 

orthodoxen VAN DEN HONERT, den Doopsgezinden ANSLO, en zoo vele 

anderen, die in staatkundige en kerkelijke begrippen hemelsbreed van elkander 

verschilden, en deze bijeenkomsten leverden al de aangenaamheden des 

gezelligen verkeers op, die men zich met mogelijkheid voorstellen 

kan.VONDEL had in het eerst ook toegang tot deze bijeenkomsten, en deelde in 

de hartelijke vriendschap van den DROST; doch omstreeks 1641 verkoelde 

dezelve merkelijk, en sedert kwam het tusschen beiden tot eene geheele 

verwijdering.524 

 

Voor de oorzaken van deze ‘verwijdering’ verwees hij naar Scheltema. Ook Van 

Kampen betreurde in zijn literatuurgeschiedenis de afstand die was ontstaan tussen 

Vondel en Hooft door Vondels overstap. Hij beschouwde dit als ‘het verdrietigst voor 

de kunst’.525 

 

De literatuurhistorici hadden dus duidelijk moeite met Vondels overstap. Ook uit 

beschrijvingen van andere auteurs zoals Spieghel, Coornhert en Roemer Visscher 

hebben we kunnen opmaken dat het katholicisme een hindernis vormde in de 

waardering. Alleen door hen minder katholiek te maken konden ze probleemloos 

worden opgenomen.  

Mystieke werken konden evenmin hun goedkeuring wegdragen. Witsen 

Geysbeek bijvoorbeeld bekritiseerde hierom meerdere auteurs in zijn Biographisch 

woordenboek. De poëzie van de achttiende-eeuwse Sara Lomannus, een onbekende 

schrijfster die verder niet in andere handboeken uit die tijd werd genoemd, beschreef 

                                                 
524 Witsen Geysbeek 1821-1827, dl. 3, 239-240. 
525 Zie het stuk over Vondel: Van Kampen 1821-1826, dl. 1, p. 158-176, over de verwijdering p. 163. 
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hij als ‘laffe mystieke zinledigheden en theologische abracadabra’.526 Ook de werken 

van Maria Hengel en Jacoba Petronella Winckelman werden door hem afgekeurd 

vanwege mystieke elementen.  

 De zeventiende-eeuwse geleerde schrijfster Anne Maria van Schurman, die 

later in dit hoofdstuk nog uitvoerig aan bod zal komen, kon eveneens op weinig 

sympathie rekenen voor haar overgang tot de mystieke leer van De Labadie. De 

zogenaamde labadisten leefden gezamenlijk en zochten naar de aanwezigheid van 

God in de mens. Ze hechtten weinig waarde aan de Bijbel. In 1669 voegde Van 

Schurman zich bij de gemeenschap Onder andere predikant Verwey, die in 1827 een 

redevoering aan haar wijdde, sprak van een ‘zwakheid’. Haar karakter kenmerkte zich 

volgens hem door godsdienstige ernst ‘ja welke ernst den grond lag en aanleiding gaf, 

dat zij in hoogen ouderdom, waarin de last der jaren wel eens den ernst verheft of 

overdrijft, tot dat uiterste kwam, waarover wij ons bij de beschouwing hare 

lotgevallen verwonderd hebben, en dat haar vervoerde tot godsdienstige dweeperij’.527 

Verwey deed het voorkomen alsof het aan de hoge leeftijd van Van Schurman lag dat 

ze zich aansloot bij De Labadie. Verwey vergaf haar deze vergissing op hoge leeftijd. 

Hij schrijft:  

 

Edel bleef haar karakter, onbesmet met de braafheid van haar hart, onder al de 

wisselingen van haar lot; zelfs toen zij, zich onder de volgers van De la Badie 

begeven hebbende, zoo veel gevaar liep, om, verbijsterd door de dwalingen 

des verstands, schipbreuk voor het hart te lijden.528  

 

Net als Van Schurman maakte ook de zeventiende-eeuwse auteur Jan Luyken (1649-

1712) een overstap naar de mystieke leer. Luyken was vooral bekend door zijn werk 

Duytse lier, een verzameling van minnedichten die hij in 1671, toen hij tweeëntwintig 

jaar oud was, in druk liet verschijnen. De titelgravure bij de eerste druk, waarop een 

sater (een mythologisch boswezen) een draailier speelt in bijzijn van enkele 

grotendeels naakte jonge vrouwen, suggereerde een erotische stemming.529  

Enkele jaren nadat de Duytse lier was verschenen kreeg Luyken spijt van zijn 

vroege werk; het was volgens hem verderfelijk voor de goede zeden. Hij besloot om 

de resterende werken op te kopen om ze te vernietigen, maar zag hier van af toen 

bleek dat er veel meer exemplaren in omloop waren dan hij had laten drukken. 

Waarom deze ommezwaai? Luyken, eind 1671 in het huwelijksbootje getreden, ging 
                                                 
526 Witsen Geysbeek 1821-1827, dl. 4, p. 207. 
527 Verwey 1827, p. 461. 
528 Ibidem, p. 462. 
529 Gelderblom e.a. 1996, p. 1-3. 
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zich steeds meer verdiepen in de mystieke geschriften van Jacob Böhm en Antoinette 

Bourignon en kwam in aanraking met gelijkgestemden. Hij raakte er steeds meer van 

overtuigd dat het gewone burgerlijke leven niet genoeg was en werd op den duur 

geheel overtuigd van het piëtisme waarin hij ook was grootgebracht. Ook zijn 

dichterlijke talenten zette hij hier voortaan voor in.530 Deze drastische wending in zijn 

leven is de verklaring waarom Luyken zijn eigen werk ongedaan wilde maken.  

Hoe gingen de literair-historici om met Luykens overstap? Allereerst moet 

worden geconstateerd dat zij zeer lovend zijn over de Duytse lier. Zowel De Vries als 

Siegenbeek bijvoorbeeld waren van mening dat minnedichten geschreven waren in de 

trant van Hooft. Van Kampen wees op het genie van Luyken dat in dit werk tot uiting 

kwam en ook De Clercq was van mening dat hij behoorde tot de dichterlijkste genieën 

van de Nederlandse letterkunde. Over Luykens omslag naar de mystiek waren zij 

minder te spreken. Allen keurden deze af, de één sterker dan de ander. Ze 

beschouwden zijn latere werken als minder waardevol dan zijn vroegere werk. Vooral 

De Vries betreurde de overstap omdat ‘eene overdrevene minachting der wereldsche 

zaken zijnen dichterlijken geest eenigermate verflaauwde’.531 Ook Witsen Geysbeek 

benadrukte dat Luykens schrijverschap een totaal andere draai had gekregen toen deze 

zich volgens hem verbeeldde dat ‘de Heere hem op eene krachtdadige wijze aan zijn 

herte verschenen was.’532 Van een aantrekkelijke minnedichter was hij, aldus Witsen 

Geysbeek, vervallen tot een ‘stijven, kouden, miltzuchtigen berijmer van 

schriftuurplaatsen en dorre, ziellooze meditatiën’.533 Ze beschouwden zijn meer 

mystiek gekleurde werk als van veel lagere waarde. 

Bovengenoemde letterkundigen betreurden Luykens bekering weliswaar, maar 

beschouwden hem desondanks nog steeds als één van de belangrijkste dichters uit de 

zeventiende eeuw. Luyken werd geportretteerd als iemand die een grote vergissing 

had begaan, maar toch een voorbeeldig persoon was gebleven, die met zijn werk de 

godsdienstigheid en de zedelijkheid bevorderde – meer met de minnedichten dan met 

zijn mystieke werk. Ze tolereerden zijn overgang, maar leken dit vooral te doen om 

het op die manier mogelijk te maken om hem als dichter van de Duytse lier, dus van 

vóór de overstap, een plaats in de literatuurgeschiedenis te geven.   

In 1829 verscheen een lezing over Jan Luyken in het tijdschrift Mnemosyne, 

waarin een afwijkende mening te lezen valt.534 De auteur, Pieter Mabé junior, 

procureur te Haarlem, schreef dat Luyken niet juist beoordeeld werd, zowel als mens, 

                                                 
530 Gelderblom e.a. 1996, p. 11. 
531 De Vries 1810, dl. 1, p. 292. 
532 Witsen Geysbeek 1821-1827, dl. 4, p. 250. 
533 Witsen Geysbeek 1821-1827, dl. 4, p. 250-251. 
534 Mabé 1829. 
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als genie maar vooral als dichter. Weliswaar had De Vries volgens Mabé Luyken als 

dichter naar waarde weten te schatten, maar volgens hem waren er nog veel mensen 

die in Luyken vooral een dweper zagen, die als dichter weinig waarde had. Mabé 

wilde hierin verandering brengen. Luyken had dan wel op het gebied van de 

godsdienst volgens hem niet altijd de ‘middenweg’ aangehouden, maar desondanks 

was hij een persoon gebleven die moreel hoogstaand bleef. Ook waardeerde Mabé het 

feit dat Luyken zijn eigen werk later afkeurde. 

 

Samengevat kan worden gezegd dat de literatuurhistorici op papier weliswaar veel 

waarde hechtten aan godsdienstvrijheid, maar in de praktijk was men minder tolerant 

voor andersdenkenden. Vooral bij auteurs die men hoog in het vaandel had staan, 

zoals Luyken en Vondel, wrongen de letterkundigen zich in allerlei bochten om de 

reputatie van de auteur hoog te houden. Afwijkingen werden goedgepraat, genegeerd 

dan wel verdraaid om de desbetreffende auteur z’n belangrijke plaats in de 

literatuurgeschiedenis te laten behouden.      

 

Het verlangen naar een zedelijke natie 

 

Jacobus Scheltema (1767-1835) publiceerde in 1807 een redevoering over de brieven 

van Hooft. Het hoofddoel van deze verhandeling was ‘om Hoofts verstandelijke en 

vooral zijne zedelijke waarde uit dezelve te leeren kennen.’535 Onder zijn ‘zedelijke 

grootheid’ verstond Scheltema onder meer de wil van Hooft om zich verstandelijk te 

willen ontwikkelen en daarnaast zijn nederigheid, matigheid, spaarzaamheid, 

dankbaarheid, gastvrijheid, vroomheid en zijn liefde voor zijn vrouw en kinderen. 

‘Reinheid van zeden was zijn hoofddoel’,536 aldus Scheltema. Niet alleen Hooft zelf 

was een toonbeeld van zedelijkheid, maar ook zijn vriendenkring bestond uit 

voorbeeldige personen. Scheltema noemde onder meer Huygens, Vossius, Barlaeus en 

Reael: 

 

Zijne vrienden waren niet alleen de geleerdste en wijste mannen van hunnen 

tijd, maar zij zijn tevens om deugd en zeden algemeen vereerd geworden; de 

meeste hunner waren de edelste voorstanders van waarheid en geregtigheid; 

sommige leden om beide en met het Vaderland.537 

   

                                                 
535 Scheltema 1807, p. 3.  
536 Ibidem, p. 25. 
537 Ibidem, p. 33. 
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Scheltema heeft meerdere verhandelingen gepubliceerd over, met name, zeventiende-

eeuwse auteurs, onder wie de zussen Anna en Maria Tesselschade, Daniel Joncktys en 

Johan van Heemskerk.538 Ook in deze bijdragen benadrukte Scheltema het zedelijke 

karakter van de door hem beschreven personen.   

Wat Scheltema deed is geenszins uniek. Veel letterkundigen gingen in hun 

beschouwingen in op de deugdzaamheid van beroemde vaderlanders. Predikant Rinse 

Koopmans539 bijvoorbeeld legde in zijn al eerder genoemde verhandeling over Dirk 

Camphuysen de nadruk op zijn ‘zyde des zedelyken charakters’, wat volgens hem tot 

uitdrukking kwam in zijn geduldigheid, menslievendheid, gewetensvolheid en 

godsdienstige verdraagzaamheid. Koopmans zette zijn betoog kracht bij door erop te 

wijzen dat Camphuysen zelfs in de periode dat de pest heerste bij de mensen langs 

ging om hun onder meer eten en medicijnen te brengen: 

 

Te midden eener Pestziekte, die, binnen weinige dagen, eene verbazende 

menigte wechrukt, en de Inwooners der besmette Stad voor elkander beangst 

maakt – te midden deezer besmetting zich het lot der hulpelooze armoede aan 

te trekken – dagelyks van huis tot huis te gaan, en, by voedzel en 

verkwikkingen, geneesmiddelen en troost toe te dienen – trouwhartig hierin 

vol te houden.540   

 

Ook in zijn redevoeringen over Huygens uit 1809 ging hij uitgebreid in op diens 

zedelijkheid.541  Zo schreef hij dat Huygens een zedekundige opvoeding had genoten. 

‘Zijne moeder was eene godvreezende vrouw, ongemeen bezorgd ter vestiging van 

goede zedelijke beginselen bij hare kinderen.’542 Uit Huygens eerbiediging van de 

(protestantse) godsdienst bleek volgens Koopmans zijn zedelijkheid.  

 In de eerste helft van de negentiende eeuw werd veel waarde gehecht aan 

zedelijke literatuur. Zedelijkheid werd beschouwd als een belangrijk kenmerk van de 

nationale identiteit. Het verval van de natie, waarover in hoofdstuk 1 is geschreven, 

kon worden hersteld door de aandacht weer te verleggen naar de zedelijkheid. Het 

literaire erfgoed kwam daarbij goed van pas. Onder andere Coornhert, Spieghel en 

Roemer Visscher uit de zestiende eeuw, Hooft, Vondel, Huygens en Camphuysen uit 

de zeventiende eeuw en de gebroeders Van Haren uit de achttiende eeuw werden in de 

handboeken en andere geschriften geroemd vanwege hun zedelijke karakter. Over dit 

                                                 
538 Diverse redevoeringen zijn opgenomen in zijn meerdelige Geschied- en letterkundig mengelwerks  
539 Koopmans 1804a en 1804b. 
540 Koopmans 1804a, p. 497. 
541 Koopmans 1809a en 1809b. 
542 Koopmans 1809a, p. 142. 
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veronderstelde zedelijk karakter gaat het verderop in dit hoofdstuk. Er is echter één 

auteur die meer dan alle anderen in verband werd gebracht met zedelijkheid en dat is 

de Zeeuwse zededichter Jacob Cats.   

 

De zedekundige werken van Jacob Cats 

 

Jacob Cats werd geboren in Brouwershaven, een dorp op Schouwen-Duiveland. Hij 

volgde de Latijnse school en ging vervolgens rechten studeren. Hij werkte onder meer 

als advocaat en pensionaris in Middelburg en Dordrecht en werd in 1636 aangesteld 

als  raadpensionaris van Holland. Behalve als staatsman was Cats ook actief als 

dichter. Hij dichtte voornamelijk over de burgerlijke samenleving; over het 

huwelijksleven en het huiselijk leven. Zijn werk kent een sterk opvoedend karakter.543 

Tot zijn bekendste werken behoort zijn in 1625 verschenen Houwelick, dat diende als 

handleiding voor het huwelijk.  

Cats genoot in de eigen tijd veel waardering. In de loop van de achttiende 

eeuw was de bewondering voor Cats echter bijna geheel verdwenen. Joost Kloek 

verklaart in een artikel over Cats als nationaal zedenmeester deze achteruitgang door 

de achttiende-eeuwse voorkeur voor een meer hoogdravende literatuur, waarin weinig 

ruimte was voor de eenvoud van Cats.544 Rond 1775 was het volgens Kloek in de 

cultureel toonaangevende kringen vermoedelijk helemaal gedaan met Cats, voor wie 

zijn geschriften te flauw en te eentonig waren. In die tijd, eind achttiende eeuw, waren 

er echter ook verdedigers van Cats die wezen op het leermeesterschap van de auteur. 

Rhijnvis Feith en Onno Zwier van Haren bijvoorbeeld beredeneerden dat juist door 

het lezen van het werk van Cats het verval van de Nederlandse natie een halt 

toegeroepen kon worden.545 Kloek signaleert eind achttiende een pleidooi voor de 

terugkeer van de ‘Catsiaanse pedagogiek’. Dit leidde onder andere tot een nieuwe 

uitgave van de volledige werken van Cats, bezorgd door Feith (1790-1799). 

Met het aanbreken van de Franse periode kreeg de herwaardering van Cats een 

extra impuls. Men werd zich bewust van het feit dat Nederland kwetsbaar was 

geworden. Het creëren van de nationale identiteit werd noodzakelijker. De natie zocht 

haar toevlucht in de voortreffelijkheid van een zedelijk hechte gemeenschap.546 De 

focus op het 17e-eeuwse verleden bracht met zich mee dat de belangstelling voor Cats 

toenam, onder meer omdat zijn werk voor iedereen verstaanbaar was. Dit leidde in de 

eerste helft van de 19e eeuw tot een hausse aan verhandelingen en bloemlezingen over 
                                                 
543 Zie voor een beschrijving van het werk van Cats: Porteman & Smits-Veldt 2008.  
544 Kloek 1998.  
545 Ibidem, p. 112-113. 
546 Blaas 2000, i.h.b. p. 50. 
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Cats en in 1829 werd zelfs een standbeeld van hem geplaatst in zijn geboortedorp 

Brouwershaven, lang vóór het Vondelstandbeeld tot stand kwam.  

 

In de literaire handboeken uit de eerste helft van de negentiende eeuw werd Cats 

gezien als een van de belangrijkste dichters uit de vaderlandse geschiedenis. ‘Geen 

onzer Dichteren is zoo miskend, als Cats’ schreef Jeronimo de Vries in zijn overzicht 

over de Nederduitse dichtkunst.547 Hij citeerde uit de Hollandsche Spectator van 

Justus van Effen, die in 1732 schreef dat iemand die het waagde om het werk van Cats 

te waarderen werd aangekeken alsof hij niet goed bij z’n hoofd was: ‘Zo iemand […] 

met lof van 's mans werken durft spreken, men ziet hem, als of hij uit de andere 

wereld kwam, en het hem in de herssenen scheelde.’548 De miskenning van Cats was 

volgens De Vries te wijten aan diverse ‘vernuften’ die struikelden over enkele kleine 

gebreken van zijn werk, blind waren voor de deugden die Cats beschreef en ‘niets 

fraai noemden, dat niet, als sommige plaatsen van den ouden Vondel en vele van den 

jongen Antonides, luid en schel klonk.’549 De Vries zag in Cats een belezen man en 

iemand met een helder verstand en veel mensenkennis, waarin geen één schrijver hem 

wist te evenaren. Hij waardeerde zijn eenvoud, oorspronkelijkheid en 

ongekunsteldheid. Weliswaar sloot hij niet de ogen voor de gebreken van de 

zeventiende-eeuwse auteur; sommige stukken waren plat en vol van stopwoorden en 

herhalingen, maar daar stond volgens De Vries veel tegenover, in het bijzonder Cats’ 

deugdzaamheid.  

Waardering vond Cats ook bij Siegenbeek, die Cats op de derde plaats, na 

Vondel en Hooft, op de ranglijst van de zeventiende-eeuwse ‘hoofddichters’ zette.550 

Hij prees Cats onder meer vanwege zijn ‘ongemeene rijkdom van algemeen nuttige 

leeringen’, bevallige schildering, vernuft en vindingskracht. Weliswaar ontbrak bij 

hem het stoute, zinrijke en hoogdravende dat wel in het werk van Hooft en Vondel 

was te vinden, maar dit werd volgens hem ruimschoots vergoed onder meer in ‘dien 

gelukkigen schilder van het menschelijke hart, dien bevalligen zedemeester van ouden 

en jongen, rijken en armen, mannen en vrouwen, [die] te allen tijde zal doen 

beminnen en hoogachten.’551  

Van Kampen zag Cats hoofdzakelijk als dichter van het volk; als zededichter. 

In tegenstelling tot Hooft en Huygens schreef hij niet voor een ‘uitgelezen' kring van 

ingewijden’, maar voor iedereen, in begrijpelijke taal en taferelen ontleend aan het 

                                                 
547 De Vries 1810, dl. 1, p. 108. 
548 Ibidem. 
549 Ibidem, p. 109. 
550 Siegenbeek 1826, p. 106. 
551 Ibidem, p. 110. 
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dagelijks leven. Volgens Van Kampen hadden veel mensen zijn werk een eervolle 

plaats naast de bijbel gegeven. Zijn werken waren volgens hem soms langdradig, 

eentonig en plat van uitdrukking, maar dit wist Cats te compenseren met zijn 

verbeeldingskracht, mensenkennis en levenslessen. Van Kampen waardeerde vooral 

de invloed die Cats had op de natie:  

 

Wij twijfelen dan ook niet aan den zegenrijken invloed, dien de lezing van 

dezen Dichter der deugd en der goede zeden gedurende meer dan eene eeuw, 

dat hij algemeen werd in eere gehouden, op het karakter der Natie gehad 

heeft.552    

 

De Clercq benadrukte op zijn beurt in zijn verhandeling de belezenheid van Cats. Ook 

hij bewonderde zijn verdiensten als verspreider van menselijk geluk, godsdienstigheid 

en deugd. ‘Eere zij dan aan de assche van den lang miskenden en toch 

onwaardeerbaren man bewezen! […] CATS was Christen, bevorens Dichter te zijn.’553 

De langdradigheid van Cats beschouwde hij als minpunt, maar hij zag dit als een 

gebrek van de tijd waarin hij leefde.  

 De meningen van De Vries, Siegenbeek, Van Kampen en De Clercq over Cats 

kwamen grotendeels overeen: Cats werd gezien als een volksdichter en -opvoeder, die 

qua dichttrant verschilde van Hooft, Vondel en Huygens, maar die in naïviteit en 

rijkheid van beelden niet voor hen onderdeed. Zijn langdradigheid, platheid en 

eenvoud van uitdrukking werden vaak als minpunten genoemd, zonder dat dit 

bijdroeg aan een negatieve waardering van zijn werk. Cats werd vooral bewonderd 

vanwege de morele invloed van zijn werk op de natie en vanwege het nationale 

karakter van zijn werk, of zoals De Clercq het verwoordde: ‘Het spreekt van zelve, 

dat CATS hier niet aesthetisch beschouwd wordt, maar alleen met opzigt tot de 

meerdere nationaliteit zijner werken.’554 Dit beeld kwam overeen met wat in andere 

boeken en verhandelingen uit deze periode over Cats viel te lezen. Zijn 

deugdzaamheid stond als oordeel over de schrijver hoger aangeschreven dan zijn 

esthetische waarde.  

Rond het midden van de negentiende eeuw kwam er kritiek op Cats. In 1841 

liet Potgieter zich negatief uit over Cats in zijn verhaal ‘Jan, Jannetje en hun jongste 

kind’, waarin hij zijn ideeën uiteenzette over de toestand van de Nederland. In het 

allegorische verhaal staat vader Jan symbool voor de Nederlandse natie en zijn 

                                                 
552 Van Kampen 1821-1826, dl. 1, p. 184-185. 
553 De Clercq 1824a, p. 162. 
554 De Clercq 1824a, p. 178. 
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kinderen, onder wie Jan Crediet en Jan Compagnie, hij verpersoonlijkt in de kinderen 

bevolkingsgroepen, beroepsgroepen of typerende Nederlandse karaktertrekken. De 

jongste zoon, Jan Salie, belichaamt de slappe mentaliteit van de eigentijdse 

Nederlanders.555 Potgieter achtte de geest van Jan Salie, die bezit had genomen van de 

Nederlandse bevolking, verantwoordelijk voor het verval van de Nederlandse natie. 

Er was volgens Potgieter maar één oplossing: Jan Salie moest het huis uit worden 

gezet om zo weer tot de oud-Hollandse mentaliteit terug te keren. Met betrekking tot 

de literatuur wees Potgieter Cats aan als voorbeeld van een Jan Salie-auteur. Cats was 

volgens hem één van de schrijvers die de hartstocht uit de literatuur had laten 

verdwijnen door met beide benen op de grond te blijven staan. Het huiselijke en 

eenvoudige van Cats had de ogen doen sluiten voor auteurs als Onno Zwier van 

Haren. Alleen door het loslaten van Jan Salie kon Jan de Rijmer getransformeerd 

worden in Jan de Poëet, aldus Potgieter.  

Na Potgieter was het Busken Huet die in de jaren zestig felle kritiek uitte op 

Cats. Hoewel Busken Huet buiten mijn periode valt wil ik hem toch citeren. Hij 

omschreef Cats als een ‘godvreezende moneymaker’ die de ‘incarnatie [is] geweest 

van den nederlandschen daemon’, die met zijn ‘laaghartige moraal, zijne 

leuterlievende vroomheid en keutelachtige poësie’ veel kwaad heeft gesticht.556 Hij 

beschouwde zijn populariteit als een ‘nationale ramp’: 

 

De val van onze nationaliteit moet niet het minst hieraan worden 

toegeschreven, dat hij er in geslaagd is het nederlandsch karakter te 

herscheppen naar zijn eigen beeld. Hij heeft ons omgekneed tot een wawelend 

en geniepig volk, heeft onze smaak bedorven, heeft onzen kunstzin 

uitgedoofd, heeft geen hoogere eerzucht bij ons opgewekt dan om, met Gods 

naam op de lippen en met eene aalmoes in de uitgestrekte hand, te sterven als 

millionair.557     

 

Potgieter en Huet gingen allebei in op de invloed die Cats had op het volk. Die was er 

inderdaad, want Cats werk was ongekend populair in de eerste helft van de 

negentiende eeuw. Zijn werk werd meerdere keren opnieuw uitgegeven, vaak in de 

vorm van een bloemlezing, en vaak ook in goedkope edities. Siegenbeek bijvoorbeeld 

bracht in 1810 onder de titel Keur van dichterlijke zedelessen, voornamelijk uit J. Cats 

een bloemlezing uit bedoeld als leesboek voor ‘gevorderde leerlingen’. Het doel van 
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de bloemlezing was tweeledig. Aan de ene kant wilde hij de lezer onderwijzen in de 

zedelijkheid en aan de andere kant was het zijn doel de lezer bekend te maken met het 

werk van Cats. Het werk was ingedeeld in verschillende zedelijke lessen als ‘waarde 

en voordeelen der deugd, en heillooze gevolgen der ondeugd’ en ‘bijzondere deugden 

en pligten; waarschuwingen tegen bijzondere ondeugden’, waarbij Siegenbeek 

fragmenten plaatste. Het werk werd meerdere keren herdrukt. 

 Naast deze bloemlezing, die ook fragmenten van andere auteurs uit de 

zeventiende en achttiende eeuw als Luyken, Camphuysen, C. Bruin, Poot en, 

Hoofman bevatte, verschenen er nog meer bloemlezingen en uitgaven van en over 

Cats558. Ik noem er enkele. Jacobus Scheltema bracht een bloemlezing van Cats uit, 

getiteld Jacob Cats aan Neerlands jufferschap (1820). In 1828 bezorgde Witsen 

Geysbeek een uitgave van zijn werk, Dichterlijke werken. Het jaar daarop gaf hij een 

werkje uit getiteld Het leven en de verdiensten van Jacob Cats: in gesprekken. Tussen 

1830 en 1844 verscheen bij Brest van Kempen in negen delen Al de werken van Jacob 

Cats.559 In 1840 verscheen nog een bloemlezing, Bloemlezing uit de werken: keur van 

zinrijke spreuken, snedige gezegden en belangrijke lessen van levenswijsheid.  

De populariteit van Cats blijkt niet alleen uit de vele werken die van en over 

Cats verschenen, maar ook uit de receptie van deze werken. Een recensent in de 

Vaderlandsche letteroefeningen schreef naar aanleiding van Scheltema’s bloemlezing: 

‘Cats was eens het lievelingsboek, en werd geschat naast den Bijbel; en toen ging het 

ons vaderland wèl’.560 Cats behoorde volgens de literaire critici tot de belangrijkste 

auteurs en dat was vooral te danken aan het zedelijke karakter van zijn werk en niet 

aan de esthetische kwaliteiten. Cats was met andere woorden belangrijk vanwege de 

bruikbaarheid van zijn werk voor de natie.      

 

Dubieus gedrag. Onzedelijkheden in het literaire verleden 

 

Zedelijk gedrag werd gewaardeerd, onzedelijk gedrag werd afgekeurd. Echter, er 

waren voorbeelden van ‘gecanoniseerde’561 auteurs die beschuldigd werden van het 

                                                 
558 Zie voor een overzicht ook: Verkruijsse 2002, hoewel dit overzicht vwb de negentiende eeuw niet 

compleet is.  
559 De eerste vier afleveringen zijn verschenen bij Brest van Kempen, de andere 22 afleveringen (in 

totaal zijn er 26 afleveringen in 9 delen uitgebracht) zijn verschenen bij uitgever W.J. Thieme te 

Zutphen. 
560 Anon. 1821c, p. 436. 
561 Omdat ‘canon’ nog geen gebezigd woord was in de door mij onderzochte periode zet ik het hier 

tussen aanhalingstekens. Ik bedoel: auteurs die een plek hebben gekregen in de Nederlandse 

literatuurgeschiedenis zoals deze in de eerste helft van de negentiende eeuw gestalte kreeg.  
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schrijven van ongepaste literatuur. Constantijn Huygens bijvoorbeeld werd meerdere 

keren ‘berispt’ om zijn onzedelijke werken. Van Kampen wees in zijn geschiedenis op 

Huygens onkiesheden in onder meer de klucht Trijntje Cornelis en enkele van zijn 

sneldichten. Hij vond de ‘dartele dubbelzinnigheden’ in deze werken hinderlijk.562 

Rinse Koopmans wees in zijn redevoering over Huygens eveneens op ‘onkiesche 

aardigheden’ in zijn sneldichten, kamerspelen en kluchten. Hij keurde deze af, maar 

benadrukte tevens dat Huygens in zijn leven geen ‘ongebonden gedrag’ had vertoond. 

Het zouden volgens hem vooral zijn vrienden zijn geweest die hem ertoe aanspoorden 

deze werken in het licht te geven; werken die Huygens later zelf als ‘vodderij’ zou 

hebben omschreven aldus Koopmans.563 Witsen Geysbeek wilde überhaupt niet 

ingaan op Huygens onzedelijke geschriften; dit zou afbreuk doen aan Huygens:   

 

Wij spreken niet van het onkiesche, onzedige en onbetamelijke, dat sommigen 

in zijne gedichten menen te vinden, en welken hier ter afkeuring aan te voeren 

met de welgevoeglijkheid, of liever met onze verfijnde denk- en spreekwijzen, 

zou strijden; wij gedragen ons daaromtrent aan hetgeen de Hoogleeraar 

Koopmans tot verontschuldiging des dichters heeft aangevoerd, en zullen 

enkel van zoodanige gebreken melding maken, die den versbouw zijner 

gedichten aankleven.564 

 

Hoogleraar Lulofs werd in het tijdschrift Vaderlandsche letteroefeningen zelfs 

bekritiseerd omdat hij in zijn Akademische voorlezingen te veel uit Huygens’ 

sneldichten had geciteerd; en dat terwijl sommige ‘wezenlijk vuil’ of zelfs 

‘onzedelijk’ zijn.565  

Ondanks deze kritiek werd Huygens door veel literatuurcritici beschouwd als 

één van de belangrijkste dichters uit de Gouden Eeuw. Ze erkenden het verwerpelijke 

van zijn onzedelijke geschriften, maar vergaven het hem als het ware; de waardering 

voor Huygens bleef overeind, op basis van zijn geleerdheid, godsdienstigheid en de 

vriendschappen die hij onderhield met de belangrijkste schrijvers en geleerden uit zijn 

tijd.   

 

Heel anders verging de Amsterdamse dichter en toneelschrijver Willem Godschalk 

van Focquenbroch. Focquenbroch, geboren te Amsterdam, was gepromoveerd in de 

geneeskunde en werkte in de jaren zestig als geneesheer in Amsterdam. Hij hield er 
                                                 
562 Van Kampen 1821-1826, dl. 1, p. 154. 
563 1809a, p. 151-152. 
564 Witsen Geysbeek 1821-1827, dl. 3, p. 478. 
565 Anon. 1827c, p. 28. 
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een losse levenswijze op na. In 1666 vertrok hij plotseling naar Ghana, om daar te 

werken als ‘fiscaal’. Hij overleed daar enkele jaren later, vermoedelijk aan de gele 

koorts.  

Hij genoot in de zeventiende en achttiende eeuw veel belangstelling. Zijn werk 

werd meerdere malen herdrukt. In de negentiende-eeuwse literatuurgeschiedschrijving 

echter is Focquenbroch nagenoeg afwezig. Als er al over hem werd geschreven, dan 

uitsluitend in negatieve zin. De negentiende-eeuwse letterkundigen veroordeelden zijn 

levenswijze en zijn geschreven werk en besteedden weinig tot geen aandacht aan hem. 

De Vries vermeldde slechts de naam van Focquenbroch, maar schreef verder niets 

over hem. Wel schreef hij in een voetnoot ‘het is in de daad te betreuren dat dit 

vernuft zich zoo schandelijk vermorst heeft’, waarbij hij verwees naar Amsterdam in 

zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, 

kerkenstaat, schoolen, schuttery, gilden en regeeringen die historicus Wagenaar in de 

tweede helft van de achttiende eeuw had vervaardigd. Wagenaar had in deze 

geschiedenis het volgende over Focquenbroch geschreven:  

 

Willem Godschalk van Focquenbroch was een Amsterdammer van geboorte, 

die zig meest op ‘t boertig digten heeft toegelegd, en, meer om zyne 

geestigheid, dan om zyne konst vermaard geworden is. Hy hadt zig in de 

Geneeskunde geoefend, en was tot Doctor bevorderd: doch te sterk verslingerd 

op gezelschappen, maakte hy met zyne practyk, weinig opgang [...].566     

 

Siegenbeek schreef enkele regels over hem in zijn literatuurgeschiedenis uit 1826. Hij 

ging niet in op het leven van de auteur, maar schreef slechts dat zijn werk getuigde 

van een ‘gebrek aan kieschheid en beschaafheid’.567 Ook Van Kampen besteedde in 

zijn literatuurgeschiedenis weinig aandacht aan de Amsterdamse dichter en was 

negatief over hem.568 Witsen Geysbeek nam een kort lemma over hem op in het 

tweede deel van zijn Biographisch anthologisch en critisch woordenboek der 

Nederduitsche dichters. Witsen Geysbeek wees op de ‘losse levenswijze’ van de 

auteur, die er volgens hem de schuld van was dat zijn praktijk als geneesheer niet 

goed liep. Over zijn poëzie schreef hij: 

 

Wij willen ons papier niet bezoedelen met voorbeelden van zijn morsige 

rijmen aan te halen; de lezing van een paar bladzijden van deze zoogenaamde 
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567 Siegenbeek 1826, p. 181-182. 
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boertige gedichten, die Abraham Bogaert, bij elkander verzameld en in 1696 te 

Amsterdam heeft uitgegeven is een waar vomitief voor elk die eenigen smaak 

en gevoel van het welvoeglijke heeft.569 

 

De ‘losse levenswijze’ en zijn erotisch getinte literatuur, die niet los van elkaar 

werden gezien, hebben ertoe bijgedragen dat Focquenbroch in de eerste helft van de 

negentiende eeuw geen plaats kreeg in de literaire canon. De eerste die een poging 

ondernam Focquenbroch in een positief daglicht te zetten was H. de Gooijer, maar 

dan zitten we ook al in een volgende periode. In 1868 publiceerde hij in de 

Vaderlandsche letteroefeningen een stuk over Focquenbroch getiteld ‘Een miskend 

dichter’.570 De Gooijer wilde met deze verhandeling de kwaliteit van Focquenbroch 

als dichter aantonen, iets wat nog niet eerder was gedaan. Zijn doel was ‘hem op te 

heffen uit het stof der vergetelheid en der verachting’. De Gooijer was zich bewust 

van de bestaande visie op Focquenbrochs schrijverschap. Hij schreef: 

 

Trilt mijne hand niet als ik den heiligen naam van dichter durf te geven aan 

dien man? Aan hem, over wien van alle tijden heen de staf is gebroken over 

een die de schoonste aller kunsten heeft onteerd met zijn werken? Aan hem 

over wien door eene lange rij van achtenswaardige mannen het doemvonnis is 

geveld om verbannen te worden uit het gezelschap der nederlandsche 

muzenzonen? Den ‘morsigen Focqenbroch’, den ‘minnaar van 

gezelschappen’, den man ‘die liever vaerzen dan recepten schreef’, dien 

sommigen niet eens de schamele eer gunnen genoemd te worden in de 

geschiedenis der Nederlandsche letterkunde anders dan bij wijze van noot 

onder de bladzijden, als mogt hij in geene gewijde aarde rusten maar slechts 

buiten het kerkhof begraven zijn – dien man durft gij dichter noemen? ’t Is al 

belagchelijk! En toch neem ik dat woord niet terug. 

 

De Gooijer probeerde waardering voor Focquenbroch te creëren door erop te wijzen 

dat Focquenbroch in de eerste plaats voor vrienden schreef; zijn werk was niet voor 

een groot publiek bedoeld. Daarnaast wees hij op het feit dat het Focquenbroch in het 

leven ook niet allemaal meezat; de maatschappij had hem het geluk onthouden. Zo 

was het hem niet gelukt om een praktijk als geneesheer te krijgen en hij had geen 

geld. De Gooijer omschreef hem als iemand met een ongelukkige maatschappelijke 

positie. Hij had geen vrouw en kinderen. De Gooijer liet overigens in het midden in 
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hoeverre Focquenbroch zelf debet was aan zijn eigen ongeluk. Hij legde vooral de 

nadruk op zijn lijden en de vele ontberingen die hij had moeten ondergaan. 

Focquenbroch had volgens De Gooijer een goed hart en vooral in de betere periodes 

in zijn leven kwam het godsdienstig gevoel van de dichter naar voren. Over zijn 

literaire werk schreef De Gooijer dat Focquenbroch had toegegeven aan de wansmaak 

van zijn tijd. Echter, zijn erotische werken kenmerkten zich volgens hem door een 

verheven stijl en zijn mooi uitgewerkt. Volgens De Gooijer hadden zijn gedichten 

bijgedragen ‘om den smaak voor onze vaderlandsche letteren aan te wakkeren’. Hij 

beschouwde Focquenbroch als  één van de beste dichters van de zeventiende eeuw.   

Ondanks De Gooijers inzet nam de aandacht voor Focquenbroch pas weer toe 

in de twintigste eeuw. Onder meer Willem Frederik Hermans zette zich in voor 

rehabilitatie van deze zeventiende-eeuwse auteur.571  

 

Terwijl Focquenbroch in de eerste helft verzwegen werd, vormde de achttiende-

eeuwse dichter en staatsman Onno Zwier van Haren een probleem voor de literair-

historici.572 Hij studeerde rechten en bekleedde in zijn leven diverse belangrijke 

posities en nam onder andere zitting in de Staten Generaal. Hij was tevens bevriend 

met Willem IV. Van Haren werd, zoals ook is gebleken uit hoofdstuk 3, in de literaire 

geschiedschrijving gezien als één van de belangrijkste achttiende-eeuwse auteurs. 

Vooral zijn dichtstuk De Geuzen, waarover eerder in dit hoofdstuk is geschreven, 

werd beschouwd als een belangrijk dichtwerk voor de natie. Er deed zich echter één 

probleem voor: Van Haren was in de achttiende eeuw beschuldigd van incest met 

twee van zijn dochters. Hoe viel deze beschuldiging te rijmen met de waardering voor 

zijn werk in de tijd dat er morele maatstaven aan literatuur gesteld werden? Hoe 

gingen de letterkundigen hiermee om?  

Allereerst Jeronimo de Vries. Hij schreef in zijn literatuurgeschiedenis een 

stuk over Van Haren, waarin hij kort inging op het voorval. Wat er precies was 

gebeurd liet De Vries in het midden. Het enige dat hij schreef was dat Van Haren iets 

was overkomen waar hij niets aan kon doen, buiten zijn schuld om. Enkele jaren later, 

op 10 februari 1810, hield Joan Melchior Kemper, hoogleraar in de rechten en later, 

vanaf 1817, lid van de Tweede Kamer, in de Hollandsche Maatschappij van Fraaije 

Kunsten en Wetenschappen een lezing over Onno Zwier van Haren.573 Net als De 

Vries liet ook Kemper in het midden wat er was gebeurd. Hij sprak over een 

‘familiegeschil, waarvan de ware toedragt wel nimmer zal ontdekt worden’; een 
                                                 
571 Zie Van Stipriaan 2007.  
572 Voor achtergrondinformatie over Van Haren zie: Van der Vliet 1996. 
573 Kemper 1825. Deze lezing is eveneens gepubliceerd in het tweede deel van Verhandelingen, 

redevoeringen en staatkundig geschriften van Jhr. Joan Melchior Kemper, p. 143. 
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‘verdenking omtrent zijne zeden.’574 Kemper zette Van Haren in zijn lezing neer als 

een groot staatsman, en toch een man van grote zedelijkheid.  

 Witsen Geysbeek was in zijn Biographisch woordenboek minder 

geheimzinnig over de veroordeling.575 Hij sprak van ‘ontaarde dochters’ die hem 

beschuldigden van ‘crimen tentati incestus’; een ‘verfoeilijk complot’ dat zijn 

kinderen tegen hem hebben gesmeed ‘op eene wijze, die de natuur walgen en ijzen 

tevens doet’. Witsen Geysbeek legde, net als De Vries, de schuld niet bij Van Haren, 

maar bij anderen. Van Haren was volgens hem bovendien met geweld gedwongen om 

een bekentenis af te leggen. Witsen Geysbeek omschreef Van Haren als een geleerd 

man, een invloedrijk staatsman, een bekwaam rechtsgeleerde en als een dichter van 

‘zeer zeldzame verdiensten, die moed en kunde genoeg had, om slaafsche banden te 

breken, en zich op eene hoogte te stellen, door dichtlievenden van zijnen tijd op verre 

na niet bereikt.’576 

 De volgende die over hem schreef is Nicolaas van Kampen, die het  in zijn 

Beknopte geschiedenis der letteren en wetenschap heeft over een ‘allertreurigst 

Regtsgeding met zijne naaste betrekkingen, over de beschuldiging eener misdaad, die 

zelfs bij Heidenen voor allerafgrijsselijkst gold’.577 Hij ging verder niet in op de aard 

van de beschuldiging en de waarheid ervan, maar beperkte zich hoofdzakelijk tot de 

dichterlijke kwaliteiten van Van Haren. In zijn verhandeling over de ‘Lotgevallen der 

dichtkonst’ uit het begin van de negentiende eeuw omschreef hij Van Haren als een 

‘edele Fries’, wiens ziel ‘gloeide van yver voor vaderland en vryheid’.578 In die 

verhandeling verwees hij niet naar de beschuldiging. Siegenbeek ging in zijn 

literatuurgeschiedenis ook niet op de zaak in en Willem de Clercq schreef in zijn 

verhandeling evenmin over de beschuldiging. De laatste schreef over De Geuzen ‘Zijn 

Geuzen zijn een der belangrijkste voortbrengselen onzer letterkunde.’579 

 Van Haren werd in de literaire kritiek dus gezien als een onschuldig man. Hij 

mocht en kon geen dader zijn in de ogen van de letterkundigen. Dit valt niet los te 

zien van de canonisering van De Geuzen, dat beschouwd werd als één van de weinige 

hoogtepunten van de achttiende-eeuwse literatuur en tevens gezien werd als een 

belangrijke nationale tekst. Het is vermoedelijk om die reden dat de literair-historici, 

op Witsen Geysbeek na, weigerden te schrijven over de beschuldiging van incest. Ze 

                                                 
574 Kemper 1836, p. 20. 
575 Witsen Geysbeek 1821-1827, dl. 3, p. 64-71. 
576 Witsen Geysbeek 1821-7, dl. 3, p. 70. Hij citeert hier De Vries.  
577 Van Kampen 1821-1826, dl. 2, p. 151. 
578 Van Kampen 1807, p. 402-403. 
579 De Clercq 1824a, p. 286. 
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draaiden er om heen, verzwegen het of gaven anderen de schuld. Alleen op die manier 

kon Van Haren zijn positie als vaderlandse dichter behouden.580   

 

Het verlangen naar een huiselijke natie 

 

P.B.M. Blaas wijst er in zijn artikel over Tollens en de vaderlandse herinnering op dat 

in de negentiende-eeuwe Nederlandse kunst behoefte was aan twee soorten lieux de 

mémoire. Er was sprake van zowel een heroïsche als een huiselijke idealisering van 

het verleden, waarbij volgens hem tussen 1813 en in 1830 vooral de heroïsche 

terugblik overheerste.581 Wat Blaas constateert voor de kunst geldt ook voor de 

literatuur, zowel uit heden als verleden. Het huiselijkheidsideaal werd eveneens 

geprojecteerd op het literaire verleden.582 De oude vaderlandse auteurs werden 

geplaatst in huiselijke kring van vrouw en kinderen. In de biografische 

omschrijvingen lag de focus niet uitsluitend op het werk van de auteur of diens 

loopbaan en maatschappelijke positie, maar ook op het huiselijk geluk van de auteur. 

In verschillende publicaties over bijvoorbeeld Hooft, waarin onder meer zijn 

buitenlandse reizen en vele vriendschappen ter sprake kwamen, werd tegelijkertijd 

zijn huiselijkheid geaccentueerd. Volgens Siegenbeek was Hooft ‘vatbaar’ voor de 

‘stille genoegens’ van het huiselijke leven.583 Enkele jaren later hield Jacobus 

Scheltema de al eerder genoemde redevoering over de brieven van P.C. Hooft, die in 

1807 ook in druk verscheen. Ook hij benadrukt het huiselijke karakter van Hooft. 

Volgens hem bevond Hooft zich het liefst in de stille huiselijke kring van vrouw en 

kinderen.  

Predikant Rinse Koopmans besteedde in zijn verhandeling over Huygens 

eveneens aandacht aan diens huiselijkheid. ‘Godsvrucht, eensgezindheid, en 

deelneming in elkanders droefheid en vreugde waren de bronnen van huisselijk geluk, 

waarin hij met zijne Echtgenoote deelde’584 en ‘De hoofsche bekommeringen werden 

bij HUYGENS aangenaam afgewisseld door huisselijk genoegen, door uitspanningen op 

                                                 
580 In 1872, publiceerde Johannes van Vloten in het tijdschrift De Levensbode een artikel over de 

kwestie getiteld ‘Een edelman onder ploerten: bĳdrage tot de Nederlandsche zedenkennis der 18e 

eeuw’. In de twintigste eeuw schreef o.a. Eduard du Perron over deze affaire in zijn boek Schandaal in 

Holland (1939). 
581 Blaas 2000, p. 49. Zie voor de heroïsering van het verleden: Jensen 2008. 
582 Zie ook Krol 1997. In hoofdstuk 3 gaat zij in op opvattingen over huiselijke poëzie in poëticale 

geschriften die verschenen tussen 1800 en 1840. Krol constateert onder andere dat Jeronimo de Vries 

het werk van Jeremias de Decker omschrijft als ‘de liefelijkste en belangrijkste tafereelen des 

huisselijken levens’. Zie Krol 1997, p. 111. 
583 Siegenbeek 1800, p. 115. 
584 Koopmans 1809a, p. 156. 



De nationalisering van het literaire erfgoed 

193 

 

Hofwijck, en de gulle verkeering met Vrienden en Vriendinnen, zoowel uitmuntende 

in geleerdheid en kunst, als zich aanprijzende door opregtheid en zoo eenvoudige als 

heusche zeden’.585 Dit citaat werd door Witsen Geysbeek overgenomen in zijn lemma 

over Huygens in zijn Biographisch anthologisch en critisch woordenboek.586  

 

Vooral in beschrijvingen van schrijfsters uit het vaderlandse verleden werd vaak de 

nadruk gelegd op haar plek in de huiselijke kring van man en kinderen. Haar 

schrijverschap bleef daarbij onderbelicht. Dit kan worden verklaard vanuit de 

contemporaine opvattingen over vrouwelijkheid. Een belangrijke theorie die in de 

eerste helft van de negentiende eeuw bepalend was voor denkbeelden over 

mannelijkheid en vrouwelijkheid was de zogenaamde ‘geslachtskaraktertheorie’ uit de 

tweede helft van de achttiende eeuw.587 Binnen deze theorie worden mannelijke en 

vrouwelijke kenmerken gezien als elkaars tegenovergestelden. Zo wordt de 

rationaliteit van de man geplaatst tegenover de emotionaliteit van de vrouw. De man 

wordt geplaatst in het openbare leven, terwijl de vrouw wordt geplaatst in de privé-

sfeer van het huiselijk leven; ze dient op de achtergrond te blijven. 

 Deze ideeën werden via de geschriften van Jean-Jacques Rousseau en 

Emmanuel Kant verspreid in de westerse wereld en doen ook in Nederland hun 

invloed gelden. Door de toenemende invloed van de geslachtskaraktertheorie nam het 

verzet tegen geleerde en schrijvende vrouwen toe. Geleerdheid en schrijverschap 

botsten met de natuurlijke bestemming van de vrouw als moeder en echtgenote. Een 

vrouw die publiceerde stapte buiten haar eigen kring, de privé-sfeer van het huiselijke 

leven, en trad op de voorgrond.     

Deze denkbeelden over de vrouw werden eveneens geprojecteerd op het 

verleden. Hierdoor werd het voor een vrouw onmogelijk gemaakt een grote rol te 

spelen in de geschiedenis; dit staat immers haaks op de bescheiden rol die haar wordt 

aangemeten. In de literaire handboeken en bloemlezingen uit in de eerste helft van de 

negentiende eeuw waren schrijfsters uit het verleden dan ook slechts marginaal 

aanwezig. Daarnaast verschenen er ook weinig publicaties over vrouwelijke auteurs. 

Beroemd is de redevoering die Jacobus Scheltema publiceerde getiteld Anna en Maria 

Tesselschade, de dochters van Roemer Visscher uit 1808,588 Maar het is één van de 

weinige bijdragen over de vroegere schrijfsters in de eerste helft van de negentiende 

eeuw. Scheltema zette de schrijfsters vooral als vrouw neer. Ze waren volgens hem: 

                                                 
585 Ibidem, p. 147. 
586 Witsen Geybeek 1821-1827, dl. 3, p. 446-447. 
587 Over deze theorie: zie Streng 1997, p. 10-14. 
588 De redevoering is eerder voorgedragen in de openbare vergadering van de Maatschappij der 

Nederlandsche letterkunde, die ook door vrouwen werd bijgewoond.  
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even nederig bij alle hare grootheid, bleven onafgebroken de voorwerpen van 

achting en den eerbied der edelste vernuften, der beste menschen; beide bleven 

Vrouwen, en traden nimmer, als zoogenoemde Sçavantes, buiten den kring 

harer bestemming; beiden voldeden ook aan de hooge roeping tot 

Echtgenooten en Moeders.589 

 

Hij plaatste de zussen in huiselijke kring door vooral de nadruk te leggen op hun rol 

als moeder en echtgenote. Hij wees erop dat ze de letteren lieten rusten toen ze 

eenmaal getrouwd waren en kinderen kregen. Decennialang zou zijn werk de 

belangrijkste bron blijven over beide schrijfsters.  

Ook anderen accentueerden de vrouwelijkheid van beide schrijfsters. Ene C. 

Ricken, die in 1838 een redevoering hield over Maria Tesselschade benadrukte dat ze, 

ondanks haar vele kundigheden, vooral ook huiselijk was: 

 

Wij zouden eene verkeerde gevolgtrekking maken, indien wij wilden 

vooronderstellen, dat Tesselschade minder voor het huisselijke leven geschikt 

was, dat die huisselijke kring veel te nietig voor haar zoude zijn.590   

 

Ricken ging uitvoerig in op haar huiselijke leven met man en kinderen. Hij achtte het  

van belang dat een vrouw, indien ze daartoe aanleg had, zich trachtte te ontwikkelen, 

maar dit hoefde niet ten koste te gaan van haar huiselijke plichten, Maria 

Tesselschade was daarvan hét bewijs volgens hem.  

 Ook van andere schrijfsters werd vooral hun vrouwelijkheid en huiselijkheid 

benadrukt. Siegenbeek bijvoorbeeld, die in in het tijdschrift Euterpe een verhandeling 

publiceerde over Elisabeth Hoofman (1664-1736), zette haar neer als een 

voorbeeldige dochter, moeder en echtgenote:  

 

Wie toch bewondert niet met mij de vrouw, die, ofschoon reeds als meisje aan 

de verhevenste zielsvermogens de uitgebreidste en voor hare sekse hoogst 

zeldzame kundigheden parende, echter niets verloor van die zedigheid, die 

beminnelijke eenvoudigheid, welke het schoonste sieraad zijn van haar 

geslacht; die, als vriendin, als dochter, echtgenoote en moeder, hare pligten 

met de loffelijkste naauwgezetheid vervulde.591 

                                                 
589 Scheltema 1808, p. 64. 
590 Ricken 1838, p. 205. 
591 Siegenbeek 1811b, p. 145. 
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Ook Witsen Geysbeek accentueerde het vrouw-zijn van diverse schrijfsters. Hij 

schreef over de achttiende-eeuwse dichteres Anna Maria Vincentius dat ze vanwege 

haar zedigheid haar eigen gedichten niet wilde publiceren; haar gedichten verschenen 

postuum. Ze was dus niet zelf buiten huiselijke kring getreden. Bij diverse schrijfsters 

benadrukte Witsen Geysbeek dat het schrijverschap geen invloed had op haar 

huishoudelijke taken als moeder en echtgenote. 

 

Alleen indien schrijfsters niet buiten hun vrouwelijke rol vielen konden ze waardering 

krijgen, zo kan uit bovenstaande worden geconcludeerd. Een probleem vormde echter 

de geleerde Anna Maria van Schurman. Zij leende zich minder voor verhuiselijking. 

Ik wil wat uitgebreider op haar waardering ingaan.  

Konden de meeste schrijvende vrouwen in een huiselijke positie gezet worden, 

een groter probleem voor de literair-historici vormt de zeventiende-eeuwse Anna 

Maria van Schurman , een zeer geleerde vrouw, studerende aan een universiteit,592 en 

tevens kunstenares en dichteres. Al op jonge leeftijd beheerste ze diverse talen en 

daarnaast was ze geïnteresseerd in onder meer wiskunde, theologie en geschiedenis. 

Ze was in de eigen tijd bekend in diverse literaire en geleerde kringen en 

correspondeerde onder andere met Cats, Huygens en Barlaeus. Ook buiten de 

Republiek was Van Schurman een beroemdheid, die in de nodige gedichten en 

lofzangen werd vereerd.593 Haar hele leven bleef ze ongehuwd en kinderloos. Zij 

leende zich er dus weinig voor om in huiselijke kring te worden geplaatst. 

Van Schurman vormde dus een obstakel voor de letterkundigen. In de literaire 

handboeken van De Vries, Siegenbeek, Witsen Geysbeek en de verhandeling van De 

Clercq werd ze überhaupt niet genoemd. Van Kampen noemde haar wel in zijn 

Beknopte geschiedenis, maar was tamelijk negatief over haar. Hij zette haar af tegen 

de schrijfsters Anna en Maria Tesselschade, die op vroege leeftijd onderwezen 

werden in diverse kundigheden hun ‘sekse passende’. Van Kampen schreef:  

 

[...] dit alles maakte deze meisjes tot de beschaafdste, zinrijkste en bevalligste 

van haren tijd, terwijl zij, met alle deze bekwaamheden, verre bleven van de 

geweldige geleerdheid (schoolmeesterij noemt het Hooft), die Anna Maria 

Schuurmans al het beminnelijke van haar geslacht deed verliezen, terwijl zich 

de edelste vernuften des lands om Anna en Tesselschade heenschaarden.594 
                                                 
592 Van Schurman werd tijdens de colleges afgezonderd van de mannen. Ze woonde de colleges bij 

achter een gordijn, zodat ze voor de mannen niet zichtbaar was. 
593 Zie voor meer informatie over haar onder meer Van Beek 1997 en Brouwer 2007.  
594 Van Kampen, 1821-1826, dl 1, p. 136-137.   
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Anna Maria van Schurman werd door Van Kampen gezien als een voorbeeld van een 

vrouw die haar vrouwelijkheid had verloren, dit in tegenstelling tot de dochters van 

Roemer Visscher, Anna en Maria Tesselschade. Hij deed het voorkomen alsof Van 

Schurman om die reden geen contact had met de ‘edelste vernuften des lands’, terwijl 

dit wel het geval was.  

 
Anna Maria van Schurman 

 

In de meeste standaardwerken over de Nederlandse literatuur uit de vroege 

negentiende eeuw werd Van Schurman niet genoemd. Wel verschenen er enkele 

lezingen en verhandelingen over haar. In 1827 hield predikant Verwey in het 

Dordrechtse departement van de Maatschappij tot nut van ’t algemeen een lezing over 

haar, die hetzelfde jaar gepubliceerd werd in het tijdschrift Recensent, ook der 

recensenten.595 Verwey vond Van Schurman een sieraad van haar geslacht. Hij achtte 

haar uniek ‘door de vroegtijdige ontwikkeling harer zielsvermogens, door de 

verwonderlijke, steeds toenemende vlugheid van haren geest, en door den wijden 

omvang harer kundigheden.’596 Hij sprak over haar uiteenlopende vaardigheden en op 

haar liefde voor de ‘ernstige en geleerde’ takken van kunsten en wetenschappen. 

                                                 
595 Verwey 1827 
596 Ibidem, p. 452. 
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Weliswaar was dit alles volgens Verwey minder geschikt en passend voor de vrouw, 

maar Van Schurman vond bij hem hiervoor verschoning vanwege haar ‘vlugheid van 

geest’.  

Verwey was het oneens met het oordeel van Van Kampen. Hij achtte haar juist 

ondanks haar geleerdheid een sieraad voor haar geslacht. Het was haar karakter dat 

haar beminnelijk maakte. Hij benadrukte dat niet zijzelf maar haar omgeving haar had 

gestimuleerd om haar kennis te vergroten. Zij kon als vrouw hierop toch moeilijk nee 

zeggen? 

 

Naauwelijks was het bekend geworden, dat zij smaak had in de oefening der 

wetenschappen; of een drom van Geleerden omringt haar, moedigt haar aan, 

en sommigen hunner vallen haar lastig met allerlei geleerde, fijne, moeijelijke 

vragen. Wat zoude zij doen? Juist door haar beminnelijke vrouwelijk karakter, 

hare zachtheid en groote wellevendheid geeft zij toe, en verdiept zich te veel 

in zaken, die zij aan geleerden van beroep had moeten overlaten.597 

 

Naast haar geleerdheid ging Verwey ook in op haar kwaliteiten als dichteres. Hij 

scheef zeer lovend over haar poëzie, waarin hij haar zedelijkheid en godsdienstigheid 

zag weerspiegeld. Hij betreurde het dat zoveel geschreven werd over haar geleerdheid 

en zo weinig over haar zedelijk karakter. Hij benadrukte dat zij niet buiten haar kring 

was getreden. Ze beantwoordde slechts brieven, uit beleefdheid. Daarnaast waren het 

anderen die haar werken verspreidden. Verwey legde vooral de nadruk op haar 

nederigheid, die volgens hem was ontstaan uit ‘diep ontzag voor het Allerhoogste 

Wezen’. Toch eindigde hij zijn lezing met een kritische noot. Hij stelde dat Van 

Schurman meer had geschitterd indien zij zich meer had gericht op voor haar geslacht 

geschikte kundigheden. Hij ziet een ‘gulden middelweg’, waarin vrouwen niet tot 

savantes worden omgetoverd, maar ook niet dom gehouden.  

Ruim tien jaar later hield A. van Heel in het genootschap Oefening kweekt 

kennis een lezing over Van Schurman.598 Hij deelde grotendeels de mening van 

Verwey. Ook hij wees op haar vroege verstandsontwikkeling, haar godsdienstigheid 

en zedelijkheid en haar vriendschappen met verschillende grote auteurs en geleerden, 

onder wie Vossius, Cats en Huygens. Net als Verwey benadrukte hij dat ze niet zelf 

met haar kennis op de voorgrond was getreden. Van Heel was van mening dat 

vrouwen een passende verstandsontwikkeling moeten doormaken. Een ‘beschaafde 

geest en veredeld verstand’ verhoogde de vrouwelijk waarde, aldus Van Heel. 

                                                 
597 Verwey 1827, p. 455. 
598 Van Heel 1843.  
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Hierdoor zou de vrouw volgens hem beter in staat zijn de plichten te vervullen die bij 

haar bestemming horen. Hij schreef:  

 

[...] de vrouw, door de natuur bestemd tot gezellig verkeer en huisselijk leven, 

tot vervulling der pligten die als echtgenoot en moeder op haar rusten, en die, 

verwijderd van het gewoel der wereld, geroepen is tot vorming van haar 

kroost, en zich door de stille deugden van nederigheid, hulpvaardigheid, trouw 

en liefde het beminnelijkst aan ons oog vertoont.’599 

 

Van Heel wees erop dat in de tijd van Van Schurman er heel anders tegen geleerdheid 

bij vrouwen werd aangekeken. Net als Verwey benadrukte hij dat ze aangemoedigd 

werd tot het vergroten van haar kennis. Hij achtte Van Schurman belangrijk voor de 

natie, vanwege haar liefde voor het goede en edele, voor geleerdheid, kunst en 

wetenschappen. Verstand en beschaving gingen bij haar hand in hand. Hij omschreef 

haar als een geleerde vrouw die ondanks alles vrouw was gebleven.  

Anna Maria van Schurman kreeg ook een hoofdstuk in Levensschetsen van 

vaderlandsche mannen en vrouwen, een schoolboek uitgegeven door de Maatschappij 

tot nut van ’t algemeen.600 De onbekende auteur besteedde aandacht aan haar 

boetseerkunst, haar tekenkunst, maar ook aan haar geleerdheid en haar briefwisseling 

met onder meer Huygens en Vossius. Haar geschreven werk komt slechts kort aan 

bod. De auteur benadrukte, net als Van Heel en Verwey, dat Van Schurman nooit te 

koop heeft gelopen met haar kennis en ook niet zelf het initiatief heeft genomen haar 

werken uit te geven.  

Van Schurman bevond zich in het schemergebied van de canon. Ze werd in de 

meeste literatuurgeschiedenissen niet genoemd, maar er verschenen wel diverse losse 

publicaties over haar. In deze publicaties werd haar talent erkend, maar tegelijkertijd 

werd ze beschreven vanuit de negentiende-eeuwse denkbeelden over de vrouw. 

Ondanks dat de letterkundigen haar niet in de kring van man en kinderen konden 

plaatsen, accentueerden ze haar vrouwelijkheid. Dit deden ze door erop te wijzen dat 

anderen haar hadden aangezet tot het publiceren van haar werk en haar hadden 

gestimuleerd in haar geestelijke ontwikkeling; ze had nooit zelf haar kennis 

geëtaleerd, maar bleef altijd nederig en op de achtergrond. Alleen op die manier 

maakte de zeventiende-eeuwse Van Schurman kans om gecanoniseerd te worden.  

 

 

                                                 
599 Ibidem, p. 166-167. 
600 Anon. 1837b. 
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De nationalisering van de volksliteratuur 

 

In de loop van de achttiende eeuw was de populariteit van volksverhalen en 

Middelnederlandse liederen afgenomen. De volksliteratuur werd steeds meer lectuur 

voor de lagere klassen, die via de zogenaamde ‘blauwe boekjes’, een goedkope 

uitgave bestemd voor de minder gegoede mensen, in aanraking kwamen met de 

volksliteratuur. De elite keerde zich steeds meer af van deze literatuur en in de vroege 

negentiende eeuw leek zij hiervan geheel vervreemd te zijn.601 Eenzelfde 

ontwikkeling valt ook waar te nemen onder de lagere klassen. Ook zij moesten steeds 

minder hebben van deze literatuur.  

Herman Roodenburg schrijft in zijn artikel over volkskunde en nationale 

identeit dat vooral de Maatschappij tot nut van ’t algemeen de drijvende kracht is 

geweest achter deze ontwikkeling.602 Dit genootschap was opgericht in 1784 en 

dankte haar ontstaan, gelijk diverse andere genootschappen, aan het verval van de 

Republiek.603 Door de oprichting van enkele grote genootschappen, waaronder ’t Nut, 

probeerde men op zowel lokaal als op landelijk niveau het probleem bij de bron aan te 

pakken.604 Via volksopvoeding werd getracht het tij te keren. Vooral na de 

eeuwwisseling was de invloed van ‘t Nut groot geworden, mede door een groei van 

het aantal leden, maar ook door de nadruk die de volksopvoeding kreeg ten tijde van 

de Bataafse Republiek. Het genootschap trok het lagere-schoolonderwijs naar zich toe 

en verving in het onderwijs de volksboekjes door lectuur die overeenkwam met de 

beschavingsidealen van ’t Nut.  

In het begin van de negentiende eeuw was de volksliteratuur dus zowel bij de 

elite als bij de lagere klassen uit de gratie geraakt en vergeten. De oude Nederlandse 

verhalen en liederen werden alleen nog bestudeerd door Duitse filologen, als Jacob 

Grimm, August Heinrich Hoffmann von Fallersleben, Franz Joseph Mone en de 

Vlaming Jan Frans Willems. Alleen een kleine groep geleerden hield er zich nog mee 

bezig. In de loop van de negentiende eeuw kwam daar verandering in; de  aandacht en 

waardering voor de volksliteratuur nam stapvoets toe. 

In 1828 publiceerde Jacob Carel Willem le Jeune een bloemlezing van 

Nederlandse volksliederen getiteld Letterkundig overzigt en proeven van de 

Nederlandsche volkszangen, sedert de xvde eeuw. Hij beoogde met dit werk de 

volkszangen  ervoor te behoeden voorgoed te verdwijnen en hij wilde bronnen te 

openen voor verder onderzoek. Le Jeune had als bron onder meer de ‘zoogenaamde 
                                                 
601 Roodenburg 1994. 
602 Ibidem, i.h.b. p. 277. 
603 Zie voor meer informatie over het achttiende-eeuwse verval hoofdstuk 1. 
604 Van Sas 2004, p. 73; Mijnhardt 1988.   
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blaauwboekjes’ gebruikt, maar ook had hij toegang gekregen tot de collectie van de 

Koninklijke Bibliotheek. Uitgever Johannes Immerzeel jr had hem eveneens geholpen 

door hem enkele werken uit eigen bezit ter inzage te geven.605 Le Jeune begon de 

bloemlezing met een hoofdstuk getiteld ‘Overzigt van de Nederlandsche 

volkszangen’. Volgens hem zou het publiek de volksliteratuur gaan waarderen, omdat 

hierin het eigene en nationale is te vinden:  

 

Op volksverhalen, Balladen, Romancen, hoe wilt gij ze heeten, zult gij 

zekerlijk veel prijs stellen, om het eigene, nationale, van hare teekening en 

kleur; wij mogen het nog te meer doen omdat zij bij ons zoo schaars zijn.606  

 

Le Jeune verstond onder een volkszang een lied dat belangrijk is, overeenkomt met de 

smaak van het volk en de geest van de tijd. Als de geest van de tijd veranderde, dan 

‘vlugt het lied van de lippen’.607 In het ‘Overzigt’ gaf Le Jeune een korte geschiedenis 

van de Nederlandse volkszangen vanaf de vijftiende eeuw. Hij besteedde aandacht 

aan de zangen van onder meer Coornhert, Hooft, Bredero en Cats, maar ook 

onbekende auteurs kwamen aan bod. Le Jeune gaf enkele voorbeelden uit hun werk 

met achtergrondinformatie.  

De bloemlezing van Le Jeune werd redelijk positief ontvangen in de literaire 

kritiek. Een recensent in de Vaderlandsche letteroefeningen vond de bloemlezing ‘niet 

onverdienstelijk’, en zag het als ‘onderhoudende en leerzame lectuur’. Hij ging echter 

niet in op de betekenis van de volkszangen voor de natie.608 Ook een criticus in de 

Recensent, ook der recensenten verklaarde dat het ‘geen onverdienstelijke 

onderneming’ was van Le Jeune. Het ‘Overzigt’ dat vooraf ging aan de bloemlezing 

deed volgens hem de lust voor de bestudering van deze ‘bij onze Natie maar al te veel 

verwaarloosde letteroefeningen.’ De zangen gaven inzicht in de taal en versmaat van 

de eigen voorouders.609  

 In 1836 publiceerde Laurent Philippe Charles van den Bergh een werk getiteld 

Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer, waarin hij een zo volledig mogelijk 

beeld van de vaderlandse ‘fabeltijd’ probeerde te geven. Hij wees in de inleiding op 

de zoektocht naar oude vaderlandse overleveringen door de beroemdste geleerden in 

het buitenland die het ‘niet beneden zich geacht’ hadden hun  tijd hieraan te wijden.610 

                                                 
605 De bloemlezing is door Immerzeel uitgegeven. 
606 Le Jeune 1828, p. 21. 
607 Le Jeune 1828, p. 83. 
608 Anon. 1830b. 
609 Anon. 1829. 
610 Van den Bergh 1836, p. iii. 



De nationalisering van het literaire erfgoed 

201 

 

Een jaar later publiceerde hij opnieuw een werk waarin hij de oude vaderlandse 

literatuur tot onderwerp had genomen. In 1837 verscheen zijn De Nederlandsche 

volksromans. Eene bijdrage tot de geschiedenis onzer letterkunde. Van den Bergh 

schreef dat de volkse literatuur te lang ten onrechte onbestudeerd was gebleven. Als 

reden voor deze desinteresse voerde hij aan dat deze literatuur geassocieerd werd met 

de volksklasse en bovendien te vaak slechts oppervlakkig onderzocht was. Studie naar 

de volkse letterkunde zou volgens hem veel kunnen bijdragen aan de 

geschiedschrijving van de natie. In de lectuur van het volk had volgens hem het 

nationale een schuilplaatsn gevonden. Van den Bergh betreurde het dat de 

Nederlandse letterkundigen nauwelijks oog hadden voor dit romantisch gedeelte van 

de oude Nederlandse literatuur.  

Van den Bergh beschreef de ontwikkeling van de volksliteratuur door de 

eeuwen heen. Door de komst van de burgerstand in de twaalfde en dertiende eeuw 

was volgens hem de ‘romantische’ literatuur een vroege dood gestorven, omdat de 

burgerij een eigen letterkunde ging vormen waarin geen plaats was voor 

ridderavonturen, krijgstochten en heldenverhalen. De nieuwe stand gaf de voorkeur 

aan verhalen uit de eigen stand of de geschiedenis, zonder romantisch kleed. Een 

antiromantische letterkunde was volgens Van den Bergh het gevolg; de school van 

Van Maerlant won steeds meer terrein en de romantische literatuur verdween naar de 

achtergrond en ging behoren tot de ‘mindere volksklassen.’ Daardoor werd die 

geminacht, maar Van den Bergh nam een toenemende interesse waar in de eigen tijd 

voor deze volgens hem te lang verwaarloosde literatuur.  

In de literaire kritiek werd Van den Berghs werk over het algemeen positief 

ontvangen. Een criticus van het Algemeen letterlievend maandschrift hoopte dat de 

toenemende zucht voor de beoefening van de vaderlandse oudheid- en letterkunde zou 

blijven doorgaan. Hij achtte het werk van Van den Bergh ‘overbelangrijk.’611 In de 

Vaderlandsche letteroefeningen schreef een criticus er niet aan te twijfelen dat het 

werk de ‘zucht tot vlijtiger beoefening van een veelal verzuimd vak onzer letteren 

[zou] opwekken en aanwakkeren.’ Hij zag het doen van historisch onderzoek, het 

opdelven van vergeten werken en het nasporen van oudheden als iets wat typisch 

hoorde bij de eigen tijd.612 Een criticus van De Gids was kritisch over het werk. Hij 

achtte niet alles belangrijk en zag het nut voor het volk er niet van in. Hij wilde 

anderen dan ook niet aanmoedigen in de voetsporen te treden van Van den Bergh. Hij 

erkende wel de waarde van deze literatuur, maar beschouwde deze als vooral 

interessant voor de geleerde stand:  

                                                 
611 Anon. 1838a. 
612 Anon. 1838b. 
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Er zijn evenwel eenige, welke verdienen bewaard te blijven, en deze zijn het 

ook gebleven, omdat zij voor de Geschiedenis, Taal en Letterkunde belangrijk 

zijn; zoodanige, voor zoo verre nog in het duister, der vergetelheid te 

ontrukken, beschouw ik van het uiterste belang: niet om die den volke, maar 

om ze den geleerden in de handen te geven: omdat aan het eerste de taal, de 

stijl en inhoud vreemd zijn en het hierbij niet zal winnen.613  

 

De publicaties van Le Jeune en Van den Bergh wijzen op een verschuiving in de 

bestudering van de volksliteratuur. In de jaren dertig en veertig nam de interesse in 

deze literatuur toe, die valt te verklaren vanuit het groeiende besef dat juist in de oude, 

volkse literatuur de wortels van de natie waren te vinden. Onder meer Hoffmann von 

Fallersleben had hieraan een bijdrage geleverd met zijn oproep in de Algemeene 

konst- en letterbode, waarover reeds in hoofdstuk 3 is geschreven.  

 

De opwaardering van de volksliteratuur had gevolgen voor de 

literatuurgeschiedschrijving. Haar terrein werd vergroot; de volksliteratuur werd 

genationaliseerd. Dit had niet alleen tot gevolg dat de oude middeleeuwse 

volksverhalen meer in zwang raakten, maar ook dat men met andere ogen ging kijken 

naar de literatuurgeschiedenis zoals deze reeds gestalte had gekregen. Dit valt onder 

meer waar te nemen aan de herwaardering van volksdichter Bredero.  

 

De acceptatie van Bredero als volksdichter 

 

Bredero werd weliswaar genoemd in de eerste literatuurhistorische overzichten, maar 

zijn werk kreeg weinig waardering en werd beschouwd als plat en onbeschaafd. De 

Vries omschreef de dichtwerken van Bredero als ‘boertig, doch meestal plat, 

onbeschaafd en zonder eenige merkelijke verheffing’.614 Siegenbeek constateerde 

eveneens een ‘gebrek aan kieschheid en beschaafden smaak’ in zijn werk.615 J.P. 

Naeff, die onderzoek heeft gedaan naar de receptie van Bredero door de eeuwen heen, 

beschouwt het artikel van hoogleraar Nederlands Van Cappelle uit 1821 als een 

belangrijke bijdrage in de herwaardering van Bredero.616 Van Cappelle was van 

mening dat er te weinig bekend was over deze volksauteur en wilde daarin 

                                                 
613 [HETTEMA], p. 141.  
614 De Vries 1810, dl. 1, p. 126 
615 Siegenbeek 1826, p. 122 
616 Zie Naeff 1960;  in het bijzonder hoofdstuk 4 1780-1830 en hoofdstuk 5 1830-1880. 
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verandering. Als bronnen voor zijn leven gebruikte Van Cappelle voornamelijk 

brieven en gedichten.617  

Van Cappelles verhandeling over Bredero is niet alleen interessant vanwege 

de nieuwe biografische informatie. Ook biedt Van Cappelle een nieuwe visie op het 

werk van Bredero. Hij ging in op het genre van het blijspel dat door Bredero werd 

beoefend. Het blijspel was volgens Van Cappelle een genre dat ergernis kon 

opwekken bij de lezer, door tonelen en uitdrukkingen die de ‘eerbaarheid’ konden 

kwetsen. Hij was van mening dat blijspelen vanuit een ander standpunt bekeken 

moesten worden. In blijspelen, zo schreef hij, werden de zeden en gebreken van het 

volk weergegeven, en als men die natuurgetrouw wilde weergeven, dan bevond men 

zich al snel op de rand van de zedelijkheid. Van Cappelle bood hiermee een 

rechtvaardiging voor het platte en onbeschaafde in het werk van Bredero; Bredero 

beschreef het werkelijke leven van vroeger. Van Cappelle beschouwde het blijspel als 

een genre waarin de volkse zeden en gewoontes tot uitdrukking kwamen. Hierdoor 

vormde volgens hem Bredero’s werk juist een interessante bron voor het verleden.  

Van Cappelles bijdrage over Bredero werd een belangrijke bron voor de 

volksdichter. Zijn visie op het werk van Bredero werd door diverse letterkundigen 

overgenomen, onder andere Witsen Geysbeek en De Clercq. Van Kampen noemde 

Bredero opvallend genoeg niet zijn Beknopte geschiedenis. Witsen Geysbeek ging in 

op het feit dat Bredero in zijn werk het alledaagse leven beschreef, en vond het dus 

niet vreemd dat zijn taalgebruik hier en daar plat en onbeschaafd was. Over zijn 

blijspelen schreef hij: 

 

De laatste [de blijspelen] behelzen naïve, levendige schilderingen der 

Amsterdamsche zeden van zijn' tijd; om welken met hare natuurlijke kleuren 

voor te stellen hij zich op de vischmarkt en op andere plaatsen onder het 

gemeene volk begaf, om zich deszelfs taal en spreekwijzen eigen te maken, 

waarmede hij dan zijne blijspelen stoffeerde. Geen wonder dat er dan ook vele 

uitdrukkingen in voorkomen, die den toets der kieschheid en eerbaarheid niet 

kunnen doorstaan.618 

 

De Clercq werkte in zijn verhandeling Van Cappelles standpunt over Bredero nader 

uit. Naeff beschouwt De Clercq dan ook als een belangrijke voorvechter voor de 

waardering van Bredero. Hij meende weliswaar dat Bredero’s werk plat en 

onbeschaafd was, maar hij beschouwde Bredero toch als een nationale blijspeldichter: 

                                                 
617 Van Cappelle 1821, p. 223-272.  
618 Witsen Geysbeek 1821-1827, dl. 1, p. 416. 
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Zijne verdiensten waren in sommige opzigten groot, en juist het verwijt, dat 

hij den praat der vischwijven afgeluisterd zou hebben, hetwelk hem zijne 

geleerden vrienden toevoegden, bewijst, dat hij inderdaad bevatte, wat de pligt 

van eenen eigenlijken nationalen Blijspeldichter was, terwijl ons zijn 

Spaanschen Brabander, voorzeker zijn meesterstuk, overal toont, hoe veel hij 

van het plaatselijke en eigenaardige wist te bewaren en voor te dragen. Hij 

bekleedt allezins eene belangrijke rol in onze Letterkundige Geschiedenis, en 

vervult de gapende kloof tusschen de Spelen van Sinne en de stukken van 

Hooft.619   

 

De nadruk op Bredero als een auteur van blijspelen, een genre waarin het volkse leven 

werd beschreven, droeg bij aan een toenemende waardering van zijn werk. Waar hij 

aan het begin van de negentiende eeuw nog omschreven werd als een dichter van 

platte, onbeschaafde literatuur, zo werd hij in de loop van de negentiende eeuw juist 

beschouwd als een bij uitstek nationale auteur, in wiens werk de ziel van het volk 

doorsijpelde.   

 

Samenvattend 

 

De literatuurgeschiedenis zoals deze in de eerste helft van de negentiende eeuw naar 

buiten kwam is voor een groot gedeelte geconstrueerd aan de hand van eigentijdse 

idealen en verlangens. Vooral de behoefte naar nationaal herstel heeft een behoorlijke 

stempel gedrukt op de samenstelling van het literaire erfgoed, want dat moest vooral 

bestaan uit bruikbare literatuur, literatuur die ertoe kon bijdragen de inwoners op te 

voeden tot nationale burgers. Vooral in trek waren de zeventiende-eeuwse auteurs. In 

hun werk, zo waren de literatuurhistorici van mening, kwam het nationaal-

eigenaardige het beste naar voren. De waardering van het literaire verleden vond 

plaats langs de liniaal van de nationale identiteit. Teksten die uitdrukking gaven aan 

die identiteit werden naar voren geschoven en maakten grote kans om opnieuw in 

druk te verschijnen. Niet alleen werd op basis van bruikbaarheid uit het erfgoed 

geselecteerd, maar ook werd het verleden gekneed. Dat wat problemen opleverde 

werd verdraaid dan wel verzwegen.   

 In de loop van de negentiende eeuw werd ook de volksliteratuur langzaamaan 

genationaliseerd. Waar voorheen deze geschriften geassocieerd werden met de lagere 

volksklassen en onbeschaafdheid, zo nam in het verloop van de eeuw het besef toe dat 

                                                 
619 De Clercq 1824a, p. 120. 
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juist in deze literatuur het nationale was te vinden. Het oorspronkelijke en onbedorven 

nationale volkskarakter zou eruit te herleiden zijn. Dit leidde onder meer tot diverse 

uitgaven van de volksliteratuur en ook tot een herwaardering van de volksdichter 

Bredero. Zijn blijspelen werden nu gezien als een ware afspiegeling van het dagelijkse 

leven van het Amsterdamse volk. Ook deze literatuur dankt haar ‘opname’ in de 

literatuurgeschiedenis aan de nationale bruikbaarheid.  




