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Vooraf
Met dit boek beogen wij de Nederlandse literatuur van de negentiende eeuw zoveel
mogelijk vanuit het perspectief van die tijd te beschrijven en te evalueren. We trachten
de negentiende-eeuwse letterkunde tot haar recht te doen komen door de teksten
inzichtelijk te maken tegen de achtergrond van de toen geldende en latere
opvattingen over literatuur. Die opstelling houdt in dat we ons distantiëren van de
gebruikelijke neerbuigende houding die lezers en onderzoekers tot in zeer recente
overzichten hebben aangenomen ten opzichte van de toenmalige literaire cultuur
en smaak. Van het overheersende idee dat de letterkunde van de negentiende eeuw
slechts een weinig overtuigende aanloop vormt tot de ‘volwaardige’ literatuur die
met de Tachtigers en de Van Nu en Straksers tot ontwikkeling kwam, wordt hier
afstand genomen.
We schenken daarom ruim aandacht aan specifieke eigenaardigheden van het
toenmalige literaire veld. Het bevat een hoge graad aan ‘sociabiliteit’: veel teksten
kwamen tot stand in de context van verenigingen en genootschappen en dragen
de sporen van die mondelinge voordracht. De letterkunde van de negentiende eeuw
bestreek een ruim gebied, van de privésfeer tot de publieke sector. Literatuur had
vaak een duidelijke functie in het openbare leven, zowel op cultureel, als op sociaal,
als op politiek terrein. De literaire verbeelding gaf vorm aan meningen, houdingen
en waarden. Zij nam geregeld het voortouw bij het beschavingsoffensief, de
collectieve identiteitsvorming en de morele opvoeding. Het is ook dankzij deze
functionele opvatting van literatuur dat auteurs in hoog aanzien stonden. Schrijvers
en intellectuelen gebruikten in die periode de taal vaak als bouw- en hoeksteen ter
realisering van een eigen nationale literatuur. Het was ook de taal die in de
letterkunde Noord en Zuid dichter bij elkaar bracht, althans in de optiek van schrijvers
die een Groot-Nederlandse natie voor ogen hadden. Paradoxaal genoeg zorgde de
taal ook voor verwijdering. Zo hanteerden sommige Vlamingen hun taal als argument
om zich van het Noorden te distantiëren. Noord en Zuid vormden in de negentiende
eeuw polen in een spanningsveld. Schrijvers in Noord en Zuid bleven
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onophoudelijk oproepen tot verbroedering, maar ze zetten zich ook tegen elkaar af.
Veel waarde werd er in deze eeuw gehecht aan de communicatieve betekenis
van de literatuur: overheersend is een literatuuropvatting die een mondelinge
overdracht privilegieert. In dat kader wordt het literaire medium hoog gewaardeerd.
Er is een sterk geloof in de kracht van het woord. Literatuur is tot veel in staat, zo
dacht men. Zij zou een troostende en heilzame invloed hebben en kunnen
doordringen in een onbekende, mysterieuze wereld en groepen in beweging brengen.
De individuele schrijver is voor het bevatten van wat hem innerlijk roert en uiterlijk
raakt, aangewezen op de creativiteit van de taal. De dichter droomt zich een taal
die alles vermag en wil anderen daarvan op de hoogte stellen. Multatuli zei het als
geen ander: ik wil gelezen worden.
De drang tot communicatie doet het domein van de literatuur bijna onafzienbaar
uitdijen. In dat proces groeit langzamerhand ook de afstand tussen auteur en publiek.
Waar de meesten er nog in slagen hun lezers te bereiken, trekken sommigen zich
terug in hun eigen taalwereld. De schrijver is dan gedoemd tot isolement en stuurt
zijn berichten in het onbekende of nog slechts aan een enkele intimus. Dat is de
paradox van de Europese literatuur uit die tijd: bij gebrek aan een sleutel waarmee
de dichter het geheim van het bestaan volgens een vast systeem van betekenissen
en correspondenties kan decoderen, is hij op de eigen taal aangewezen om de kloof
te overbruggen tussen materie en idee, of tussen natuur en mens, een onderneming
die het beoogde doel telkens mist. ‘Krankgeboornen’ noemde Gezelle in 1862 zijn
gedichten, vervuld als hij was van een verlangen naar een ultieme scheppende
kracht, maar keer op keer geconfronteerd met het falen van de poëet.
‘...alles is taal geworden!’ schreef Multatuli in een van zijn Ideën. We hebben die
uitspraak als titel van ons boek gekozen, omdat zij in een notendop de hierboven
aangeduide eigenaardigheden en veranderingen typeert.
In deze literatuurgeschiedenis besteden we ook aandacht aan de reputatie van
werken en schrijvers in latere perioden. Sommige auteurs weten zich te handhaven
en verkrijgen zo een canonieke status, anderen vallen door de mand van een nieuwe
generatie lezers en verdwijnen in de vergetelheid; een enkeling zakt tijdelijk weg uit
het literaire geheugen om later herontdekt te worden. De situering van schrijvers in
hun eigen context, gevolgd door een summier verslag van latere receptie, impliceert
dat we ernaar gestreefd hebben zoveel mogelijk ons eigen parti-pris buiten dit boek
te houden. Zoveel mogelijk, want we kunnen niet ontkennen dat in bepaalde
formuleringen en de ruimte die we aan bepaalde auteurs geven, of het weglaten
van andere, onze eigen waardering doorklinkt.
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De hierboven aangestipte complexiteit van nadering en afstoting tussen Noord en
Zuid binnen de Nederlandse literatuur hebben wij in ons boek ruime aandacht
gegeven. Om zowel de overeenkomsten als de verschillen tussen Noord en Zuid
recht te doen kozen we voor een presentatie van het materiaal naar genres. Ook
al werden de stukken over Noord en Zuid afzonderlijk geschreven, toch werden ze
parallel opgebouwd en op elkaar afgestemd. De inleidende hoofdstukken die
voorafgaan aan de drie grote perioden waarin wij de negentiende eeuw
segmenteerden en de epiloog, die speciaal ingaan op de verhoudingen tussen
Noord en Zuid, schreven wij samen. Dat geldt ook voor de algemene inleiding, die
zich vooral richt op externe en institutionele aspecten van de Nederlandse literatuur
van de negentiende eeuw.
Ondanks de parallelle benadering getuigt dit boek van meerstemmigheid. We
hadden te maken met de realiteit van in feite twee zich parallel ontwikkelende, maar
toch verschillende literaire systemen in beide landen. Alleen al in de benamingen
van bijvoorbeeld de Nederlandse literatuur in het Zuiden manifesteert zich het
onderscheid. Zij heette nu eens ‘Zuid-Nederlands’, dan weer ‘Nederduits’,
‘Vlaams-Belgisch’ of ‘Vlaams’. Dit had te maken met de snel wisselende staatkundige,
politieke en culturele buitenliteraire factoren die mede het karakter en de evolutie
van de literatuur in het Zuiden hebben bepaald. Literatuur was nauw verweven met
de natievorming, de verdediging van elementaire taalrechten, de literaire
alfabetisering en de ethische normering. Daarmee werden aan de literatuur in het
Zuiden welomschreven functies verleend. Toch manifesteert zich daar ook al vóór
1880 een duidelijke interesse voor het artistieke gehalte van die literatuur, wat de
literatoren ertoe heeft aangezet om op zoek te gaan naar een bruikbaar evenwicht.
Voor die specifieke samenhang diende in het gedeelte dat over het Zuiden handelt
de nodige tekst en uitleg te worden gegeven. Voor het gehele zuidelijke gedeelte
is overigens veel nieuw materiaal aangebracht. In het Noorden hebben contextuele
factoren weliswaar evenzeer de ontwikkeling van de literatuur bepaald, maar toch
minder nadrukkelijk. Op zoek naar een eigen nationale identiteit streefde men er
vooral naar de literatuur een eigen gezicht te verlenen. In de praktijk kwam dat veelal
neer op een afscherming van de eigen letterkunde tegenover het buitenland. Die
inkapseling, door velen aangehangen en door een enkeling betreurd, had tot gevolg
dat vernieuwende internationale impulsen niet of vertraagd de literatuur in het
Noorden hebben bereikt.
De negentiende eeuw is in deze literatuurgeschiedenis verdeeld in drie perioden:
1800-1830, 1830-1860 en 1860-1900. Het zijn ruime, globale cesuren, maar niet
geheel arbitrair. Het is een indeling die redelijk recht doet aan het voornaamste
criterium dat ons bij het schrijven van deze literatuurgeschiedenis voor ogen
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stond: de literatuur van de negentiende eeuw genregewijs te presenteren. In het
tijdsbestek van honderd jaar is bij literaturen op zoek naar een eigen identiteit nu
eens het ene en dan weer het andere genre favoriet. Sommige genres rukken op
naar het centrum, andere wijken naar de periferie. Die gedeeltelijke wisseling van
de wacht wordt met enige simplificering gelegitimeerd door het onderscheiden van
een drietal tijdvakken. Zo is in Noord en Zuid in het eerste tijdvak de poëzie in haar
verschillende verschijningsvormen het meest beoefende en gewaardeerde genre.
In de tweede periode gaat in het Noorden het proza (de historische roman en het
essay) het winnen van de poëzie en ook de literaire kritiek wordt dan volwassen. In
Vlaanderen krijgt in die periode voor het eerst een nationaal Vlaams-Belgische
literatuur gestalte, ondersteund door een nieuw literair institutioneel apparaat (zoals
verenigingen, tijdschriften, uitgeverijen enzovoort), een ontwikkeling die in het
Noorden al in de eerste periode haar beslag had gekregen. Naast de poëzie komt
in Vlaanderen dan ook de roman opzetten. Het proza wordt daar functioneel ingezet
ten behoeve van de eisen en doelstellingen van de nieuwe Vlaamse literatuur.
In de derde periode is er een veelvoud van ontwikkelingen waar te nemen. In het
Noorden wijkt de historische roman voor de realistische, de zedenkundige en later
voor de naturalistische roman. Ook de novelle is dan in opmars. De poëzie wordt
aanvankelijk gedomineerd door de dominee-dichters, terwijl in de laatste twee
decennia de Tachtigers, die radicaal afstand nemen van hun voorgangers, het
literaire veld gaan domineren. In het Zuiden krijgt na 1860 de Vlaamse literatuur
definitief haar beslag. Ook daar komt de realistische roman in de gratie, terwijl
nieuwe genres als de novelle en het essay in zwang raken. Kenmerkend is voorts
een algemeen politiseringproces van het culturele leven, waarbij latente ideologische
spanningen aan de oppervlakte komen. Tegen het einde van de eeuw komt die
politisering dan wel koppeling van de literatuur aan extraliteraire doelen in conflict
met een tendens om aan de literatuur meer autonomie te verlenen. Opvallend is in
die decennia ook de heropleving van de poëzie. Na 1880 is er in Vlaanderen sprake
van een meer open integratie van nieuwe, moderne literaire modellen uit het
buitenland.
In tegenstelling tot wat in voorafgaande literatuurgeschiedenissen gebruikelijk
was, worden in deze literatuurgeschiedenis de grenzen getrokken bij de ronde
jaartallen 1800 en 1900. Dat is niet geheel onproblematisch. Rond 1800 hebben
sommige auteurs immers al een half schrijversleven achter zich, terwijl rond 1900
een aantal dichters en schrijvers nog aan het begin van hun carrière staan en hun
voornaamste werk in de twintigste eeuw zullen publiceren. In overleg met de auteurs
van de aanpalende literatuurgeschiedenissen hanteren wij in die gevallen het
zogenaamde ‘zwaluwstaarten’-model: de negentiende-
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eeuwse publicaties van Kinker, Feith en Bilderdijk komen in deze
literatuurgeschiedenis aan bod, terwijl het twintigste-eeuwse oeuvre van bijvoorbeeld
Emants, Van Eeden, Van Deyssel, Couperus, Buysse en Streuvels in het volgende
deel wordt behandeld.
Aparte toelichting behoeft ook de beslissing om de negentiende eeuw niet te
beëindigen met de opkomst van de Tachtigers. Voor het Noorden gold als overweging
dat in onze optiek de Tachtigers toch minder een breuk vormden met de
voorafgaande literatuur, omdat zij in feite heel traditioneel van start zijn gegaan door
zich te verenigen in een typisch negentiende-eeuws genootschap als Flanor, dat
beschouwd kan worden als een uitloper van de specifiek negentiende-eeuwse
omgang met de literatuur in genootschappelijk verband. Als zodanig past de
Beweging van Tachtig aanvankelijk geheel in wat in deze literatuurgeschiedenis als
nieuw gezichtspunt wordt beklemtoond, namelijk dat met name in het Noorden het
beoefenen van de literatuur en dientengevolge ook de literatuur zelf in sterke mate
geaccentueerd was door de genootschappelijke organisatie van de letterkunde.
Wat het Zuiden betreft wordt de externe geschiedenis van Van Nu en Straks in
dit deel behandeld. Die beweging vervult een brugfunctie. Als eindpunt maakt zij
een volwaardig deel uit van de negentiende eeuw. Het debuut van Cyriel Buysse
en het Vlaamse naturalisme komen eveneens in dit deel aan de orde. Het
symbolisme en daarbinnen de figuur van Karel van de Woestijne daarentegen
worden in het volgende deel behandeld.
Het zal de lezer verder opvallen dat we ruim citeren. We doen dat in de overtuiging
dat beter dan welk commentaar ook het citaat een schrijver, stijl of smaak typeert.
In het beste geval nodigt ons werk uit om de aangehaalde teksten opnieuw te lezen.
Deze literatuurgeschiedenis biedt een momentopname en brengt in kaart hoe,
mede op grond van recent onderzoek van velen, wij beiden ons een beeld hebben
gevormd van de Nederlandse literatuur van de negentiende eeuw. We maken ons
geen illusies over de houdbaarheid van onze visie. Discussie over dit boek en
veranderende invalshoeken zullen te zijner tijd om een nieuwe literatuurgeschiedenis
vragen. En zo hoort het ook.
Wij beiden zijn alleen verantwoordelijk voor deze literatuurgeschiedenis. Wij mochten
ons echter gesteund weten door de hoofdredactie en de Raad van Advies, die ons
bij diverse gelegenheden hun opbouwende kritiek niet onthielden. Ook anderen
wisten ons met hun kennis van de negentiende-eeuwse letterkunde en cultuur te
behoeden voor al te grote uitglijders en omissies. Erkentelijk zijn wij voor de financiële
ondersteuning van de Nederlandse Taalunie, die de vrijstelling van leeropdrachten
mogelijk maakte. Dat geldt ook voor
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het bestuur van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de Universiteit Antwerpen,
de Faculteit Letteren van de Katholieke Universiteit Leuven en de Faculteit der
Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. Voor alle genoemde
instanties en ongenoemde personen past hier een welgemeend woord van dank.
Willem van den Berg, verantwoordelijk voor het Noorden
Piet Couttenier, verantwoordelijk voor het Zuiden
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1
De literatuur van de negentiende eeuw:
inleiding
aant.

Willem van den Berg en Piet Couttenier, Alles is taal geworden. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1800-1900

18
Een volk, dat nooit een eigen denkbeeld vertegenwoordigd heeft [...] nooit
iets anders heeft gedaan als navolgen en achteraan komen, - zulk een
volk, dat spreekt, heeft geene litteratuur die het de moeite waard zou zijn
te boek te stellen; en men rigt dan ook bij u standbeelden op voor
letterkundige grootheden wier werken zoo weinig gehalte bezitten, dat
wie beproeven wil, ze in eene beschaafde taal over te brengen, het er
stelselmatig op aflegt.
Deze laatdunkende karakterisering van de Nederlandse letterkunde legt Conrad
Busken Huet, de belangrijkste en meest gevreesde negentiende-eeuwse criticus,
dokter Ruardi in de mond, personage in zijn roman Lidewyde (1868). Daarmee
maakt hij deze fictionele figuur tot spreekbuis van zijn eigen onvrede met het peil
van de Nederlandse letterkunde in het algemeen en die van de negentiende eeuw
in het bijzonder. Busken Huet is niet de enige die moeite heeft met de contemporaine
literatuur. Op de beurs van de literaire waardering stond deze bij een kritische geest
zoals Everhardus Johannes Potgieter ook laag genoteerd. De vernieuwingsbeweging
uit de laatste decennia van de negentiende eeuw, die bekend werd als de Beweging
van Tachtig, scherpte, deels uit zelfprofilering, dit negatieve beeld verder aan. Dat
Tachtigersperspectief werd ten slotte vrij klakkeloos overgenomen door de
literatuurhistorie. Het werd usance in de literatuuroverzichten de negentiende eeuw
af te doen als een tijdvak van middelmatigheid en gezapigheid, dat werd gedomineerd
door dominee-dichters en schoolmeesters. Pas in de laatste decennia van de
twintigste eeuw groeit het besef hoe onrechtvaardig het is de negentiende-eeuwse
letterkunde door een na-tachtiger bril te bezien en gaat men ertoe over dat tijdvak
te beschouwen als een periode sui generis die er recht op heeft begrepen te worden
aan de hand van de toen geldende literaire normen en tegen de achtergrond van
de fundamentele veranderingen die zich op politiek, economisch en cultureel terrein
in de negentiende eeuw voltrokken. Los daarvan is het inzicht gegroeid dat de
negentiende eeuw wel degelijk zijn literaire toppers heeft gehad; om er slechts
enkelen te noemen: de veelzijdige dichter Willem Bilderdijk, de romancière Anna
Louisa Geertruida (Bosboom-)Toussaint, een eersteklas essayist als Jacob Geel,
de begaafde lyricus Guido Gezelle, de even gevreesde als scherpzinnige criticus
Busken Huet en niet te vergeten Multatuli (Eduard Douwes Dekker), nog in de
eenentwintigste eeuw aangewezen als de grootste schrijver die Nederland ooit heeft
voortgebracht. Er is dus geen enkele reden om meewarig te doen over de letterkunde
van de negentiende eeuw.
Dat het voor een goed begrip van die teksten nodig is niet louter esthetische
maatstaven aan te leggen, geldt zeker voor de Nederlandstalige literatuur die na
1830 in Vlaams-België is ontstaan. Daar evolueerde de literatuur van aangenaam
en edel tijdverdrijf voor enkelen, volledig in de lijn van de achttiende
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eeuw, naar een zaak die de gehele gemeenschap aanging. Daarbij werd de opinie
algemeen dat vóór alles moest worden gezorgd voor een heel nieuwe literatuur in
de eigen volkstaal als alternatief voor de dominantie van de als vreemd ervaren
Franse cultuur in België. Wie zich wilde toeleggen op die nieuwe ‘Nederduitse’ of
‘Vlaamse’ letterkunde, had in de eerste plaats zending te bedrijven, namelijk het
verdedigen van het recht op een eigen taal, de intellectuele ontwikkeling en de
culturele emancipatie van het Vlaamse volk. Dat kwam boven aan de ladder van
de literaire hiërarchie te staan. Indien aan die hoofdeis was voldaan, was de literaire
kritiek zelfs bereid tot gematigdheid. Harde kritiek daarentegen kregen auteurs te
verduren die tornden aan de fundamenten van de nationale letterkunde, zoals de
conventies over strekking, zedelijkheid en taalgebruik. Puur artistieke maatstaven
en wedijver met grote literaire voorbeelden uit het buitenland waren van
ondergeschikt belang.
In die fase van idealistische opbouw en literaire alfabetisering konden literatoren
in een golf van enthousiasme zich de publieke rol van pionier, cultuurdrager en
profeet aanmeten. Een mogelijk zakelijk belang werd ondergeschikt geacht. Hij - in
veel mindere mate gaat het om een zij - was immers het uitverkoren individu dat de
idealen van een gemeenschap verbeeldde en hiervoor de nodige offers bracht.
Velen waren hiertoe geroepen. De besten onder hen, schrijvers met talent, dienden
wel een balans te vinden tussen didactiek en kunstenaarschap, een voor die tijd
typische en boeiende evenwichtsoefening die tot op heden te weinig is opgemerkt
en onderzocht. Ze moesten zich sociaal dienstbaar opstellen voor de gemeenschap
en zich tegelijkertijd artistiek profileren als schrijvers met een eigen, herkenbare
stijl. Zij waren een soort gobetween tussen een ongeletterd publiek en het cenakel
van kenners en critici van wie zij afhankelijk waren voor literaire erkenning. Pieter
Frans van Kerckhoven sprak in 1848 (in het voorwoord van zijn roman Ziel en
lichaem) over de moeilijke plicht van de vaderlandse schrijver die deze schakelfunctie
moest vervullen.
Van die dubbelzinnige rol hebben estheten zich ook in Vlaanderen tijdens het
laatste kwart van de negentiende eeuw gedistantieerd. Zij wilden zonder compromis
de literatuur beoefenen om de literatuur zelf, los van elke opdracht of bevoogding.
Zij veegden daarom alles van tafel wat aan voorafgaande letterbeoefening herinnerde
- op enkele voorlopers en uitzonderingen na - en stelden die voor als een voorstadium
van de volwaardige schone letteren die zij wensten te introduceren. Dit heeft de
zuidelijke literatuur van de negentiende eeuw in diskrediet gebracht en lange tijd
belet dat men oog had voor het heel eigen karakter ervan. Sommige perioden, zoals
die van 1800 tot 1830, werden zelfs niet eens de nodige aandacht waardig geacht,
alsof er toen op literair gebied niets noemenswaardigs was gebeurd.
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Een eeuw vol verandering
Aan het begin van de negentiende eeuw bestond Nederland nog uit een weinig
gestructureerd geheel van steden, dorpen en streken die nauwelijks in kaart waren
gebracht, en voorts uit grote stukken woest gebied, waar de rivieren nog geregeld
buiten hun oevers traden. Dat ‘lege land’ van een overwegend traditioneel-agrarische
samenleving zal in de tweede helft van de negentiende eeuw op spectaculaire wijze
worden opgevuld en zich plooien tot een moderne industriële natie. Dan wordt een
proces in gang gezet van eenwording, schaalvergroting en integratie op allerlei
terreinen, dat zowel de economische verhoudingen als de vervoer- en
communicatienetwerken fundamenteel wijzigt en tevens de politieke en mentale
processen stuurt. De grondslagen van de huidige, moderne samenleving worden
zo in de negentiende eeuw gelegd. Al die veranderingen op politiek, economisch,
sociaal en technologisch gebied hebben niet nagelaten ook het literaire denken en
doen te stempelen.
Politiek gezien begon de negentiende eeuw voor Noord-Nederland onder een
ongelukkig gesternte. In zijn Eeuwzang, bij het begin van de negentiende eeuw
(1801) mag de dichter Cornelis Loots (1765-1843) in de eerste strofe de ‘Jeugdige
eeuw’ een hartelijk welkom toeroepen, maar hij kan er in de 52 strofen die nog
volgen niet omheen dat door de Franse Revolutie de perspectieven vrij somber zijn.
In 1795 was met behulp van Frankrijk de Bataafse Republiek uitgeroepen. Daarmee
raakte het land steeds meer onder Franse invloed en verloor zienderogen zijn
zelfstandigheid. In 1806 had keizer Napoleon zijn broer Lodewijk Napoleon tot koning
over Holland aangesteld, maar diens monarchale bewind was slechts van korte
duur. Uit onvrede over deze koning, die verkoos Nederlander met de Nederlanders
te zijn, zette de Franse keizer zijn broer vier jaar later al af, om vervolgens Nederland
bij Frankrijk in te lijven. Toen de Fransen drie jaar later de wijk moesten nemen,
lieten zij, behalve een permanente achterdocht ten opzichte van alles wat Frans
was, ook de fundamenten achter van een moderne eenheidsstaat, vanaf 1815 het
Koninkrijk der Nederlanden geheten.
De Zuidelijke Nederlanden stonden vanaf 1713 (Vrede van Utrecht) onder
Oostenrijks bewind en werden, na de overwinning van de Fransen bij Fleurus (1794),
bij Frankrijk ingelijfd. Veel langer dan in het Noorden hadden de Zuidelijke
Nederlanden dus gezucht onder een vreemde heerschappij. Het invoeren van het
Frans als officiële taal in Vlaanderen versnelde het verfransingsproces. Op het
Congres van Wenen werden door de Europese grootmachten Nederland en België
onder een nieuwe monarch, Willem I, zoon van de vroegere stadhouder Willem V,
tot elkaar veroordeeld. Dat bleek een mesalliance, die in 1830 leidde tot de Belgische
Opstand, een Tiendaagse Veldtocht en in 1831 de vorming
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van het koninkrijk België met een eigen monarchie, waarmee aan de al te
kunstmatige verbintenis een einde kwam, al zou het nog tot 1839 duren voordat
koning Willem I daarin berustte. Na diens abdicatie werd zijn zoon Willem II koning
van Holland. Onder druk van de val van de Julimonarchie in Frankrijk, en beducht
als men was voor revolutiegevaar in Nederland, kwam het in 1848 tot een
grondwetsherziening, die een eind maakte aan de persoonlijke macht van de koning
en die de volledige politieke verantwoordelijkheid bij de ministers legde. Bij de
verkiezingen in november 1848 behaalden de liberalen onder leiding van Rudolf
Thorbecke een grote overwinning. Vanaf dat moment werd Nederland in de rest
van de eeuw geregeerd door afwisselend liberale en conservatieve kabinetten.
De eerste helft van de negentiende eeuw vormde zo een uiterst roerige, turbulente
tijd, waarin de politieke spanningen de nationale gevoelens sterk aanwakkerden.
Men was op zoek naar een eigen identiteit in een fase waarin ook elders in Europa
het nationaliteitsdenken de gemoederen in zijn greep kreeg, en kende in
Noord-Nederland aan de literatuur een dubbele taak toe. Enerzijds werd zij
gemobiliseerd als het medium bij uitstek om het vaderlands gevoel te propageren,
anderzijds moest zij fungeren als hoeksteen van de culturele identiteit, dat wil zeggen
zij moest vertolkster worden van wat men voor het specifieke Nederlandse
volkskarakter aanzag. Beducht voor infectering van de eigen literatuur door
wezensvreemde elementen stond men dan ook uiterst argwanend tegenover
buitenlandse invloeden en prefereerde inkapseling binnen de eigen literaire traditie
boven inspiratie van buitenaf. Die accentuering en bescherming van het
nationaaleigene zal de gehele negentiende eeuw door het denken over literatuur
blijven beheersen. Die houding werd alleen maar versterkt doordat de markt in de
gehele periode werd overstroomd door vertalingen van buitenlandse auteurs; de
‘vertaalwoede’ was de critici een doorn in het oog. De zucht tot inperking binnen
‘eigen kring’ heeft in sterke mate de doorwerking van de grote Europese geestesen stijlbewegingen belemmerd. Zo stond men in Noord-Nederland, enkele
uitzonderingen daargelaten, vrij afwijzend tegenover de grensoverschrijdingen op
talloze terreinen die door de internationale Romantiek werden gepredikt. Het zoeken
naar de eigen identiteit en het propageren van het nationale karakter van de literatuur
werkte remmend. In de zuinige bewoordingen van Gerard Brom (1926) betekende
de Romantiek in Nederland voor de kunst ‘een klapwieken zonder opvliegen’.
Tegenover de Europese stromingen van het realisme en het naturalisme stond men
welwillender. Maar dat was later, toen het denken over het vaderland in rustiger
vaarwater was beland.
In de Zuidelijke Nederlanden werd het literaire klimaat na de veel langer durende
inlijving bij Frankrijk (1795-1815), de daaropvolgende eenwording met
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Noord-Nederland en het zich losmaken uit die mislukking eveneens gedomineerd
door het zoeken naar een eigen identiteit. Tijdens de Franse tijd was er ondanks
de verfransingspolitiek sprake geweest van literaire bedrijvigheid onder de kleine
burgerij, die in maatschappijen en rederijkerskamers zo goed en zo kwaad als dat
ging voortbouwde op de achttiende-eeuwse traditie. In de periode van het Verenigd
Koninkrijk werd die bedrijvigheid van overheidswege gesteund, zoals ook het prestige
van het Nederlands werd opgevijzeld. Na de mislukking van het staatkundig
experiment begon een moeilijke periode voor de Nederlandse literatuur in
Zuid-Nederland. Met de instelling van de nationale staat België erfden de dominante
Belgische liberalen van de Franse Revolutie de achterdocht voor de volkstalen. In
leger, administratie en onderwijs werd het Frans de voertaal. Die achteruitstelling
en marginalisering werkte een Vlaams volksnationalisme in de hand, bekend
geworden onder de benaming Vlaamse Beweging. De nationale Vlaamse literatuur
kreeg een bewustmakingsrol toebedeeld in het voorhouden van een eigen identiteit
aan de Vlaamse Belgen. De Vlaamse literatuur werd zo dienstbaar aan het ontwerp
van een kleine cultuurnatie die in de loop van de negentiende eeuw gaandeweg
meer aanspraak zou maken op politieke gelijkberechtiging. De trage opkomst van
de Vlaamse cultuur en literatuur had ook een economische en sociale basis. De
moderne tweetalige Belgische staat werd gedomineerd door de in hoog tempo
expanderende industriële regio's, die voornamelijk in Wallonië waren gelegen. Het
Vlaamse platteland als geheel raakte achterop in de snelle evolutie. Dat gaf
aanleiding tot de grote crisis van de jaren 1845-1850, toen in Vlaanderen een kwart
van de bevolking tot de behoeftigen behoorde. Zo ontstond het beeld van een ‘arm
Vlaanderen’. Pas tegen het einde van de negentiende eeuw werd de achterstand
ingelopen. Ook de Vlaamse literatuur vond toen aansluiting bij de internationale
avant-garde (onder meer in het tijdschrift Van Nu en Straks, 1893).
Spectaculaire veranderingen maakte het totale literaire bedrijf in de negentiende
eeuw door op het gebied van de productie, distributie en consumptie van de literatuur.
In 1840 signaleerde Jacob van Lennep dat de stadsomroeper, die op kruispunten
mededelingen van allerlei aard uitbazuinde, bezig was als beroep uit te sterven. Als
oorzaak noemde hij de grotere verbreiding van de drukpers en de toenemende
alfabetisering van de bevolking. Het overnemen van de taak van de stadsomroeper
door kranten en aanplakbiljetten is één voorbeeld uit vele van de
veranderingsprocessen die in de negentiende eeuw plaatshadden in de overdracht
van informatie. Aan het begin van de eeuw was de leesvaardigheid onder de
bevolking nog vrij beperkt en slechts een kleine groep kon zich de luxe veroorloven
van het regelmatig aanschaffen van boeken en periodieken. Aan het eind van de
negentiende eeuw is de situatie radicaal anders.
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Analfabetisme kwam nauwelijks meer voor, de belangstelling voor het gedrukte
woord was sterk toegenomen en boeken, die vaak werden ondergebracht in
goedkope reeksen en tijdschriften, waren betaalbaar geworden. Niet ten onrechte
spreekt men wel van een communicatierevolutie in deze eeuw. Telde
Noord-Nederland rond 1800 ongeveer twee miljoen inwoners, op het eind van de
eeuw was de bevolking gegroeid tot ruim vijf miljoen. In België bedroeg het aantal
inwoners rond 1830 een kleine vier miljoen, tussen 1920 en 1930 was dat aantal
verdubbeld. De aanwezigheid van twee grote taalgemeenschappen (de Nederlandse
en de Franse) vormt de oorsprong van de zogenaamde taalkwestie, een van de
grootste problemen van het Belgische openbare leven.

The Reading Girl. Olieverfschilderij door Theodore Roussel, 1886/1887.

In Noord-Nederland nam het aantal boekhandels in de negentiende eeuw sterk
toe: van een kleine 600 aan het begin van de eeuw, verspreid over 79 steden, tot
ruim 1500 in 301 plaatsen rond 1900. In 1806 werden 240 nieuwe uitgaven geteld,
in 1896 waren dat er 2717. In 1819 waren er 147 drukkerijen actief, in 1909 was
dat getal opgelopen tot ongeveer 1000, terwijl de productie van papier tussen 1847
en 1890 bijna vertienvoudigde van 4,7 naar 41,9 miljoen kilogram. In Zuid-Nederland
hadden de decreten betreffende de drukpersvrijheid van 1814 en 1815 bepaald dat
het nadrukken van al dan niet in het Koninkrijk uitgegeven
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drukwerk was toegestaan. Boeken van veelgelezen auteurs als Scott, Dickens,
Hugo en Chateaubriand, en vooraanstaande tijdschriften werden te Brussel op grote
schaal na- en zelfs voorgedrukt. België werd daardoor het Europese boekenland
bij uitstek. Deze contrefaçons werden tegen uiterst lage prijzen - soms een tiende
van wat men er te Parijs voor moest betalen - verkocht. In de periode 1830-1845
waren de nagedrukte boeken in Brussel gemiddeld 60 à 70 procent goedkoper dan
in de Parijse boekhandel. Eind 1815 bevonden zich in Brussel 20 drukkerijen, met
in totaal 27 persen en een oplage van vijf miljoen gedrukte bladen, in 1838 bedroeg
het aantal drukkerijen 53, met maar liefst 227 persen met een verzesvoudiging
(tweeëndertig miljoen) van de oplagecijfers. De totstandkoming van een eigen
nationaal boekenfonds werd door deze activiteiten echter aanzienlijk geremd. Er
waren enkele uitzonderingen, zoals de Antwerpenaar J.-E. Buschmann, die zich
verdienstelijk maakte als de uitgever en promotor van de jonge Vlaamse literatuur
in de jaren veertig, inzonderheid van de zogenaamde Antwerpse romantische school,
maar het zou tot het einde van de negentiende eeuw duren voordat er sprake was
van echt professionele uitgeverijen in Vlaanderen. Voor een werkelijk georganiseerd
Vlaams uitgeversbedrijf en een eigen Vlaamse uitgavenpolitiek moeten we wachten
tot de twintigste eeuw. De eerste vakorganisatie voor het Vlaamse Boekwezen
dateert van 1929.
In de vergroting van de informatieoverdracht speelden allerlei technische
vernieuwingen een beslissende rol. Tot ongeveer 1800 werden papier en drukwerk
nog op ongeveer dezelfde wijze vervaardigd als vlak na de uitvinding van de
boekdrukkunst. Honderd jaar later bedient men zich van de papiermachine, de
rotatiepers en de vlakdruk. Dankzij een uitgebreid spoorwegennet en verbeteringen
in het postwezen kan het gedrukte woord bovendien veel sneller dan vroeger zijn
bestemming bereiken. Al deze technische nouveautés zijn voorwaardenscheppend
geweest voor de toename van de leescultuur. Maar ook sociaal-culturele factoren
als de uitbreiding en verbetering van het lager onderwijs hebben daaraan
meegewerkt.
In vergelijking met de omringende landen werd er in Noord-Nederland naar
verhouding meer gelezen. Toen in de jaren 1810-1812 op last van de Franse regering
een onderzoek werd gedaan naar het aantal drukkers, boekhandelaren enzovoort
in Frankrijk en de ingelijfde gebieden, bleek dat de Noord-Nederlandse
departementen - met name de huidige provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht
- over het dichtste netwerk van boekbedrijven beschikten van het gehele rijk.
Opmerkelijk was daarbij dat de hier geproduceerde boeken grotendeels
Nederlandstalig waren en dus voor de eigen markt waren bestemd. Dat duidt op
een opvallende verbreidheid van het lezen, die onder meer werd bevorderd door
de schoolwet van 1806: het lager onderwijs, voordien
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stedelijk en gewestelijk georganiseerd, werd toen onder landelijk beheer gebracht.
De wet garandeerde onderwijs in lezen, schrijven en rekenen voor iedereen, terwijl
de kwaliteit van het onderwijs dankzij de instelling van kweekscholen,
onderwijzersexamens, schoolinspecties en betere salarissen eveneens toenam. De
invoering van een standaardspelling en -grammatica was eveneens bevorderlijk
voor een vergroting van de lezersmarkt. Volgens globale schattingen heeft aan het
begin van de negentiende eeuw ongeveer de helft van de kinderen tussen vijf en
veertien jaar oud, in ieder geval in de wintermaanden, regelmatig lager onderwijs
genoten. In 1845 volgde twee derde van de jeugd onderwijs, in 1870 driekwart,
terwijl aan de vooravond van de leerplichtwet (1901) 91 procent in de schoolbanken
zat.

De zusters Arntzenius, geschilderd door W.B. Tholen.

Die groei van het lager onderwijs zal ongetwijfeld zijn weerslag gevonden hebben
in de alfabetisering van de bevolking, maar echt nauwkeurige cijfers zijn hierover
niet voorhanden. Een vrij grove graadmeter vormt de ondertekening dan wel het
plaatsen van een kruisje onder huwelijks- en geboorteakten. Op grond daarvan is
de voorzichtige conclusie gewettigd, dat aan het begin van de negentiende eeuw
Noord-Nederland al tot de sterkst gealfabetiseerde landen ter wereld behoorde. Het
waren overigens eerder mannen dan vrouwen, stedelingen dan plattelanders,
protestanten dan katholieken die officiële documenten van hun handtekening
voorzagen. Tussen 1840 en 1849 zou het gemiddelde percentage van bruidegoms
die de huwelijksakte niet konden ondertekenen,
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beneden de 15 procent hebben gelegen, zij het dat bepaalde plaatsen (Amersfoort
en Gouda) en provincies (Brabant en Limburg) daar aanmerkelijk bij ten achter
bleven. Na 1840 zouden vrouwen, katholieken en plattelanders snel hun achterstand
inlopen. Al met al lijkt de conclusie gewettigd dat in Nederland het potentiële
leespubliek in de loop van de negentiende eeuw gestaag toenam.
Het analfabetisme lag in de Zuidelijke Nederlanden aanmerkelijk hoger dan in
Noord-Nederland. In 1866 kon 53 procent van de totale bevolking nog niet lezen
en schrijven, ondanks het feit dat Willem I gepoogd had een vooruitstrevende
onderwijsorganisatie in de zuidelijke provincies tot stand te brengen met een
compleet scholennet op lager en middelbaar niveau, en bekroond met een drietal
rijksuniversiteiten (Gent, Leuven en Luik). In 1900 was het analfabetisme gedaald
tot 19 procent. Over het algemeen echter bleven de laagste bevolkingsgroepen in
de negentiende eeuw weinig of niet geschoold. Economische en sociale
omstandigheden waren hiervan de oorzaak. De jaren 1845-1850 vormen in dat
opzicht een dieptepunt. Op 24 september 1849 schrijft August Snieders in Het
Handelsblad van Antwerpen dat vierduizend kinderen in Antwerpen ronddwalen
‘zonder het minste onderwijs’. Dat neemt niet weg dat er toch tussen de Franstalige
bovenlaag en de lage Nederlandstalige bevolkingsgroepen een middenklasse
aanwezig was die een potentieel inhield voor de Nederlandstalige letteren. Bewijs
hiervan is het bestaan van een groot aantal Nederlandstalige kranten in de grote
Vlaamse steden, die ook hun weg vonden naar plattelandssteden. Dat gegeven
wijst op een behoefte aan lectuur en kennisverwerving.

Lezen en leesvoorzieningen
Moeilijker is de vraag naar het werkelijke leespubliek te beantwoorden. Opvallend
is in ieder geval dat uit onderzoekingen naar de klantenboeken van Middelburgse
en Zwolse boekhandelaren is komen vast te staan dat het niet uitsluitend de toplaag
van de sociale piramide is geweest die boeken kocht. Behalve intellectuelen en
financieel draagkrachtigen wisten in Nederland ook lage ambtenaren, huispersoneel,
schoenmakers en loodgieters de weg naar de boekhandel te vinden. Leesgierigen
waren overigens niet uitsluitend op de boekhandel aangewezen. Globale
berekeningen hebben uitgewezen dat er in de negentiende eeuw meer dan
achthonderd leesgezelschappen in het leven zijn geroepen, waar men voor
gezamenlijke rekening boeken insloeg en liet circuleren.
Voor de Zuidelijke Nederlanden ontbreken precieze gegevens over de
samenstelling van het lezende publiek. Er zijn bijvoorbeeld nauwelijks cijfers bekend
over de oplagen van verkochte boeken, noch over hun lezers. In het algemeen kan
gezegd worden dat het publiek van de Vlaamse literatuur bestond uit een
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smalle groep literair geïnteresseerden uit de middenlaag van de bevolking, hetgeen
meteen wijst op de moeilijke situatie en de vrij beperkte mogelijkheden van de
Vlaamse literatuur in een tweetalig land.

Foto van de boekhandel en leesinrichting van de gebroeders Van der Hoek, Breestraat 113
te Leiden, omstreeks 1870.

De relatieve koopkracht, de mentaliteit en het sociaal gedrag van die groep - met
een intensief verenigingsleven - zijn belangrijke factoren die de aard van de Vlaamse
literatuur in de negentiende eeuw hebben bepaald. In die middengroep was er wel
meer interesse voor lectuur; voor de verspreiding hiervan vormde de periodieke
pers een belangrijk kanaal. In 1850 werden er in Gent meer Nederlandstalige dan
Franstalige kranten gedrukt die in de vorm van feuilletons fictie aan de lezers
voorschotelden. Onderzoek heeft aangetoond dat in de periode 1836-1860 maar
liefst twaalfduizend feuilletonafleveringen verschenen, waarbij vertalingen van
Dumas, Dickens en Sue het overigens ruimschoots wonnen van oorspronkelijk
Nederlandstalig werk. Dit neemt niet weg dat heel wat romans van Vlaamse auteurs
eerst als feuilleton in kranten verschenen. In Het Handelsblad van Antwerpen, dat
in de jaren vijftig vijfentwintigduizend abonnementen had, publiceerden Snieders
en Conscience hun teksten in feuilletonvorm, naast werk van Charles Dickens,
Willem Hofdijk en Alphonse Karr. De traditie van het leesgezelschap kreeg in het
Zuiden geen voet aan de grond. Wel hadden enkele verenigingen, zoals het Gentse
Regat Prudentia Vires (1815-1830), een eigen bibliotheek en leeszaal met kranten
en tijdschriften. Erfenis van de Franse
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tijd waren de schaarse leeskabinetten, particuliere uitleenbibliotheken die ontstonden
op initiatief van boekhandelaren.
Behalve in de leesgezelschappen kon men in het Noorden zijn lectuur ook uit
commerciële uitleenbibliotheken betrekken. Die dienden om winst te maken in te
spelen op de smaak van het publiek en vormen zo een goede graadmeter van de
belangstelling van de lezers en lezeressen. Opmerkelijk is het initiatief van het
Haarlemse departement van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, dat in 1794
een gratis leesvoorziening opende voor minder draagkrachtige plaatsgenoten. Het
bleek een schot in de roos dat snel navolging vond. Halverwege de negentiende
eeuw beschikten maar liefst 245 departementen van het ‘Nut’ over een
uitleenbibliotheek, in 1910 waren dat er 313. In die jaren omvatte het totale
uitleenbestand meer dan een kwart miljoen boekdelen.
In Zuid-Nederland kende men het instituut van de zogenaamde volksbibliotheken
van katholieke of liberale strekking, waarvan er in de tweede helft van de negentiende
eeuw 29 werden opgericht. Van groot belang waren voorts de culturele fondsen,
het Willemsfonds (1851) en het Davidsfonds (1875), met eigen boekenreeksen. De
gewone man leerde nu inderdaad lezen. Verhalen van volksschrijvers, maar vooral
van Conscience waren zeer geliefd. Zo getuigt de secretaris van het Gentse
Willemsfonds in 1876 dat geen van de veertien exemplaren van De leeuw van
Vlaenderen ook maar ‘één uur ongebruikt op de planken had gestaan’.
Het zou overigens onjuist zijn om de negentiende-eeuwse literaire cultuur
uitsluitend aan het lezen af te meten. Ook het voorlezen van kranten en romans
bleef lange tijd een wijdverbreide usance. Busken Huet bijvoorbeeld gaf in 1860
avondlessen aan vermoeide fabriekskinderen en las hun dan onder meer voor uit
de romans van Van Lennep.

Een genootschappelijke eeuw
In het algemeen geldt voor de negentiende-eeuwse omgang met literatuur, dat deze
in het teken stond van wat zonder overdrijving een orale cultus mag heten. Ook
onder de literaire elite was literatuur een gezelschapsspel, dat in genootschappelijk
verband bedreven werd. Het krioelde in de eerste helft van de negentiende eeuw
van grotere en kleinere literaire clubs, genootschappen en maatschappijen, waarin
vooraanstaande dichters en redenaars ex cathedra voor een aandachtig gehoor
van gelijkgestemden staaltjes van hun dichterlijke creativiteit ten beste gaven. Veelal
betrof het hier ook primeurs in die zin dat men uit eigen, nog niet gepubliceerd werk
reciteerde. Een en ander ging des te gemakkelijker omdat voor poëzie naar de
opvatting van vrijwel iedereen gold dat deze pas werkelijk tot haar recht kwam
wanneer zij letterlijk ten gehore werd gebracht.
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Die cultus van oraliteit impliceerde overigens twee zaken voor de dichter. Hij diende
in de eerste plaats rekening te houden met het bevattingsvermogen en de interesses
van zijn gehoor. Hij moest kortom de aandacht permanent gevangenhouden. Het
publiek werd dan ook als het ware in de voorgedragen gedichten getrokken via
persoonlijke aanspraken en voorts door middel van uitroepen, hyperbolische
vergelijkingen en herhalingen tot luisteren geactiveerd. Dat arsenaal aan kunstgrepen
heeft veel van de negentiende-eeuwse poëzie een sterk retorisch karakter verleend.
Het was eerder een zaak van ‘clear speaking’ van de voordrager dan van ‘close
reading’ van de toehoorder. En wie achteraf de gedrukte teksten nog eens overlas,
deed dat hardop om de oorspronkelijke klank recht te doen.
In de tweede plaats rekenden de genootschapsdichters het niet tot hun taak uiting
te geven aan wat de voorman van de Tachtigers Willem Kloos de ‘allerindividueelste
expressie van de allerindividueelste emotie’ zou noemen. Veeleer zagen zij zichzelf
als spreekbuis van de gedachten en gevoelens van hun toehoorders. Vandaar, dat
het ‘gelegenheidsgedicht’ rond huiselijke onderwerpen (poésie du foyer genoemd)
favoriet was. Het wel en wee van de gemiddelde Nederlander - dat geldt overigens
ook voor de Vlaming - en diens gedragingen als verliefde jongeling, echtgenoot en
vader vormden net als het hele scala aan huiselijke voorvallen van geboorte tot
dood de geliefde thema's. Poëzie was vóór alles gemeenschapskunst. De
fundamentele breuk van de Tachtigers met hun voorgangers ligt daarin dat deze
hyperindividualisten de knusse band tussen dichter en hoorder radicaal verbraken.
Poëzie, zo formuleerde Kloos het in zijn befaamde inleiding bij de nagelaten
gedichten van Jacques Perk, is ‘eene gave van weinigen voor weinigen’ en die
formulering geeft exact aan welk dissociatieproces tussen dichter en hoorder zich
bij de Tachtigers had voltrokken.
Maar eerst zou de negentiende-eeuwse fascinatie door uiterlijke welsprekendheid
in de tweede helft van de negentiende eeuw nog een curieuze variant van de
genootschappelijkheid voortbrengen in de zogenaamde rederijkerskamers voor
uiterlijke welsprekendheid, alias reciteercolleges. Het betrof hier verenigingen met
een duidelijke genootschapsstructuur, waarin binnenskamers getraind werd in het
declameren van gecanoniseerde Nederlandse dichters. Literatoren van enige
importantie lieten er zich niet zien en spraken veelal in laatdunkende termen over
de reciteermanie. Die neerbuigende houding vormt een bewijs dat in litteris zich de
scheiding begon af te tekenen tussen een culturele elite en een zich emanciperende
burgerij, wier participatie aan het literaire leven niet voor vol werd aangezien. Het
is een gang van zaken die tekenend is voor de teloorgang van het genootschappelijk
bedrijf en staat in schril contrast met het prestige dat in ieder geval de Hollandsche
Maatschappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen (1800-1900) tot ver in de
jaren dertig genoot. Deze maatschap-
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Lezende jongen. Titelblad bij ‘De aanhouder wint’ uit Voor 't jonge volkje, 1894.
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pij met afdelingen in Amsterdam, Rotterdam, Leiden en Den Haag genoot
aanvankelijk veel prestige in het letterkundig leven, omdat de toenmalige kopstukken
op het gebied van literatuur, wetenschap en welsprekendheid het zich tot een eer
rekenden er lid van te zijn. Vrijwel alle literatoren van enige faam, zoals Jan Frederik
Helmers, Cornelis Loots, de gebroeders Hendrik Herman en Barend Klijn, Hendrik
Tollens, Willem Bilderdijk, Willem de Clercq (voorman van Het Reveil en befaamd
improvisator), Isaäc da Costa, Adriaan van der Hoop, Jacob van Lennep, Nicolaas
Beets, Adrianus Bogaers, Bernard ter Haar, Johannes Kneppelhout, Johannes
Kinker, Johannes Hendricus van der Palm, Jacob Geel en Abraham des Amorie
van der Hoeven zijn voor korte of lange tijd als lid actief geweest in dit genootschap.
Veelal maakte men daarbij een typische genootschapscarrière door. Men begon
als schuchter afdelingslid dat een enkel vers mocht voordragen, en werd bij
toenemend gewicht gekozen in het afdelingsbestuur, vervolgens in het overkoepelend
landelijk bestuur, om te eindigen als lid van verdienste. De charme en het aanzien
naar buiten van deze maatschappij lag in het gegeven dat aanvankelijk de literatoren
broederlijk optrokken met geleerden van naam. Dat ging ook moeiteloos, omdat de
letterkundigen uit die tijd nog niet de bohemien uithingen, maar zich heel wel konden
vinden in de strakke mores die in het genootschappelijk circuit golden.
In die literaire verenigingen stond vanzelfsprekend de bevordering en
instandhouding van de Nederlandse letterkunde centraal, maar het is tekenend voor
de groeiende oriëntering op en de waardering voor de Engelse cultuur in het
algemeen en literatuur in het bijzonder - veel meer dan voor de Duitse of Franse dat twee gezelschappen, het ene in Amsterdam, het andere in Rotterdam, zich
specifiek op Engeland richtten; in de hoofdstad was de boekhandelaar, uitgever en
leraar Engels B.S. Nayler in 1823 de stichter van de English Literary Society. Het
was zijn doel de leden een grotere beheersing van de Engelse taal aan te leren en
voorts hun kennis van de Engelse literatuur bij te spijkeren. Zijn uitgeversfonds van
een kleine honderd werken omvatte naast Nederlandse auteurs als Bilderdijk, Van
der Hoop en Geel ook Engelse toppers als Pope, Byron en Sterne.
Eind jaren dertig beginnen kritische geesten het geloof in de genootschapscultuur
te verliezen. Wil men de literatuur van de negentiende eeuw echter recht doen, dan
is het zaak het belang van de genootschappen voor het literaire leven goed in de
gaten te houden.
In Vlaanderen hadden de rederijkerskamers de hele achttiende eeuw door de
basis gevormd van het literaire leven in de volkstaal. In 1796 werden ze echter door
de Fransen afgeschaft, uit vrees voor propaganda, en vervangen door
republikeinsgezinde maatschappijen. Toch herstelde het traditionele verenigings-
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leven zich min of meer vanaf het begin van het keizerrijk. De kamers richtten opnieuw
hun prijsvragen in en Vlaamse toneelopvoeringen werden weer toegelaten. Al in de
Franse tijd werden nieuwe verenigingen opgericht, zoals de Kortrijkse Vredeminnaars
in 1810 of de Maatschappij van Rijm- en Redenkonst te Torhout in 1811. Opvallend
is het fenomeen van de dicht- en toneelwedstrijden, waarbij steden met het nodige
chauvinisme in onderlinge competitie traden en wedijverden voor prijzen
(voornamelijk eremetalen of ‘borstsieraden’) ter bekroning van creatief werk of
uitvoering. In de Leie- en Scheldedepartementen, wat nu overeenkomt met Westen Oost-Vlaanderen, werden tussen 1803 en 1813 niet minder dan 42 publieke
wedstrijden voor dichtkunst gehouden, in volle Franse tijd dus. Ze vormen het begin
van een belangrijke traditie in Vlaanderen, tot ver in de negentiende eeuw. Voor de
hele periode 1803-1888 zijn er in totaal 217 van dergelijke poëziewedstrijden
opgetekend. In de Hollandse tijd werd die bedrijvigheid fors aangemoedigd. Op
symbolische wijze gebeurde dat door het verlenen van koninklijke titels aan de oude
kamers, zoals aan die van Brugge in 1819 en Kortrijk in 1821. Door de Hollandse
autoriteiten werden ter promotie van het Nederlands ook een aantal nieuwe
genootschappen naar Nederlands model in het leven geroepen, zoals het Brusselse
Concordia en de Gentse Maatschappij van Nederlandsche Taal- en Letterkunde,
maar vanwege hun sterk propagandistische karakter - de Brugse maatschappij
droeg niet voor niets de zinspreuk ‘Eendragt en Vaderlandsliefde’ - waren ze niet
in staat te concurreren met de gevestigde en gezaghebbende Franse sociétés.
Alleen in Brussel kon het door Willem I fors gesubsidieerde Concordia de bestaande
Société de Littérature in 1819 doen verdwijnen, al werd de oppositie meteen
overgenomen door de Société des Douze rond Lesbroussart. De Nederlandse
maatschappijen, eerder bezocht door Hollandse ambtenaren en baantjesjagers dan
door letterlievende Belgen, lieten dan ook weinig sporen na. Ook de zuidelijke
afdelingen van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen kregen geen voet aan de
grond.
Toen de Vlaamse literatuur op het einde van de jaren dertig een nieuw elan had
gevonden, kwam het verenigingsleven in Vlaanderen pas echt tot volle ontwikkeling.
De maatschappijen ter bevordering van de taal- en letteroefening in de volkstaal
speelden daarbij niet alleen een cruciale rol in het literaire leven, maar ook op het
vlak van de Vlaamse taal- en cultuurpolitiek, met talrijke initiatieven voor de
emancipatie van het Vlaamse volksdeel in België. In de loop van de negentiende
eeuw werden over het hele Vlaamse grondgebied in diverse steden dergelijke taalen letterlievende genootschappen opgericht. In 1860 waren in heel België ook nog
94 Nederlandstalige toneelverenigingen actief. Dat wijst op een reële culturele
interesse. Ze vormden ook de basis voor de contacten met het Noorden. In de
tweede helft van de negentiende eeuw zullen
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de leden van de Noord- en Zuid-Nederlandse rederijkerskamers elkaar treffen tijdens
voordrachtwedstrijden die zowel in Noord als in Zuid worden georganiseerd.

Een typische voorleessituatie in genootschapsverband: een vergadering van Het Taalverbond,
een liberaal-vrijzinnige vereniging die in 1887 werd opgericht als tegenhanger van de
Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde. Houtskooltekening van Henri
Luyten, 1890. V.l.n.r.: J. Blockhuys, G. de Lattin, A. Moortgat, F. Withaegens, J. van de
Venne en op rugzijde D. Sleeckx.

Toch zouden de genootschappen tegen het einde van de eeuw in Vlaanderen
aan invloed inboeten. Onder invloed van de toenemende ideologische polarisering
in de nationale politiek en de Vlaamse Beweging ontstond er ook een opsplitsing
in het veld van de culturele verenigingen. Zo werd de Vlaamse culturele
volksontvoogding in de jaren zeventig door een liberaal Willemsfonds en een
katholiek Davidsfonds heel verschillend opgevat en uiteenlopend omgezet in culturele
acties en leesvoorzieningen. Als gevolg daarvan namen literatoren, verenigd in
genootschappen, meer en meer afstand van de politiek en trokken zich terug op
het artistieke domein. Zo hield het letterkundig genootschap De Distel, te Brussel
opgericht in 1881 en een ontmoetingsplaats van ouderen en jongeren aan de
vooravond van Van Nu en Straks, zich buiten de politieke actie, hoe verweven zijn
denkbeelden ook nog waren met politiek en maatschappij. Het ging om een gesloten
club die een artistiek debat voerde in het kosmopolitische milieu van de hoofdstad.
De langzame doodsstrijd van De Distel, die in februari 1900 zijn laatste publieke
vergadering hield, is symbolisch voor de teloorgang van genootschappen die nog
de koers konden bepalen van literatuur en cultuur.
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Geen beroepsliteratoren
Voor de doorsneeliterator was het beoefenen van de letterkunde geen levensvulling,
maar een nevenactiviteit, die werd verricht in de vrije uren. Geen van hen kon
eigenlijk van de pen leven, zoals Busken Huet en Multatuli later als broodschrijvers
gedwongen waren. De enige uitzondering vormde J.J.A. Goeverneur, tevens
redacteur van het familieblad De Huisvriend, dankzij talloze bewerkingen en
vertalingen van zijn hand. Het was geen usance dat uitgevers honoraria uitkeerden;
hoogstens kon men op enkele presentexemplaren rekenen. Letterkundigen kwamen
in de meest uiteenlopende beroepen voor. Potgieter was handelsagent, Tollens had
een verfwarenfabriek, Samuel J. van den Bergh en Adriaan van der Hoop hadden
een drogisterij, de gebroeders Klijn waren makelaars in suiker. De autodidacten
waren echter in de minderheid. Het merendeel van schrijvend Nederland had een
studie achter de rug of had in zijn studentenjaren al van zich doen horen. De Clercq
was een geslaagd koopman-bankier. Anderen waren onderwijzer of leraar, zoals
W.J. Hofdijk en Gerrit van de Linde Jz. Ook hoogleraren als Van der Palm, Van
Limburg Brouwer en Geel deden aan literatuur. De advocatuur was vertegenwoordigd
met veelschrijvers als Bilderdijk en Van Lennep. Maar de grootste kweekvijver van
literair talent vormde toch het studentenmilieu van de toekomstige predikanten, met
markante figuren als Nicolaas Beets, J.P. Hasebroek, J.J.L. ten Kate en François
HaverSchmidt. Zij zouden als ze eenmaal predikant waren de ideale vertolkers
worden van wat hun gemeenteleden beroerde en bewoog, en in de tweede helft
van de negentiende eeuw als dominee-dichters een stempel drukken op vorm en
inhoud van de poëzie. Vrouwelijke auteurs, overigens sterk in de minderheid,
stamden meestal uit onderwijzerskringen, zoals A.L.G. Bosboom-Toussaint, Betsy
Hasebroek en Petronella Moens. Al met al vormde het gros van de Nederlandse
literatoren een homogene groep van maatschappelijk redelijk tot goed geslaagden,
die vanuit hun gearriveerde positie literatuur bedreven.
Onderzoek heeft uitgewezen, dat omstreeks 1860 - er waren toen ongeveer
tweehonderd auteurs - meer dan 60 procent van de Vlaamse auteurs een hogere
opleiding had gevolgd. Geen van hen was beroepsschrijver, de meesten (bijna 50
procent) hadden een beroep in overheidsdienst, bijna 20 procent had een vrij beroep,
10 procent stamde uit de krantenwereld, eenzelfde percentage zat in het onderwijs.
Ook Conscience had een baan in dienst van de overheid - zij het soms een sinecure
- maar hij is wel de enige Vlaamse auteur die, parallel met de opbouw van een
literaire markt, het profiel van een moderne succesauteur ontwikkeld heeft. Als
dusdanig kwam de professionalisering van de literaire auteurs in Vlaanderen eerder
traag op gang. De literatuur die er na 1830 een
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nieuw elan kreeg, was vooral nationaal geïnspireerd, en die creëerde in het kader
van de taalstrijd en de volksverheffing het imago van een auteur als een voorganger
en profeet. Verdediging van de materiële belangen van de schrijver gold er dan ook
lang officieel als onverenigbaar met zijn roeping. Dat iemand als Conscience dit
wist te verzoenen met handelsgeest, internationale verspreiding en persoonlijk
materieel succes, betekent nog niet dat het in Vlaanderen tot een collectieve actie
kon komen om van het schrijven een respectabel beroep te maken. Pas in het laatste
kwart van de negentiende eeuw zou geleidelijk aan een andere visie op het
schrijverschap ontstaan en zouden ook de eerste initiatieven worden genomen om
de materiële belangen van de schrijvers te behartigen. Tussen Frankrijk en België
bestond er al sinds 1852 een conventie op de literaire eigendom. De conventie met
Groot-Brittannië dateert van 1855; tussen Nederland en België kwam die er in 1858.
De auteurswet dateert van 1881, maar België sloot zich pas in 1886 aan bij de
internationale Berner Conventie (Nederland al in 1875). De eerste beroepsvereniging,
de Vereeniging van Vlaamse Letterkundigen (VVL) dateert van 1907.

Beeld van Philip Aguirre y Otegui voor Hippoliet van Peene in Kaprijke.
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Opkomst van de periodieke pers en kritiek
Vormden de genootschappen vooral een sociaal trefpunt, als platform voor contacten
met het grote publiek hadden de literatoren de beschikking over tijdschriften, die in
de negentiende eeuw een steeds prominentere rol gingen spelen. Lange tijd genoot
de Vaderlandsche Letteroefeningen, opgericht in 1761, veel gezag. Het was, zoals
vrijwel alle negentiende-eeuwse tijdschriften, een algemeen-cultureel tijdschrift met
ruime aandacht voor theologie, filosofie en exacte wetenschappen. De literatuur
kwam aan bod in de recensierubriek en voorts in het mengelwerk, dat was gevuld
met poëzie en korte verhalen. In de loop van de eeuw verloor dit periodiek van
lieverlede zijn avant-gardepositie, om steeds nadrukkelijker in behoudend vaarwater
te belanden. Op het eind van de jaren twintig probeerde een aantal jongeren het
tijdschriftenwezen nieuw leven in te blazen, maar de door hen opgerichte tijdschriften
als Argus, Apollo en De Nederlandsche Mercurius was slechts een kort leven
beschoren. In de jaren dertig had men meer succes. De theologiestudent Aernout
Drost werd de drijvende kracht achter De Muzen, een tijdschrift dat beoogde de
deuren naar de Europese cultuur wijd open te gooien en zich aanvankelijk ook
Europa wilde noemen. Onder de actieve medewerkers bevonden zich Potgieter en
de theologiestudent Beets. Door de vroege dood van Drost ging De Muzen na zes
afleveringen alweer ter ziele, maar de nieuwe geluiden die het tijdschrift deed horen,
werden drie jaar later met des te meer kracht uitgebazuind door De Gids, die zich
in de ondertitel uitdagend afficheerde als Nieuwe Vaderlandsche Letteroefeningen.
Dat algemeen-culturele tijdschrift heeft met name in de beginjaren onder het regime
van Potgieter en Bakhuizen van den Brink, en later in de jaren zestig, toen Potgieter
en Busken Huet de touwtjes stevig in handen hadden, een stempel gezet op het
Nederlandse culturele leven. De eerste redactie had niet alleen een gelukkige hand
in het aantrekken van deskundige medewerkers voor zeer uiteenlopende disciplines,
maar schreef zelf, behalve creatieve bijdragen, zeer uitvoerige, uiterst kritische
recensies over de eigentijdse letterkunde, die het blad al snel vanwege het blauwe
omslag de bijnaam ‘de blauwe beul’ bezorgden. Na het vertrek van Potgieter en
Busken Huet zou dit periodiek sterk aan betekenis inboeten en voorbij worden
gestreefd door een ander jongerentijdschrift, dat zich op zijn beurt provocatief De
Nieuwe Gids (1885) zou noemen. De oude Gids wist zich niettemin, in tegenstelling
tot De Nieuwe Gids, staande te houden tot de dag van vandaag.
Met De Gids voorop gaan de algemeen-culturele tijdschriften, zoals de Algemeene
Konst- en Letterbode en De Nederlandsche Spectator, in de negentiende eeuw in
steeds sterkere mate een opiniërende rol spelen in de regulering van de letterkunde.
Het totale tijdschriftenwezen ondergaat in diezelfde tijd een
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toenemende specialisering en professionalisering. Vrijwel iedere doelgroep krijgt
zijn eigen tijdschrift. Er komen periodieken voor medici, juristen, vrouwen, kinderen,
waaronder vrij veel eendagsvliegen. Die verkaveling van specifiek disciplinaire
onderwerpen over vaktijdschriften leidt ertoe dat in de algemeen-culturele tijdschriften
meer ruimte vrijkomt voor cultuur in engere zin, en de stelling lijkt verdedigbaar dat
in het verlengde daarvan de algemeen-culturele tijdschriften zich onderling steeds
meer gaan profileren, ook waar het de literatuur betreft. Uit recent onderzoek is
overigens gebleken dat de tijdschriften van bijna twee derde van de boekproductie
geen notitie nam. Over aard en functie van de literatuur, zo blijkt, kan verschillend
worden gedacht. De belangrijkste antithese die zich met het voortgaan van de tijd
alleen maar lijkt te verscherpen, is die tussen oud en jong, oftewel behoudend en
progressief. In het tweede decennium van de negentiende eeuw zijn het niet alleen
de tijdschriften meer waar de literatuur aan bod komt; ook in de dag- en weekbladen
wordt, zij het eerst aarzelend, plaats ingeruimd voor de letterkunde en verschijnen
de eerste recensies.
De negentiende eeuw is ook de eerste eeuw waarin het literaire verleden min of
meer wetenschappelijke aandacht krijgt. Niet alleen worden er allerwegen leerstoelen
opgericht in wat nu de neerlandistiek heet, maar ook de eerste literair-historische
overzichten beginnen al vroeg in de negentiende eeuw te verschijnen. Men wordt
zich bewust van het literaire verleden en tracht ook de eigentijdse literaire productie
in dat perspectief te plaatsen. Het is ook de tijd waarin voor het eerst in het
schoolonderwijs de Nederlandse letterkunde wordt onderwezen. De contemporaine
waardering voor de eigentijdse literatuur wordt later in veel gevallen niet
gehandhaafd. Vandaar dat in dit overzicht ook aandacht wordt geschonken aan het
verbleken dan wel de herijking van negentiende-eeuwse reputaties.
In Zuid-Nederland bleef na het vertrek van de Fransen in Brussel het culturele
leven grondig verfranst. Er bestonden aanvankelijk alleen nog maar Franstalige
tijdschriften, zoals L'Observateur Politique, Administratif, Historique et Littéraire de
la Belgique (1815-1819), waarin de opvatting verdedigd werd dat het Frans de
nationale taal en de voertaal van de intelligentsia was; het Vlaams zou de taal van
een deel van de arbeidersklasse zijn, en het Hollands een vreemde taal. De
dominantie van de Franstalige Vlaamse literatuur is in die periode buitengewoon
groot. Tot 1850 verschijnen er te Gent meer Frans- dan Nederlandstalige feuilletons
en pas na 1850 verschijnen er te Antwerpen evenveel Nederlandstalige als
Franstalige kranten.
Tijdens de hereniging van Noord en Zuid (1815-1830) hadden de in het Zuiden
werkende Noord-Nederlanders behoefte aan een Nederlandstalig tijdschrift. L.G.
Visscher richtte in 1825, samen met G.J. Meyer en P.G. van Ghert,
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het weekblad De Argus op, waarin ten opzichte van de zuidelijke letterkunde een
didactisch-pragmatisch standpunt werd ingenomen: lof voor de schaarse werken,
maar kritiek op de uiterlijke navolging van Nederlandse genootschappen. Een jaar
later was De Argus alweer ter ziele. In de opwaardering van de Vlaamse literatuur
hebben daarna verschillende tijdschriften een stimulerende en regulerende rol
gespeeld. Vooral na 1840 valt er een ware explosie op te merken. Zij waren niet
louter literair van aard en speelden een actieve rol in de Vlaamse Beweging. Ze
waren ook een barometer van het culturele leven in Vlaanderen. Via dit platform
ontwikkelde de Vlaamse literaire kritiek vanaf 1840 een algemeen aanvaarde koers
voor de Vlaamse literatuur, die van een nationale, volksdidactische en solidaristische
sociale functiebepaling vanaf 1870 zou evolueren naar een Vlaams-nationale
esthetiek. De Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle vormde in de jaren 1883-1887
het podium waarop een belangrijke polemiek werd gevoerd tussen Pol de Mont en
Max Rooses over de richting die de Vlaamse letterkunde had te volgen. Ook het
tijdschrift De Vlaamsche School, dat sinds 1855 verscheen, volgde die nieuwe koers
vanaf het moment (1888) dat Pol de Mont tot de redactie toetrad. De literaire
vernieuwing in de richting van een vrije en waarachtige kunst zou verder ten volle
worden gepropageerd door enkele jongeren- en studententijdschriften en uiteindelijk
in een ruime synthetische kunstvisie worden geïntegreerd door het
avant-gardetijdschrift Van Nu en Straks (1893).
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2
De periode 1800-1830
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Inleiding

aant.

Op 9 november 1800 raast er over de Bataafse Republiek en de bij Frankrijk ingelijfde
Zuidelijke Nederlanden een storm van ongekende kracht, die volgens sommige
ooggetuigen zelfs gepaard gaat met aardschokken en een geweldige ravage aanricht
aan huizen, kerken en bossen. Er vallen ook slachtoffers, zoals de burger Pieter
Kantelaar en zijn vrouw Johanna Elisabeth van den Broeke, die op de Amsterdamse
Herengracht verpletterd worden onder een neerstortende schoorsteen. In Antwerpen
komt de halve stad blank te staan en in Brussel raken ‘vele menschen deerlijk
gekwetst door het neerstorten van pannen, en brokken steen der gevels’.
Gelegenheidsdichters als M.C. van Hall beschrijven het ongekende natuurgeweld
in bewogen verzen, en een jaar later verschijnt er nog een Beschrijving van den
storm, waarin gedetailleerd wordt gerapporteerd hoe de elementen in Noord en Zuid
hebben huisgehouden.
Dit minutieuze verslag van het noodweer is een van de sporadische geschriften
rond 1800 waarin Noord- en Zuid-Nederland tegelijkertijd ter sprake komen. Politiek
en cultureel waren beide landen zo uit elkaar gedreven en van elkaar vervreemd
dat er geen enkele aanleiding was om de eeuwwende aan te grijpen voor een terugen vooruitblik op wat de noorderling aan de zuiderling bond. De jaren rond 1800
vormden een dieptepunt in de wederzijdse betrekkingen.
In de Zuidelijke Nederlanden overheerste in het eerste decennium van de
negentiende eeuw het gevoel van inferioriteit ten opzichte van de Noord-Nederlandse
letterkunde, terwijl in het Noorden de geringschatting voor de Vlaamse literatuur
gepaard ging met een kritiekloze overwaardering van de eigen literaire prestaties.
In 1809 vertrouwt Helmers Tollens in alle ernst toe:
Staat onze dichtkunst thans niet op eene hoogte, waarop zij voorheen
nimmer stond? Onze naburen overtreffen wij op dit oogenblik zeker.
Drie jaar later doet Feith er nog een schepje bovenop:
De Poëzij is tot eene hoogte bij ons geklommen die zij, wat de kunst
betreft, nimmer in Nederland bereikte.
De euforie bereikt een hoogtepunt wanneer een recensent in een megarecensie
die over verschillende afleveringen loopt, de zojuist uitgekomen dichtbundels van
Bilderdijk en diens echtgenote, Catharina Wilhelmina Schweickhardt, Feith, Tollens,
Wiselius en Van Hall de revue laat passeren. Te allen tijde roem-
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de men ‘onzen landaard als poietikos, maar zoo poietikootatos als thans was hij
waarlijk, uitgenomen misschien het bloeijendst tijdperk der 17de eeuw, nimmer’.
Kortom, het noordelijk gelegen Nederland is ‘een kweekhof van dichters, trots het
oude en zuidelijke Attica en Latium’.
Pas na de hereniging van Noord en Zuid groeit de onderlinge band en stijgt de
waardering van Noord-Nederlanders voor het Zuiden. Jan Frans Willems, een
cultuurambassadeur van niveau, speelde een krachtige bemiddelende rol in het
leggen en uitbouwen van contacten. Uit zijn correspondentie kan men goed aflezen
hoe het traditionele ontzag van de Vlamingen voor de Noord-Nederlandse letterkunde
geleidelijk aan gaat wijken voor zelfvertrouwen en een kritische attitude tegenover
de Noord-Nederlandse literaire productie. Wanneer men hem in de Nederlandse
pers het verwijt maakt in zijn Fenelon en de koe, een legende in dichtvorm uit 1826,
een te plat register te hebben opengetrokken, trekt hij in een reactie fel van leer
tegen de Noord-Nederlandse opgeblazenheid:
Ten aenzien van sommige regels welke men wat plat vindt moet ik U
zeggen dat men sedert 20 jaren de hollandsche poezy door breede en
bazuinende woorden zoo wonderlyk opgevyzeld heeft dat men thans
moeite heeft om de eenvoudigheid van de platheid te onderkennen.
Met de figuur van Willems is het gedaan met het ‘geestelijk eenrichtingsverkeer’
van Noord naar Zuid. De tijd lijkt rijp voor een echte Noord-Zuiddialoog. De Belgische
Opstand, die vijf jaar later uitbreekt, zal echter een abrupt einde maken aan het pas
begonnen gesprek.
Dat het initiatief tot toenadering vooral uit het Zuiden kwam, was niet verwonderlijk
en heeft alles te maken met het geringe prestige van het Nederlands in het tweetalige
Zuiden. In feite was die rond 1800 tot een dieptepunt gedaald. De Nederlandse taal
werd door de oude elite en de nieuwe liberale burgerij ontoereikend geacht voor
zaken van bestuur, hoge cultuur of voor overdracht van kennis en artistieke smaak.
Ze kon evenmin de hoeksteen vormen van een nieuwe nationale burgerlijke staat.
Eerder werd ze beschouwd als een bron van conservatisme en bijgeloof. Het Frans
daarentegen werd de omgangstaal van de beschaafde elite, van notabelen tot
intellectuelen. Ook werd ‘Fransch schryven het beste middel om fatsoenlyk zynen
weg te maeken’, zoals Willems dat schrijft in zijn Verhandeling over de
Nederduytsche tael- en letterkunde opzigtelyk de Zuydelyke Provintien der
Nederlanden, met andere woorden om in de maatschappij aanzien en materieel
welzijn te verwerven. Wie zich in de eerste decennia van de negentiende eeuw tot
de beoefening van de letteren in het Nederlands of ‘Neder-Duytsch’ geroepen voelde,
had dus in het
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Zuiden niet alleen een geminachte en ‘verwaarloosde’ taal te verdedigen, maar was
ook als vanzelf aangewezen op het Noorden als voorbeeld en bondgenoot.
De kloof werd echter niet zomaar overbrugd. Illustratief hiervoor is het werk van
Victor Alexander le Plat. Hij was de zoon van een jurist die aan de universiteit van
Leuven doceerde en die omwille van zijn sympathieën voor Jozef II tijdens de
Brabantse Revolutie van 1789 naar Nederland en Duitsland had moeten vluchten.
Hij schreef Franse gedichten, maar ondernam ook een poging om de
veronachtzaamde en ‘van haere natie verlaeten’ Vlaamse taal te verdedigen - in
het spoor wellicht van de Brabantse jurist en politicus Jan Baptist Verlooy - en op
die wijze een bijdrage te leveren tot de Nederlandse letterkunde. Hij deed dat door
rond 1800, naar het voorbeeld van de Oostenrijker Blumauer, een burlesk epos te
schrijven, een genre dat in de Nederlandse literatuur door Focquenbroch werd
geïntroduceerd. Zijn vierdelige Virgilius in de Nederlanden of Aeneas heldendicht,
Nederduytsche verkleedinge, een travestie van de Aeneis en een hekeldicht op de
revolutionaire en fransdolle tijdgeest, werd tussen 1802 en 1804 te Brussel gedrukt,
maar via boekhandelaren, leeskabinetten, notarissen en negotianten zowel in het
Zuiden als in het Noorden verspreid. Met succes overigens, want in zijn boek is een
imposante lijst afgedrukt met maar liefst zeshonderd intekenaars, onder wie opvallend
veel notabelen uit Noord-Nederland. Het is nogal navrant dat uitgerekend die edele
poging in de Nederlandse Vaderlandsche Letteroefeningen vanuit een superieure
hoogte, vooral omwille van de nogal platte en weinig fijnzinnige toon van het werk,
werd afgemaakt als een ‘monster, zoo als 'er misschien nimmer een door de
domheid, onbekwaamheid en onbeschaamdheid werd uitgebroed’. Die en andere
mislukte pogingen, die overigens leidden tot veel verbittering, namen niet weg dat
Zuid-Nederlanders hun heil in het Noorden zochten of moesten zoeken om de
bakens uit te zetten voor een volwaardige moderne Nederlandse literatuur in het
Zuiden. Ze deden dat, zoals Le Plat dat al in 1802 in zijn voorwoord schreef, door
een taal te schrijven - of in ieder geval door dat te trachten - ‘de welke aen de
Bataven zoo wel aen de Nederlanders [d.i. Zuid-Nederlanders] gemeyn ende
verstaenbaer is’. Succes was niet verzekerd en het standpunt was zelfs niet evident,
want in de periode 1800-1830 lieten ook schrijvers en taalliefhebbers uit het Zuiden,
zoals Vaelande en Behaegel, het standpunt horen dat Noord en Zuid eerder
gescheiden waren door dezelfde taal. Reeds vóór 1815 werden hierover
pennentwisten gevoerd; de meningsverschillen werden zelfs uitgevochten in
rivaliserende dichtwedstrijden, zoals in de jaren tien in Aalst en Ieper. Het dispuut
zou overigens aanleiding geven tot een jarenlange en verbeten spellingsstrijd, waarin
J.F. Willems en J.-B. David, ook na 1830, een realistische bemiddelingspolitiek
zouden voeren.
Toch keken de meeste Zuid-Nederlandse schrijvers met literaire ambities
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tijdens de eerste decennia van de negentiende eeuw op naar het Noorden waar het
op literaire modellen aankwam. De gevierde dichter Pieter Joost de Borchgrave
schreef al in 1794 een hulde aan de Nederlandse dichters (‘Doogt, dat wy nederig
nasporen uwe schreden’) en knoopte vriendschappen aan met Petronella Moens
en Hieronymus van Alphen. Hij riep zijn landgenoten op eerst de Hollandse dichters
te bestuderen, Vondel, Cats, Hooft, Feith, Poot, Bellamy en anderen, voordat ze
zelf aan het werk zouden gaan. Van Albericus Stichelbaut, een monnik en pastoor
uit het Gentse, is bekend dat zijn bijbelse epos Jeruzalems herstelling (Brugge,
1811, circa 8000 verzen) over de bevrijding van het joodse volk uit de Babylonische
gevangenschap - al dan niet met allusie op de napoleontische onderdrukking schatplichtig is aan de Nederlandse voorbeelden van Hoogvliet en Lukretia
Wilhelmina van Merken. Na 1815 ziet men bijvoorbeeld in kringen van de
Antwerpschen Almanach van Nut en Vermaek, waarin Willems een stimulerende
rol speelt, dat de propaganda voor het idee van een eengemaakte Nederlandse
natie hand in hand gaat met effectieve samenwerking met Nederlandse literatoren.
Met het Verenigd Koninkrijk start overigens een actieve cultuurpolitiek ter bevordering
van de Nederlandse cultuur in het Zuiden. Die verlichte politiek, gericht op de
volledige versmelting van twee landen met een toch grondig verschillende politieke
en religieuze traditie, leverde echter niet het verhoopte resultaat op. De algehele
‘vernederlandsing’ van de letterkunde in het Zuiden bleek in 1830 een illusie te zijn
geweest.
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2.1 Het Noorden
De literaire situatie in Noord-Nederland
Genootschappelijke cultuur

aant.

In de eerste decennia van de negentiende eeuw werd de literaire landkaart voor
een groot deel ingekleurd door een uitgebreid circuit van genootschappen waarin
poëzie en proza werden voorgedragen, waar serieus werd gedebatteerd over aard
en functie van de literatuur en waar brandende kwesties via prijsvragen soms werden
opgelost. Naast een aantal, veelal kleine, literaire clubs, genoot in die periode de
Hollandsche Maatschappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen (1800-1900)
veel prestige. Het was een maatschappij die dankzij de fusering van een drietal
vooraanstaande achttiende-eeuwse dichtgenootschappen een landelijke uitstraling
bezat. Met plaatselijke afdelingen in Amsterdam, Rotterdam, Leiden, Den Haag en
aanvankelijk ook Dordrecht wist deze overkoepelende organisatie de toenmalige
kopstukken op het gebied van de literatuur, wetenschap en welsprekendheid aan
zich te binden. Vrijwel alle literatoren en redenaars van enige faam zijn er voor korte
of lange tijd actief lid van geweest. Gerenommeerde dichters en welsprekende
redenaars traden niet alleen in hun eigen afdeling of genootschap op, maar gingen
grif in op uitnodigingen om ook elders hun voordrachtskunsten te vertonen. Ze
gingen zo met hun teksten de boer op, reisden stad en land af en stalen overal de
show met gedichten die vaak nog niet waren gepubliceerd. Dat rondtrekkende circus
van orerende en voordragende performers die hun toehoorders vergastten op
klinkende staaltjes van hun verbale vermogen, deed een orale cultus ontstaan, die
een stempel ging drukken op de negentiende-eeuwse omgang met de letterkunde.
Afstemming van de voordrager op zijn toehoorders vroeg om gemakkelijk in het
gehoor liggende teksten die onmiddellijk begrepen konden worden. Om zijn publiek
te blijven boeien diende de voordrager zich bovendien te bedienen van een aantal
retorische trucs. Het wemelt dan ook in de negentiende-eeuwse poëzie van
exclamaties, hyperbolen en apostrofs. Bij de beoordeling van deze gedichten is het
dan ook zaak voor ogen te houden, dat het hier niet gaat om leespoëzie. Het is
poëzie die pas tot zijn recht komt als ze ten gehore wordt gebracht.
Het genootschap was niet alleen het oefenterrein van dichters, maar evenzeer
van aankomende en gearriveerde redenaars die zich toelegden op de
welsprekendheid:
Men heeft sedert zoo lang gevraagd, en men vraagt nog heden: waarin
bestaat het wezen der Welsprekendheid! Waarin onderscheidt zij zich
van de Dichtkunst?
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Waarin onderscheidt zich haar stijl van elke andere ongebonden spreekof schrijfwijze?
Aldus J.H. van der Palm (1763-1840) in zijn ‘Redevoering over den waren aard der
welsprekendheid’. Deze oud-Agent van de Nationale Opvoeding en hoogleraar in
de gewijde dichtkunst en welsprekendheid groeide in de eerste decennia van de
negentiende eeuw uit tot een van de meest gevierde sprekers en redenaars die hun
publiek onderhielden over de meest uiteenlopende onderwerpen. Een favoriet thema
vormde de Nederlandse identiteit, die onder druk van de politieke ontwikkelingen
keer op keer moest worden vastgesteld. Legio zijn de verhandelingen waarin het
nationale karakter van de Nederlandse letterkunde werd aangeduid dan wel bepleit.
Ook poëticale vraagstukken, zoals het wezen van de poëzie, de prosodie, de
verbeeldingskracht, het onderscheid van de verschillende genres, de relatie met de
buitenlandse letterkunde waren een dankbaar onderwerp van de lezingen en
redevoeringen. Een categorie apart vormden de vaak lijvige
prijsvraagbeantwoordingen rond brandende kwesties: welke richting dient het
nationale toneel te nemen, wat is beschrijvende poëzie, wat is uiterlijke
welsprekendheid, wat is het onderscheid tussen klassieke en romantische poëzie
enzovoort, enzovoort. In gedrukte vorm bereikten al deze voordrachten en lijvige
prozabeschouwingen een breed publiek en drukten ze een stempel op het denken
over de eigentijdse literatuur en haar ontwikkeling.
Het is ondoenlijk om ook maar een fractie van die talloze verhandelingen en
beschouwingen recht te doen. Slechts een viertal auteurs, van wie twee met veel
invloed op het eigentijdse literaire denken, komt hier kort aan de orde: de hierboven
genoemde Van der Palm, Abraham des Amorie van der Hoeven (1798-1855), Willem
de Clercq (1795-1844) en Pieter Gabriël van Ghert (1782-1852).
Als de Leidse hoogleraar John Bake de op 8 september 1840 overleden Van der
Palm herdenkt, looft hij diens ‘zorgende en ijverige vriendschap’ en vervolgt: ‘Ik heb
hem liefgehad en dit deden wij allen.’ Zo werd Van der Palm inderdaad door
tijdgenoten gewaardeerd. De meeste lof viel hem ten deel voor Het geschied- en
redekunstig gedenkschrift van Nederlands herstelling in den jare 1813 (1816). De
vroegere patriot heeft zich hier bekeerd en betoont een grenzeloze verering voor
koning Willem I, waarmee hij de gevoelens vertolkt van vrijwel al zijn landgenoten.
Het is een geschrift waarin de werkelijkheid wordt verfraaid door de schoonheid van
de taal. Men treft er formuleringen aan als: ‘De held van Europa [Napoleon] kwam
in zijn hoofdstad terug als een vlugteling, naauwelijks herkend aan de poorten van
zijn paleis.’ In 1867 noemde Jorissen het nog het ‘pronkstuk van moderne rhetorika’
en ‘het meesterstuk van taal en stijl, waarvan we de weerga niet bezitten’. In 1909
oordeelde Colen-
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brander veel zuiniger; hij typeerde het geschrift als een zwaar vergulde, maar lege
doos.

Een letterkundige middag in 1806. Van links naar rechts Rhijnvis Feith, J.A. van der Palm,
E.A. Borger, J.F. Helmers en Willem Bilderdijk.

Van der Palm was lid van vrijwel alle landelijke wetenschappelijke en literaire
verenigingen. Als redenaar mikte hij op de eenvoud. Populariseren van kennis en
kunst was zijn grote gave en tevens zijn zwakte. Al zijn verhandelingen en
redevoeringen, gebundeld in een vijftal delen en verschillende malen herdrukt,
laatstelijk in 1854, vertonen een gelijkmatigheid en breedvoerigheid die hem bij een
later geslacht in diskrediet brachten. Hij was de man van de middenweg, die, zoals
de meesten van zijn tijdgenoten, meende dat met gezond verstand antwoorden
gegeven konden worden op alle levensvragen. Vóór alles was hij als spreker gevormd
door de klassieken. In zijn ‘Redevoering over het versmaden of veronachtzamen
van de regelen der kunst’ heet het: ‘Nederlandsche Dichters en Redenaars, wilt gij
het bij CORNEILLE en RACINE niet zoeken, zoekt het ook niet bij SCHILLER of GOETHE!
Zoekt het in de meesterwerken der Oudheid, uit de gouden eeuw van Griekenland
en Latium.’
De titels die Van der Palm aan zijn voordrachten gegeven heeft, verraden al zijn
middle of the road-positie: ‘Redevoering over het middelmatige’, ‘Verhandeling over
het gezond verstand’, ‘Redevoering over de algemeene welwillendheid’. Exemplarisch
voor zijn conservatieve centrumpositie, gedeeld door het merendeel van zijn
landgenoten, is zijn ‘Redevoering over het middelmatige’. Na
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een wijdlopige introductie, waarin hij de keuze van juist dit onderwerp rechtvaardigt,
heft de negenenvijftigjarige Van der Palm een loflied aan op de middelmaat, de
middelmatig gesitueerden en de grote klasse van mensen die niets uitzonderlijks
of uitstekends bezitten. Wat zou een maatschappij worden die louter uit genieën
bestond, roept hij retorisch uit. Het zijn juist de ‘middelbare verstanden, wier koelheid
de hitte tempert, waardoor onbeperkte genie-zucht alles zou dreigen te verschroeijen;
zij zijn het, die, door ook hun gewigt in de schaal te leggen, de altoos durende
slingering tot evenwigt terug brengen’. Wij moeten, aldus Van der Palm, de
intellectuele en sociale middelstand dan ook dankbaar zijn, want deze klasse is de
‘bewaarster der goede zeden, en van het onbevangen, onbedorven oordeel’. Zijn
betoog eindigt met een requisitoir tegen de ‘Duitsche Kunstbroederen’: echte kunst
is een kwestie van goede smaak ‘die toch geen andere kan zijn, dan de smaak voor
het eenvoudige en natuurlijke’. Echter ‘uit de zucht om wat groots te zijn, uit de vrees
om voor middelmatig gehouden te worden; uit den afkeer van gewoon en dagelijksch
te schijnen’ raakte men op een dwaalspoor:
[...] zoo werd het zeldzame langzamerhand niet zeldzaam genoeg, het
buitengewone ontaardde tot in het gedrochtelijke, en het vermogen om
te behagen en te roeren ging verloren, door de zucht om bewonderd te
worden. [...] Wachten wij ons, M. H! voor de besmetting eens wansmaaks,
die uit de verwarring van het eenvoudige met het middelmatige zijnen
oorsprong nemen moest, en verder dan in Duitschland wijd om zich henen
gegrepen heeft.
‘Over vijftig jaar zal ik vergeten zijn,’ schijnt Van der Palm op het eind van zijn leven
gezegd te hebben. De dichter Bernard ter Haar schreef bij de dood van Van der
Palm: ‘Ja, ook op aarde is Hij onsterflijk, Tot Leiden zinkt in puin, en Katwijk's duin
verwaait!’ In dit geval had alleen de bezongene het bij het rechte eind. Deze meest
uitgesproken vertegenwoordiger van de doorsneeopvattingen in Nederland in de
eerste decennia van de negentiende eeuw, aan wie rebellie wezensvreemd was,
heeft tegenwoordig niemand meer iets te zeggen. Wie echter die toen heersende
mentaliteit wil proeven, is bij hem aan het juiste adres.
Abraham des Amorie van der Hoeven, hoogleraar aan het Remonstrants Seminarium
en het Athenaeum Illustre in Amsterdam, voelde zich, evenals Van der Palm, als
een vis in de vijver van de genootschappelijkheid. Begiftigd met een fraaie stem,
en effectbejag en theatrale dictie niet schuwend, behoorde hij tot de meest geliefde
sprekers van zijn tijd. Hij was al vroeg lid van de Hollandsche Maatschappij van
Fraaije Kunsten en Wetenschappen en bracht de Amsterdam-
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se afdeling tot grote bloei door bij het bestuur erop aan te dringen de vergaderingen
ook voor dames open te stellen. Beets zou in zijn dagboek schrijven:
De Maatschappij is sedert Abraham des Amorie van der Hoeven zeer in
de mode geraakt bij de beau monde, en wij hadden een auditorium van
drie à vier honderd menschen, waarvan tweehonderd dames.
Een aantal redevoeringen van Van der Hoeven verscheen in 1845 in druk. Ook hier
geven de titels goed aan welke onderwerpen bij de spreker favoriet waren: ‘Over
de vrije beoefening van kunsten en wetenschappen’, ‘Over de geestdrift van den
kunstenaar’, ‘Over de populariteit als het kenmerk der ware welsprekendheid’, ‘Over
den zedelijken invloed van het schouwtooneel’, ‘Over den invloed der
vaderlandsliefde op de beoefening der fraaije letteren en kunsten’, ‘Over den zin,
de waarheid en het gewigt van Buffons gezegde: le style c'est l'homme’.
In zijn redevoering ‘Over de populariteit als het kenmerk der ware welsprekendheid’
omschrijft hij de populariteit als ‘die eigenschap eener rede [...] waardoor zij voor
het volk niet slechts verstaanbaar, maar ook aantrekkelijk en bevredigend is’. Dat
vergt veel van de redenaar: voor alles een ‘menschlievend hart’ en een stijl even
puntig als eenvoudig. In zijn opstel ‘Over den zedelijken invloed van het
schouwtooneel’ waagt Van der Hoeven een poging om het toneel te rehabiliteren.
Het zou bij uitstek het middel zijn ‘om het volk op de redelijkste wijze te vermaken’,
maar is ook bij uitstek geschikt ‘tot leiding van de volksgeest, tot opwekking eener
warme liefde voor het vaderland, en tot handhaving eener echte nationaliteit’. Vlak
na de Belgische Opstand blijft Van der Hoeven op de nationaliteit tamboereren.
Kunsten en wetenschappen zouden het weligst bloeien ‘waar zij, in het nationaal
gevoel van hare beoefenaars geworteld, zich als klimop vasthechten aan het
vaderland’, zo houdt hij in 1833 het gehoor van Felix Meritis voor. Van der Hoevens
eigen positie wordt het duidelijkst uit zijn ‘Hulde aan de nagedachtenis van J.H. van
der Palm, als een man van het ware midden’. Zo iemand moet de kracht in zichzelf
vinden. ‘Wat hij zegt of schrijft, baart geen opzien, maakt geen gerucht. 't Is immers
niet piquant; het heeft geen kleur; het is niet scherp noch hevig; het kwetst of bijt,
het tiert of buldert niet!’ Niettemin bepalen de mannen van gematigde en bezadigde
denkwijze uiteindelijk het algemene gevoelen. Kortom, voor Van der Hoeven was
Van der Palm ‘een onbedrieglijk baken’, om niet te vervallen:
[...] in de thans rondom ons spokende kolken van allerlei nieuwerwetsche
dweeperijen en buitensporigheid! [...] laat ons niet vergeten, dat het
onpartijdig nageslacht bij de beoordeeling van onzen arbeid zich steeds
herinneren zal: zij leefden in de eeuw van Van der Palm!
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Dat nageslacht oordeelde minder enthousiast. Van der Palm en ook Van der Hoeven
raakten al snel in de vergetelheid. Zij waren dominant en richtinggevend in de eerste
drie decennia van de negentiende eeuw, maar speelden in de periode daarna
nauwelijks meer enige rol.
Willem de Clercq, commissionair in granen en directeur-secretaris van de
Nederlandsche Handel-Maatschappij, lid van het minigenootschap Kunst en
vriendschap, Felix Meritis, de Hollandsche Maatschappij van Fraaije Kunsten en
Wetenschappen en het Koninklijk Nederlandsch Instituut en bovendien befaamd
improvisator bij allerlei gelegenheden, was al op jonge leeftijd een hartstochtelijk
lezer van de groten uit de wereldliteratuur. Zijn leeservaringen legde hij neer in zijn
vanaf 1810 bijgehouden dagboek, dat inclusief de bijlagen meer dan 30.000
bladzijden beslaat. Voor de kennis van de Nederlandse en Europese Romantiek
zijn deze aantekeningen nog altijd van belang. Als in 1820 in de Tweede Klasse
van het Koninklijk Nederlandsch Instituut een prijsvraag wordt uitgeschreven over
het onderwerp ‘Welken invloed heeft vreemde letterkunde, inzonderheid de
Italiaansche, Spaansche, Fransche en Duitsche, gehad op de Nederlandsche Taalen Letterkunde, sints het begin der Vijftiende Eeuw tot op onze dagen?’, waagt de
vijfentwintigjarige De Clercq zich vanaf juni 1821 aan de beantwoording van dit
oeverloze onderwerp, dat hij niettemin na vijf maanden weet af te ronden. Twee
jaar later wordt zijn antwoord met goud bekroond. In 1824 volgt publicatie en in 1826
nog een herdruk.
Het is een prestatie van formaat, niet ten onrechte gekenschetst als een van de
eerste specimina van een comparatistisch opgezette literaire geschiedschrijving.
Deze poging om de invloed van de buitenlandse letterkunde op de Nederlandse
vast te stellen is te waarderen als het werk van een erudiete dilettant. Zijn onderwerp
was echter te omvangrijk en het aantal gedegen voorstudies te gering om het werk
een blijvende wetenschappelijke waarde te verlenen. Niettemin voorzag toentertijd
de Verhandeling in een behoefte, niet het minst doordat De Clercq in zijn streven
‘onpartijdigheid in de Republiek der Letteren’ in acht te nemen weliswaar geen
nieuwe ideeën aandroeg, maar wel, in tegenstelling tot veel van zijn landgenoten,
openstond voor bepaalde aspecten van de Romantiek en doordat hij er zelfs naar
streefde om de romantische smaak met die van de achttiende eeuw te verzoenen.
Zo onderschreef hij een aantal inzichten van de door de gebroeders Schlegel
gemunte antithese klassiek versus romantisch. Bij hem wordt op die wijze het
classicistische bolwerk gedeeltelijk ondergraven, doordat hij zich de vraag durft te
stellen of de herleving van de belangstelling voor de klassieke letterkunde de
ontwikkeling van een autochtone literatuur niet in de weg heeft gestaan. Evenmin
stond hij apodictisch afwijzend tegenover de ontwikkeling van het toneel in een
romantischer richting.
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Als De Clercq op deze weg was voortgegaan, zou hij wellicht met grotere beslistheid
partij gekozen hebben voor de vernieuwingen in de Europese letterkunde. In de
volgende jaren gaat hij echter steeds intensiever zoeken naar ‘het Koninkrijk Gods
en Zijne gerechtigheid’. Hij had al in 1820 kennisgemaakt met Da Costa, door hem
in zijn dagboek ‘een reus onder de Pygmeën’ genoemd. Onder diens invloed en die
van Bilderdijk zal hij een van de voormannen worden van Het Reveil, in de latere
typering van Allard Pierson ‘de romantische school van Duitschland in het
Nederlandsch Protestantische overgezet’. In de geest van Bilderdijk ligt in Het Reveil
niet het accent op een intellectualistische beschouwing en theorievorming, maar op
een persoonlijke geloofsbeleving door middel van het gevoel. Later zal De Clercq
met Da Costa de redactie voeren van de Nederlandsche Stemmen over Godsdienst,
Staat-, Geschied- en Letterkunde (1834-1838). In de laatste jaargang van dat
tijdschrift publiceert De Clercq zijn eerder gehouden lezing ‘De ware dichter
beschouwd als de vertegenwoordiger van zijn volk en zijnen leeftijd’. In deze
beschouwing over de hoogte- en dieptepunten in de wereldliteratuur fungeert de
‘ware dichter’ als norm. Aangekomen in de eigen tijd schetst hij een beeld van die
dichter, die in zijn optiek niet anders kan zijn dan iemand die vanuit zijn christelijke
overtuiging verzen schrijft:
Neen, de dichter onzer eeuw moet zich aan geene begoochelingen
overgeven; maar alles aanschouwen bij den glans van die Openbaring,
die alleen het licht in de duisternis doet stralen; dan eerst zal hij,
terugkeerende tot de grondvesten der eerste Poëzy, in de daden der
menschen, de daden Gods bezingen; en innig vereenigd met zijn volk,
hetzelve niet op eene denkbeeldige hoogte stellen, maar in zijnen afval
bestraffen en in zijne terugkeering tot den God zijner vaderen bemoedigen.
Hij zal inzigt hebben in zijnen tijd, en het oog gerigt houden op dien
eindpaal, dien de wereld met versnellende schreden nader rukt [...]. Bij
de steeds toenemende ineensmelting der volkeren en de afslijting hunner
eigenaardigheden, blijft er weldra slechts één belang over, nationaal voor
de geheele wereld, voor zoo verre zij in Christus gelooft: [...] De tijden
van Homerus en Tasso zijn vervlogen; de aarde is geheel ontdekt; de
wetenschappen hebben reusachtige vorderingen gemaakt; de glans der
veroveringen heeft uitgeschenen; de toenemende gemakkelijkheid der
verplaatsing bedreigt alle nationaliteit; één belang blijft er nog slechts
over in het midden van al de verderfelijke vruchten van het Egoïsmus: en
dit is het Christelijke. Het voorledene had zijne zangers; alleen de plaats
van eenen Milton der toekomst is nog open gebleven; en waar hij
verschijnt, zal hij veelligt te gelijk de zanger en de waarschuwer van zijnen
tijd kunnen zijn.
Deze gedreven oproep tot een door het christendom geïnspireerd dichterschap is
later getaxeerd als een van de beste voorbeelden van christelijke Romantiek
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in de eerste helft van de negentiende eeuw. Zij vindt ook gehoor, want een jaar later
dient de ‘Milton der toekomst’ zich al aan, wanneer Da Costa, na zijn toetreding tot
het Koninklijk Nederlandsch Instituut, in een openbare vergadering zijn tijdzang Vijf
en twintig jaren. Een lied in 1840 voordraagt.
De unieke positie van Van Ghert in het Nederlandse literaire denken is lange tijd
onderbelicht gebleven. Zijn naam komt dan ook niet voor in de
literatuurgeschiedenissen, en dat is niet terecht. Op grond van zijn grote
belangstelling voor de filosofie zond zijn vader hem naar de universiteit van Jena,
waar in die tijd Fichte en Schelling de grondslagen hadden gelegd van de nieuwe
wijsbegeerte. Hij volgde ook de privatissima van Hegel, raakte zeer met deze filosoof
bevriend en onderhield met hem een uitgebreide correspondentie. Na zijn promotie
werd hij aangesteld als referendaris bij het Departement voor de Zaken van de R.K.
Eeredienst.
Op grond van deze positie had hij een werkzaam aandeel bij de totstandkoming
van het Leuvense Collegium Philosophicum (1825), waarmee hij zich de gramschap
van de katholieken op de hals haalde. Na de Belgische Opstand was zijn politieke
rol grotendeels uitgespeeld. Diverse aanbiedingen in binnen- en buitenland voor
een professoraat legde hij naast zich neer. Dankzij zijn filosofische scholing en zijn
verblijf in de bakermat van de Duitse romantische school was hij in feite de enige
Nederlander die op de hoogte was van de ontwikkelingen aldaar. Zijn landgenoten
trachtte hij te winnen voor de nieuwe ideeën door middel van voordrachten en
publicaties in verschillende tijdschriften. Zo hield hij in 1813 voor de maatschappij
Felix Meritis een voordracht ‘Wijsgeerige beschouwing over de dichtkunde’, later
afgedrukt in het mengelwerk van De Recensent, ook der Recensenten (1814), en
las hij in het Brusselse gezelschap Concordia in 1820 een ‘Levens- en karakterschets
van den dichter F. von Hardenberg, bekend onder den naam van Novalis’ voor, die
werd afgedrukt in de ‘Mengelingen’ van dat genootschap. In de eerste lezing, die
sterk hegeliaans van toonzetting is, typeert hij de romantische kunst als de derde
etappe van de absolute geest, die zich in de geschiedenis ontvouwt. Hij noemt onder
meer de namen van Tieck, Novalis en de gebroeders Schlegel en spoort zijn
landgenoten aan deze groep niet alleen te bestuderen, maar ook na te volgen. In
zijn tweede voordracht geeft hij naast een aantal personalia over Novalis ook korte
karakteristieken van diens romans, de Hymnen aan de nacht en de Fragmenten.
Ook deze opmerkelijke introductie van Novalis loopt uit op een aansporing de Duitse
romantische dichtkunst aan te wenden als inspiratiebron voor de eigen letterkunde:
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Mijns inziens bekleedt hij, onder de nieuwere dichters die in Duitschland,
eene afzonderlijke school, bekend onder den naam der romantische poëzij
gesticht hebben, eene der eerste plaatsen en door zijne werken, hoezeer
onvoltooid, kan men het best, in den geest dier gedichten, indringen, die
hoofdzakelijk ten doel hebben, om aan te toonen, dat de Noordsche
volkeren, waaronder ook wij behooren, eene oorspronkelijke poëzij
bezitten, die reeds heerlijk in de middeleeuwen heeft gebloeid, en door
ons, thans wat vorm en sierlijkheid, stijl en ronding van versen, aanbetreft
veel eer hooger verdiende te worden opgevoerd, dan dat wij ons eeuwig
tot het navolgen van dichtsoorten zouden bepalen, die met onzen
landaard, wat derzelver geest en strekking aangaat, niets gemeen kunnen
hebben, en ons dus tot bloote navolgers verlagen, zonder ooit
oorspronkelijk te kunnen zijn, of de hoogte te bereiken, van hen, naar
wier voorbeeld wij ons rigten.
Van Ghert bleef een roepende in de woestijn. In de komende decennia bleef voor
zijn landgenoten de Duitse romantische dichtkunst een gesloten boek.

Het culturele tijdschrift

aant.

De literaire instituties verliezen na 1830 hun dominante positie. Die rol wordt dan
grotendeels overgenomen door het culturele tijdschrift. Dat neemt niet weg dat ook
in de eerste dertig jaar van de negentiende eeuw het tijdschrift en met name de
recenserende pers het denken over en de gang van de literatuur mede bepaalt. De
literaire kritiek staat in die periode nog in de kinderschoenen en velt oordelen over
de literatuur aan de hand van normen die vaak impliciet blijven. De tijdschriften
kunnen reputaties bevestigen of afbreken, kunnen jong talent al dan niet een plaats
geven in de hiërarchie en zijn zo in sterke mate verantwoordelijk voor het eigentijdse
beeld van de letterkunde en de contemporaine canoniserings- en
decanoniseringsprocessen. In principe vervullen de tijdschriften een dubbele functie.
Enerzijds weerspiegelen zij in hun recensies het algemeen geaccepteerde denken
over de literatuur, anderzijds kunnen zij ook een actieve rol vervullen in het aanwijzen
van nieuwe wegen. De eerste functie zal men vooral aantreffen bij de behoudender
tijdschriften, de tweede valt veelal toe aan progressieve tijdschriften, waar jongeren
de scepter voeren en zich afzetten tegen ingeroeste denkbeelden.
Aan het begin van de negentiende eeuw had de Vaderlandsche Letteroefeningen
(1761-1876) al lang niet meer het rijk alleen. Het moest onder meer sinds 1788 de
Algemeene Konst- en Letterbode (1788-1861) naast zich dulden, een weekblad dat
voornamelijk informatieve berichten rond literaire activiteiten bevatte. Voorts was
er De Recensent, ook der Recensenten (1805-1864), een minder behoudend
tijdschrift, waarin ook plaats was voor antikritiek. Ook een aantal eendagsvliegen
en periodieken waarin de literatuur een marginalere rol speel-
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de, doken in deze periode op, zoals het tijdschrift voor dames Penélopé. Het is
ondoenlijk deze tijdschriften zelfs maar oppervlakkig recht te doen. Een uitzondering
wordt gemaakt voor de Vaderlandsche Letteroefeningen, een blad dat onder
wisselende benamingen ruim een eeuw lang de literatuur begeleidde. Ook al zou
dit tijdschrift uiteindelijk voorbij worden gestreefd door periodieken waarin
progressieve jongeren het voor het zeggen kregen, het was zeker in de eerste
decennia van de negentiende eeuw nog altijd een onbetwiste autoriteit als het erom
ging niveau en betekenis te peilen van de literaire voortbrengselen. Dit tijdschrift
deed dat vaak zeer uitvoerig en zeker niet onkritisch en star, zoals vaak is beweerd.
Aan uitvoerige beginselverklaringen waagde het zich niet. Als introductie op een
recensie wilde men zich wel eens uitspreken over het niveau van de Nederlandse
letterkunde en de genrehiërarchie, maar wars van pretentieus geachte theoretische
bespiegelingen hanteerde men een grotendeels impliciet blijvende common
sense-poëtica. Het theoretiseren, zo heet het in een recensie van de Poëzij van
Spandaw (1810), is ‘zoo in de mode, dat het eenvoudig menschenverstand er deerlijk
onder gebukt gaat’. Men vindt het een ondeugdelijk uitgangspunt regels en
voorschriften als toetssteen van beoordeling te nemen.
Volgen wij dan, om billijk te zijn, den ouden oorspronkelijken leidraad;
denken wij om geene regelen, maar lezen wij den bundel, bezien wij de
afzonderlijke gedichten, het schilderstuk of de galerij, en vragen wij dan
aan ons gevoel, aan onzen smaak, aan onze aandoeningen: is dit een
waar schilder -, is dit een goede dichtstuk?
In feite houdt de redactie hier een pleidooi voor de intuïtieve kritiek van een
gevoelspoëtica. Tien jaar later herhaalt de redactie nogmaals geen liefhebber te
zijn van dichtkunstige theorieën, maar als de ‘lastige filozofen’ blijven aandringen,
wil zij wel kwijt dat voor de redactie het wezen van de dichtkunst in harmonie gelegen
is. Wij willen ‘ons harmonisch gevoel tevreden gesteld hebben, of wij een schilderstuk
zien, muzijk hooren, of poëzij lezen’, luidt het vrij cryptisch. Bilderdijk, ‘den grootsten
Dichter van onzen tijd’, is hun man, omdat hij in de romance Assenede de
‘eenvoudige natuur met een spiedend oog bekijkt’ en de werkelijkheid zonder
overdrijving weet te tekenen. Dat in tegenstelling tot zijn dichterlijke kompanen, voor
wie het ‘eenvoudig begluren van de natuur’ niet volstaat, die het zoeken in
overtrokken beelden en die vergeten zijn dat de God van de poëzie geen
sterkgespierde Hercules is, maar een ‘bevallige en fiere Apollo’. Het doet wat vreemd
aan dat men dit poëtisch credo nu juist aan Bilderdijk ontleent, waar Feith meer voor
de hand had gelegen. Deze had immers geconstateerd dat zijn landgenoten verzot
waren op ‘Eenvouwige schilderijtjes van de Natuur, die haar omringt’.
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Hoe dan ook, de Vaderlandsche Letteroefeningen zal met deze ijkstok gedurende
decennia de Nederlandse poëzie inspecteren. Het betekent dat men het geoutreerde,
het buitenissige, schreeuwerige en bonte, kortom alles wat de norm te buiten gaat,
afwijst. Het houdt ook in dat men sympathie heeft voor de niet-pretentieuze poëzie
in de ‘zachte toon’ rond eenvoudige, huiselijke thema's. Vóór alles dient poëzie
direct aansprekend en begrijpelijk te zijn voor de doorsneelezer. Dit herhaaldelijk
verwoorde dictaat werkte een desacralisering van de poëzie in de hand. Dichters
hebben zich niet te verschansen in een ivoren toren, maar dienen vertolkers te zijn
van de emoties van hun landgenoten. Poëzie, zo stelde men alweer in navolging
van Bilderdijk, is geen zaak van verbeelding en verheffing, maar van gevoel: ‘Die
diep gevoelt’ en die in maat en eene natuurlijke taal, aan dat diep gevoel eigen, zich
uitdrukt, is Dichter.
Als de Vaderlandsche Letteroefeningen aldus de eigentijdse poëzie de maat
neemt, is er reden tot grote tevredenheid. Het niveau van ‘onze puikdichters’ schat
men na 1813 zo hoog dat ‘de Hollander, in het vak der poëzij, met ieder volk kan
wedijveren; ja dat hem, wanneer men onderscheidene omstandigheden in acht
neemt, de lauwer boven anderen regelmatig toekomt’. Noordelijk Nederland is met
recht een ‘kweekhof van dichters’, maar men dient op zijn quivive te zijn. Immers,
nu ‘de edelste aller kunsten zulk een schitterende hoogte bereikt heeft’, waagt naast
rijp ook groen zich aan de dichtkunst. De uitstoot aan derderangsbundeltjes van
genootschappen en vriendenkringetjes neemt onrustbarende vormen aan. Het kaf
moet dan ook van het koren gescheiden worden en bij het schudden van de wan
moet menig beginnend dichter door het dodelijke commentaar de moed in de
schoenen gezonken zijn.
In 1816 maakt de Vaderlandsche Letteroefeningen, waarover sinds 1813 de later
door jongeren zo verguisde Jacob Wijbrand Yntema de redactie voerde, nog eens
de balans op. De ‘flaauwe en lage dichtmanier van vorige dagen’ heeft dankzij de
vernieuwende impulsen van onder meer de gebroeders Van Haren, Feith en Bilderdijk
uitgediend en plaatsgemaakt voor een verhevener en krachtiger poëzie. Deze
coryfeeën verschaften de dichtkunst een standaard, die door minder talentvolle
dichters maar al te gretig werd overgenomen. Daarbij vervielen sommige dichters
van de tweede, maar ook wel van de eerste garnituur in het andere uiterste. Hun
poëzie wordt soms ontsierd door duistere, vreemde en onnatuurlijke elementen, die
haaks staan op de gewenste natuurlijkheid en toegankelijkheid. Als illustratie dient
Helmers, wiens vroegere, onaantastbare positie langzamerhand begint af te
brokkelen. Deze vaderlandse zanger is niet vrij van gezochtheid, springerige
overgangen en onheldere vergelijkingen. In zijn voetspoor proberen veel dichters
indruk te maken door al te woeste beelden en vergelijkingen. De ‘zogenaamde
wijsgeerige, of liever in 't algemeen de Duitsche trant’ wordt medeverantwoordelijk
gesteld voor deze aberraties. Als
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in de jaren dertig sommige dichters invloed van de buitenlandse Romantiek gaan
vertonen, keert zich het verwijt tegen Frankrijk. Echte poëzie, zo houdt de
Vaderlandsche Letteroefeningen staande, draagt het stempel van eenvoud,
natuurlijkheid en toegankelijkheid. Vandaar de sympathie van het blad voor dichters
van de tweede rang, die de natuur niet uit het oog verliezen, een zachtere toon
aanslaan en de ‘ruwe kwast’, die alleen in handen van Rembrandt op zijn plaats is,
inruilen voor verfijndere penselen:
Hun dichttrant moge soms aan stoutheid iets ontbreken, in hooge,
gewaagde vlugt niet zoo dikwerf door de wolken zweven, en met de
tegenwoordig vrij algemeene Adelaars de Zon niet dreigen in 't aangezigt
te vliegen, -hunne poëzij zengt of brandt zich ook het kleed niet, dat haar
wél staat; zij blijft waar zij behoort, voelt steeds den grond, dien zij
betreedt, maar toch ook betreedt met een aangenamen zwier en
aanlokkende bevalligheid; zij is te huis bij haar onderwerp, wordt verstaan
en begrepen, doet geene geweldige sprongen, maar blijft ook voor val
en stuiting bewaard; zij verbindt het geheel door echte harmonie, en houdt
den waren en geregelden gang met hart en verstand.
Aan de hand van dat normenstelsel construeert de Vaderlandsche Letteroefeningen
een hiërarchie van literaire toppers. Hors concours staat de ‘prins der dichters’
Bilderdijk, onnavolgbaar beheerser van alle genres en registers. Daarnaast Tollens,
uitmuntend in natuurlijkheid, losheid en ongedwongenheid, maar ook Feith. De
laatste valt, meer nog dan de hooggewaardeerde Cats, bij ‘alle beschaafde standen,
bij beide seksen’ in de smaak. ‘Ja, wij durven het gerust zeggen, Feith is meer de
dichter der Natie, over het geheel, dan Bilderdijk zelf.’ Deze drie puikdichters hebben
volgens de Vaderlandsche Letteroefeningen school gemaakt. Het wordt dan ook
usance de overige dichters te rangschikken onder respectievelijk de school van
Bilderdijk, Feith en Tollens. Vrij expliciet gebeurt dat in een nieuw weekblad, Apollo,
Tijdschrift voor den Beschaafden Stand, dat zich in december 1827 aan het publiek
presenteert en dat eind augustus 1828 met nummer 39 alweer de geest geeft:
Wanneer men de Geschiedenis der Nederlandsche Poëzij, van het begin
dezer eeuw tot in onze dagen, met eenen aandachtigen blik beschouwt,
zal men spoedig gewaar worden, dat zich in dit tijdvak drie bijzondere
scholen gevormd hebben. Aan het hoofd der eerste, welke men de
sentimentele, en soms ook de didactische zou kunnen noemen, staat de
voortreffelijke FEITH, [...]. Het Orakel en de Wetgever der tweede, en men
zou bijna kunnen zeggen Rotterdamsche School, is TOLLENS. [...] De
leerlingen der derde school, wier aantal echter zeer gering is, erkennen
BILDERDIJK als meester; [...].

Willem van den Berg en Piet Couttenier, Alles is taal geworden. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1800-1900

57
Mag Apollo het op dit punt met de Vaderlandsche Letteroefeningen eens zijn, voor
het overige wordt er in dit weekblad toch een andere toon aangeslagen. Onder
redactie van de jonge redacteuren N.J. Storm van 's-Gravensande en Adriaan van
der Hoop verschijnen er enige kritieken die Potgieter ertoe brachten dit tijdschrift
tot een ‘voorspel der latere beweging’ te kwalificeren. Nu valt het met de voorlijkheid
van Apollo toch wat tegen. Weliswaar maakt men zich in een bespreking van
Bilderdijks Vermaking zorgen over het lage peil van veel wat er aan poëzie verschijnt.
Er zou geen week, bijna geen dag voorbijgaan of het publiek wordt lastiggevallen
met onrijpe literaire producten die bewijzen dat de ware dichtkunst in Nederland
zich in kreeftengang voortbeweegt. Maar voor het overige zijn behoedzaamheid en
voorzichtigheid troef en wacht men er zich voor gerenommeerde dichters als Tollens,
Bilderdijk en Staring hard aan te pakken.
Veel scherper was de kritiek in Apollo's opvolger Argus, dat in veertig wekelijkse
afleveringen van 24 augustus 1828 tot 24 mei 1829 zowel solde met het overleden
Apollo als met de redacteur Yntema van de Vaderlandsche Letteroefeningen, en
voorts in vileine bewoordingen het werk van een aantal aankomende en gearriveerde
dichters neersabelde. De redactie hulde zich in anonimiteit, maar drijfveer achter
het weekblad was - behalve alweer Adriaan van der Hoop - J.J.F. Wap, die al eerder
in Brussel in de jaren 1825-1826 een gelijknamig tijdschrift had uitgegeven, waarin
aandacht geschonken werd aan zowel de Noord- als de Zuid-Nederlandse
letterkunde. ‘Wij zullen de hoogschatters en handhavers der waarachtige Poëzij,
de geesels der veelvuldige rijmelaars zijn,’ heet het in de beginselverklaring. Object
van aandacht zullen vooral worden ‘de Tijdschriften, die, grijs van ouderdom en
kindsch van oordeel, den smaak verpesten, de halfgeleerden verbijsteren, en, door
overdreven lof of afkeuring, de Vaderlandsche Letteroefenaren zoowel als de Letteren
zelve in het verderf slepen’. Dat is een nieuw, ongehoord geluid. Nieuw is ook het
gegeven dat Argus keer op keer Yntema tot mikpunt van spot maakt. Het is een
vorm van tijdschriftje-pesten die al enigszins preludeert op wat binnen tien jaren De
Gids met de Vaderlandsche Letteroefeningen zal doen.
Argus ontmoet in Nederland vooral veel rijmelaars en gaat die onorthodox en
baldadig te lijf. ‘[...] verzen maken [is] eene ongeneeslijke, maar ook eene
aanstekelijke ziekte.’ Het is zorgelijk dat de ‘Goddelijke Dichtkunst’ thans ‘berust in
handen als die van den heer VAN LOGHEM en consorten’. Die dichter verstaat ‘nog
minder zijne taal dan WARNSINCK en is nog langdradiger dan Klyn, nog zoetsappiger
dan Ten Hoet en nog vervelender dan Vincent Loosjes’. Aankomende jonge dichters
wil Argus graag ontzien, aanmoedigen en praktische adviezen geven, maar ‘bij
verregaande botheid en waanwijsheid moet ook te hunnen opzigte de Kritiek streng
en onverbiddelijk wezen’. Aan de hand
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van welke criteria dat zal gebeuren, houdt men voor zich, maar aan de afzonderlijke
recensies valt wel iets af te lezen. Zo is Argus weinig gecharmeerd van de ‘bij zoo
velen geliefde, beschrijvende dichtsoort, die bij ons tot kinderspel is afgedaald’.
Holle poëzie die het louter zoekt in ‘klanken’ en ‘windgeblaas’ wordt neergesabeld.
In een bespreking van de Nieuwe gedichten van Tollens laveert men handig tussen
de als tegenpolen ervaren Bilderdijk en Tollens door. Bilderdijk heeft gedeeltelijk
gelijk als hij ‘met minachting op dat kleingeestig-huisselijke’ neerkijkt, anderzijds
heeft het ‘eenvoudige’ in poëzie ook recht van bestaan. Een goed dichter moet
uitgerust zijn met ‘Gezond Verstand’, maar ook: ‘[...] zijne TAAL vooral magtig zijn doch dit is onafscheidelijk van het Denken’:
en TAAL zijn één, en alzoo moet, naar de mate der verheffing
van Gedachte, de Taal zich immer reiner en waardiger voordoen; en
daaruit zal men den waarachtigen DICHTER onderkennen van den
ellendigen rijmelaar en verachtelijken ‘Naäper’.
GEDACHTE

Zo'n formulering lijkt al enigszins vooruit te wijzen naar de befaamde formulering
van de Tachtigers, dat vorm en inhoud in echte poëzie één zijn, zoals ook de
ridiculiserende beschimpingen van derderangsdichters als Van Loghem al enigszins
doen denken aan de onparlementaire wijze waarop Kloos en Van Deyssel de
middelmatigheid te lijf zullen gaan.
Als binnen een jaar het tijdschrift Argus van het toneel verdwijnt, neemt men met
enige bitterheid afscheid. Men is tot de conclusie gekomen dat de Vaderlandsche
Letteroefeningen ‘gedurig aan, der natie meer pleizier verschaffen, en dit om de
eenvoudige reden, dat de wereld wil verlakt worden’.
Vrijwel synchroon aan Argus laten andere jongeren zich horen in De
Nederlandsche Mercurius. Het weekblad gaat op 10 september 1828 van start en
zal het tot 53 afleveringen brengen. Achter de anonieme redactie gaan Jacob van
Lennep en opnieuw Adriaan van der Hoop schuil. Het blad is minder kleurloos dan
Apollo en niet zo stekelig als Argus, en neemt onder de jongerentijdschriften een
middenpositie in. Ook hier is Yntema de gebeten hond. Zo fileert men bijvoorbeeld
diens vertaalwerk, indringend lezend, op grond van prosodische en grammaticale
misslagen. Achter de badinerende toon van dit tijdschrift schuilt ernst. Een
ingezonden stuk met de titel ‘Iets over de letterkundige beoordeelingen in Nederland’
is de redactie uit het hart gegrepen. Het zou precies de geest van onpartijdigheid
ademen waar de redactie naar streeft, zonder tot onverschilligheid te vervallen. De
schrijver meent dat in de gangbare kritiek persoon en werk te weinig worden
gescheiden. Antipathie jegens de auteur zou te zeer de beoordeling van zijn werk
kleuren. De jongste genera-
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tie critici - en hier werd ongetwijfeld Argus op de korrel genomen - oordeelde
bovendien veel te scherp en te aanmatigend.
De Nederlandsche Mercurius wil in de recensiepraktijk beide valkuilen vermijden,
want er is een dringende behoefte aan een tijdschrift ‘in hetwelk de geest eener
zuivere, en van alle bijoogmerken vrije kritiek spreekt, het welk gematigd is, zonder
zwak, en streng is, zonder scherp te zijn’. Naar aanleiding van het verschijnen van
de Gedichten van L. van den Broek bespeurt de redactie een veranderende
mentaliteit in de recensiepraktijk, en met gunstig resultaat:
De Critiek heeft eenen geheel anderen toon aangenomen, dan zij voor
eenige jaren in den mond van Yntema en andere pseudo Kunstrichters
liet hooren; en vele jeugdige vernuften, wij weten dit van goederhand,
welke reeds over de uitgave hunner gedichten met uitgevers in
onderhandeling getreden waren, hebben zich nog tijdig genoeg de les
van Horatius herinnerd, en hunne vaerzen weder en portefeuille gelegd,
terwijl sommigen met een waar dichterlijk gevoel begiftigd, die zich alleen
door de vrees lieten weerhouden, om in zulk een onwaardig gezelschap,
op den Parnassus te verschijnen, eerlang met hunne voortbrengselen
voor het publiek zullen optreden.
En passant ontvouwen ze hun eigen recensiepraktijk: niet altijd dezelfde kritische
toon aanslaan, maar ook verdisconteren wie men beoordeelt.
Dat wil zeggen dat de criticus de jeugdige dichter, ‘wiens werk ondanks aanleg
en genie, vele gebreken aankleven’, middels ‘zachte vermaningen’ op zowel de
gebreken als de schoonheden dient te wijzen, ‘opdat hij door de laatste na te streven,
de eerste verwinne’. In het geval van een ‘meer bejaarden of grijzen Zanger’, wiens
verzen, alle raadgevingen ten spijt, ‘parodien op den goeden smaak blijven’, is een
andere manoeuvre noodzakelijk. De criticus:
[...] doet hem door welberadene en moedige aanvallen van zijnen Pegasus
tuimelen, of stelt hem door ironie en satyre zoodanig aan de kaak, dat hij
nimmer weer den naam van Dichter kan ontheiligen, zonder het anathema
van het publiek nog in veel ruimer mate over zijn met distelen bekroond
hoofd te bezweren.
Tot de ‘bejaarde dichters’ die bij De Nederlandsche Mercurius geen kwaad kunnen
doen, behoort nog altijd Bilderdijk, ‘de edele Grijsaard’. Tollens, ‘Nederlands
volkszanger, de huiselijke dichter bij uitnemendheid, de oorspronkelijkste onder de
oorspronkelijken’ begint in De Nederlandsche Mercurius toch langzaam van zijn
sokkel te vallen. In een bespreking van diens Nieuwe gedichten worden Tollens
onder meer pleonasmen, stoplappen en verkeerd woordgebruik verweten.
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Een opvallende plaats in De Nederlandsche Mercurius wordt ingeruimd voor
toneelbeschouwing en toneelkritiek. Waarschijnlijk was dit een stokpaardje van
Adriaan van der Hoop. Dat gaat zelfs zover dat in verschillende afleveringen integraal
zijn Hugo en Elvire wordt afgedrukt.
In de rubriek ‘Verscheidenheden’ ten slotte maakt de redactie melding van het
gegeven dat volgens ‘eene allezins geloofwaardige opgave’ de ‘Nederlandsche
drukpers gedurende dit jaar, het tiende gedeelte der vaerzen opgeleverd [heeft] van
den rijmvloed, die de eerste vier maanden van 1828 voortbracht’:
Ondanks de wanhopige aanvallen van de heer Hoofdvolwaan en
consorten, hebben vele Midassen begrepen, dat de kritiek uit haren
doodsluimer ontwaakt is, en dat zij door te blijven zingen, geene gestolen
lauweren zouden behouden, die hun ezelsooren bedekken. Vele berijmde
bijbelsche verhalen, leerdichten in drie en meer zangen, quasi luimige en
nietluimige vaerskens zijn en portefeuille gebleven. Zelfs verzekert men,
dat sommige rijmbazen, die voorheen ijverig in letteroefeningen,
almanakjes en vriendenkringetjes rijmden, tot het gewenschte en
gezegend besluit zijn gekomen, om nooit (let wel!) NOOIT meer vaerzen
te maken. Welk een heerlijke toekomst!
De suggestie is duidelijk. De redactie schrijft de terugloop in de aanvoer van onrijpe
poëtische voortbrengselen toe aan de invloed van een hardhandiger kritiek en haar
aandeel daarin, naast Apollo en Argus. De vraag is of dat inderdaad zo is. De
Arnhemsche Courant had in die jaren de drie tijdschriften in één adem beticht van
een ‘zucht, om onbeschoft te wezen’. Dat wijst erop dat het kritisch register van
vooral de Argus rond 1828 ongewoon en beledigend werd gevonden. In hun
aanvallen op de gevestigde tijdschriften, en met name op de Vaderlandsche
Letteroefeningen, roerden de jeugdige scribenten zich op een tot dan toe
ongebruikelijke wijze. Het waren keetschoppers, en daarin lag hun beperkte
verdienste. Dat het bij wat rumoer bleef en dat de literatuur niet wezenlijk veranderde,
hangt ongetwijfeld samen met hun beperkte kritische vermogens en gebrek aan
leiderschap. Ze schonden het decorum, maar hadden als fervente bilderdijkianen
geen nieuw literair programma te bieden.
De enige die nog een tijdje zijn kritisch werk voortzette, was Adriaan van der
Hoop. Hij werd medewerker van het vrij kleurloze De Vriend der Waarheid, Tijdschrift
voor den Beschaafden Middelstand, een maandblad waarvan het eerste nummer
op 1 september 1829 verscheen. Niet onbelangrijk is daarin zijn recensie van de
Nieuwe gedichten van Tollens, die hij als volgt inleidt:
Geen vak in ons Vaderland staat op zoo lagen trap, als de Letterkundige
Kritiek. De meeste Maandwerken hebben van het beoordeelen van Boeken
een monopolie
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gemaakt, hetwelk eenen Schrijver afkeuring, of lof waardig schat, naar
mate hij meer of minder met de Redacteurs dier Maandwerken bekend
is, of hunne gevoelens belijdt. Eene goede, doorwerkte Recensie, welke
even ver van uitbundigen lof, als van verguizende persiflage verwijderd
is, is schier eene zeldzaamheid geworden.
Deze uitvoerige bespreking van Tollens heeft iets van een requisitoir. De
Rotterdamse verfhandelaar schrijft berijmd, retorisch proza, verzen ‘die den
eentoonigen tred van een paar dragonderlaarzen zeer getrouw nabootzen’, maar
op de erenaam van volksdichter mag hij geen aanspraak maken.

De poëzie in Noord-Nederland

aant.

Van alle genres die in die eerste periode in Noord-Nederland beoefend werden,
scoorde de poëzie in de ruimste zin van het woord het hoogst. Een snelle rondgang
door de eigentijdse bibliografieën en tijdschriften laat zien dat in ieder geval
getalsmatig de literaire cultuur in de eerste decennia van de negentiende eeuw
gedomineerd werd door bijdragen in de ‘gebonden’ stijl. Een gerenommeerd dichter
als Bilderdijk komt bijna jaarlijks met een nieuwe bundel; andere, minder productieve
dichters zijn toe aan een verzameluitgave van hun hele oeuvre. Voorts wemelt het
van beginnende dichters die hun eerste proeven in bescheiden bundeltjes aan het
publiek presenteren. Diversiteit kan aan die omvangrijke productie niet worden
ontzegd. Het hele scala aan bestaande genres is vertegenwoordigd. Van het epos
tot aan de gelegenheidspoëzie, van de hooggestemde lyrische ode tot aan de
eenvoudige romance, van verzets- en vaderlandslievende verzen tot huiselijke
poëzie, van sterk wijsgerig getinte dichtwerken tot verhalende en beschrijvende
poëzie - ze werden allemaal druk beoefend. Het is veelal usance in de
literatuurgeschiedenis om nogal schamper te oordelen over de kwaliteit van het
gebodene en deze eerste periode van de negentiende eeuw af te doen als een
tijdvak van doodstroom. De tijdgenoot oordeelde anders en betoonde zich opgetogen
over de vele tekenen van dichterlijke opbloei.

Rhijnvis Feith (1753-1824): ‘Al het heden wordt voorleden’

aant.

Als Feith in 1828 in het tijdschrift Apollo als een van de drie voorgangers van de
Nederlandse poëzie wordt genoemd, is deze vertegenwoordiger van de zogenaamde
sentimentele of didactische dichtkunst al vier jaar dood. Het is veelzeggend dat hij
dan nog altijd wordt gezien als een voortrekker. Negentien vrienden, onder wie
Tollens en Staring, richtten voor de ‘Dierbare Gestorvene’, ‘den Lievelingsdichter
der natie’, ‘de Nestor onzer Vaderlandschen Poëzij’ na zijn over-
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lijden een Gedenkzuil (1825) op en duizenden tekenden in op zijn Dicht- en
prozaïsche werken (1824).
Als belangrijkste representant van het sentimentalisme had Feith in de tweede
helft van de achttiende eeuw spot en bestrijding over zich heen gekregen.
Goedmoedig en geenszins verbitterd had hij daarop gereageerd. Door die irenische
opstelling had hij veel vrienden gemaakt die hem maar al te graag opzochten op
zijn buiten Boschwijk in Overijssel. Als dichter deed hij na Het graf (1792) een stapje
terug en die levensfase - hij was de vijftig gepasseerd - bracht hem tot een nieuw
leerdicht De ouderdom (1802), met herdrukken in 1819. Hij had, zo zegt Feith in
het voorbericht, de ‘Lieriesche Poëzy vaarwel gezegd’, maar de dichtkunst geheel
verlaten wilde hij ook niet. Vandaar dit leerdicht, tevens een tegenhanger van Het
graf. De zes zangen staan bol van weinig gestructureerde overpeinzingen en
beschouwingen over het teloorgaan van de jeugd, en de lasten, maar ook de lusten
van de ouderdom; zij bevatten levenslessen en vermaningen aan het adres van de
medemens, ondersteund door illustratieve fragmenten. Alle ins en outs van de
laatste levensfase komen aan bod. Gepresenteerd in een catsiaans toegankelijk
register gaan deze verzen niet gebukt onder somberheid, maar prediken ze een
verlicht christendom en een optimistische heilsverwachting:
Oneindige! Tot U zien ook mijn smachtende oogen.
Hier, op een stofje van uw waereld neêrgeboogen,
Houde ik mijne armen tot uw Goedheid uitgebreid,
Verlooren in de zee van uwe Oneindigheid!

De eigentijdse kritiek reageerde vol bewondering; latere commentatoren oordeelden
terughoudend. Minder gelukkig was Feith met de uitgave van zijn Brieven aan Sophie
(1806). In deze vijf op rijm gestelde epistels verdedigde Feith het openbaringsgeloof
tegen de godsdienst van de rede. Het is een refutatie-poging van de kantiaanse
wijsbegeerte, waarmee hij zijn hand overspeelde, en daarop waste Johannes Kinker
hem hardhandig de oren. Die zette in zijn Brieven van Sophië aan Mr. Rhijnvis Feith
(1807) de Zwolse kluizenaar neer als een conservatieveling die op grond van een
egelstandpunt al te wild om zich heen sloeg.
Feith schreef in die jaren ook in totaal 58 godsdienstige gezangen, die bestemd
waren voor de nieuwe evangelische gezangbundel van de Nederlandse Hervormde
Kerk. Daarvan werden er uiteindelijk 35 (28 oorspronkelijke liederen en 7 vertalingen)
opgenomen in de 192 liederen tellende bundel, die in 1807 in gebruik werd genomen.
Na de Franse overheersing leeft Feith helemaal op. Hij heeft weer ‘gloed in
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d'aadren en jeugdige aandrift in zijn bloed’ als hij in 1813 ‘De val van Napoleon’
bezingt. In de tien jaar die hem nog resten, dicht hij er naarstig op los, maar wel in
het besef dat zijn beste jaren voorbij zijn:
Zoo vloog mijn leven heen met drie en zestig jaren.
'k Vind zelfs geen rustpunt om 't verleden na te staren,
't Schijnt naauw een oogenblik, dat ik op aarde leef,
Dat nog in 't schoonst verschiet mijn leven voor mij dreef,
En ik, als schepper, door verbeeldings alvermogen,
Een wereld vol genot deed tintlen voor mijne oogen,
Ik staar nog op dien droom, en alles is voorbij,
En heel mijn leven ligt als nevel achter mij! -

Zo dicht hij in ‘Herfstbespiegeling’ (1815). Somberheid is echter niet het hoofdthema
in dit gedicht en evenmin in de bundel Verlustiging van mijn ouderdom (1818), waarin
hij de bevrijding van Nederland, de verering door zijn vrienden en het idyllische
landleven op zijn gastvrij Boschwijk bezingt. Er rollen ook nog twee leerdichten van
de persen, De eenzaamheid en De wereld (1821), beide in drie zangen. Het eerste
is een loflied op een leven ‘far from the madding crowd’ in een verstilde natuur ‘die
't beeld van 't Paradijs nog draagt’. Daar weet de kluizenaar zich verbonden met
God en vreest hij het sterven niet. Zoals Feith in de slotregels zegt: ‘Aan de
eenzaamheid gewoon, en met haar heil voldaan, / Jaag hem het stil verblijf des
doods geen siddring aan’. Immers, ‘God was zijn hoogste goed, en God ontzinkt
hem niet’.
De positieve teneur van de eerste zang van De wereld vat Feith aldus samen:
't Is alles door een' God, wiens liefde nimmer zwicht,
Tot nut, of tot vermaak van 't Menschdom ingerigt.

Maar de medaille heeft ook een keerzijde, zoals hij in de tweede zang erkent. Gods
schepping is op zichzelf goed, maar het is de mens die geen maat weet te houden
en haar door zijn genotzucht heeft ontluisterd. Wij hebben, zo is de these van de
derde zang, dan ook een gids nodig om in dit ondermaanse op het rechte pad te
blijven. En ‘Die trouwe Gids’ is ‘Jezus reine leer, en zijn beloftenissen’.
De dichter Feith, die in zijn laatste levensjaren zijn verlicht-christelijke
levensovertuiging in gemakkelijk toegankelijke, maar weinig verrassende leerdichten
uitsprak, bleef tot het laatst toe ook geïnteresseerd in theoretische vraagstukken.
Als de Hollandsche Maatschappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen
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op 22 september 1821 een prijsvraag uitschrijft onder de titel ‘Wat verstaat men
door het IDEAAL in het gebied der Kunsten, en in hoeverre moet derzelver beoefenaar
zich naar hetzelve rigten?’, is Feith een van degenen die zich aan een beantwoording
wagen. Zijn bijdrage werd niet bekroond en bleef anderhalve eeuw rusten in het
Feith-archief te Vorden. In 1967 werd de tekst alsnog uitgegeven, voorzien van een
gedegen inleiding. Duidelijk wordt dat Feiths opvattingen over het ideaal in de kunst
in een drietal fasen verlopen: van imitatio, via electio naar expressio. Kunst, met
name de poëzie, wordt uiteindelijk voor hem de uitdrukking van een zuiver inwendig
ideaal, dat echter door studie van de natuur en de klassieken aan betekenis wint.
Deze verhandeling wordt terecht beschouwd als Feiths literaire testament.
De zeer royale intekening op de postume uitgave van zijn Dicht- en prozaïsche
werken (1824) in elf delen markeert hoe geliefd Feith in de eerste decennia van de
negentiende eeuw nog was. De lauwerkrans om zijn hoofd begint na 1850 echter
uit te vallen. Bij Busken Huet kan Feith geen goed meer doen. Na 1813 zou hij geen
blijvend vers meer hebben geschreven. Busken Huet hekelt Feiths gebrek aan
taalkennis en de ‘vulgariteit der uitdrukking’ in zijn poëzie. Zijn gedichten missen
‘alle keurigheid, alle verheffing, elk soort van adellijke stempel’, en bovendien krioelt
zijn werk van onjuistheden. Uit 1913 dateert een merkwaardige Bloemlezing met
inleiding door Willem Kloos. In een introductie van bijna honderd bladzijden bekent
hij na lezing van alles wat Feith geschreven heeft, dat ‘zijn werk en zijn persoon een
wat ernstiger, of liever een meer sympathiseerende aandacht verdienen, dan hem
sinds bijna honderd jaar ten deel gevallen is’. Hij bombardeert hem zelfs tot een zij het zeer onvolmaakte - Tachtiger avant la lettre... Kloos' subjectieve, weinig
gestructureerde rehabilitatiepoging heeft geen succes gehad. Pas in de laatste
decennia van de twintigste eeuw, als het beeld van de achttiende eeuw sterk is
bijgesteld en het sentimentalisme niet langer op een goedkope wijze wordt
geridiculiseerd, wordt in het wetenschappelijk onderzoek meer recht gedaan aan
Feith. Het is echter de vraag of er in het collectieve geheugen meer zal blijven
hangen dan de ook op Feith zelf toepasselijke beginregels van zijn evangelisch
gezang:
Uren, dagen, maanden jaren,
Vliegen als een schaduw heen.
Ach! Wij vinden, waar wij staren,
Niets bestendigs hier beneên!
Op den weg, dien wij betreden,
staat geen voetstap, die beklijft.
Al het heden wordt voorleden,
Schoon 't ons toegerekend blijft.
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Jan Frederik Helmers (1767-1813): bard in barre tijden

aant.

Onze onafhankelijkheid is slechts een waterbel,
Het Vaderland een naam, de vrijheidsliefde een spel.

Zo dichtte de metselaar-makelaar Helmers in 1806 in ‘De Wereldburger’. Hij zou tot
zijn dood op dat nationale aambeeld blijven slaan. Hij zag het als zijn taak de
Nederlanders te verlossen uit de apathie waarin zij na de eeuwwende waren beland,
door hun de kracht en het elan voor te houden van hun voorouders. Hij wilde getuigen
en overtuigen en deed dat in ronkende, retorische poëzie, voorgedragen in literaire
genootschappen. Van het onafzienbare leger van redenaars en dichters die zich
tot taak stelden het nationale gevoel op te krikken, is Helmers een markant
vertegenwoordiger geweest. Nergens deed hij dat uitvoeriger en hartstochtelijker
dan in zijn laatste werk, De Hollandsche natie (1812), een uitvoerig gedicht in zes
zangen in alexandrijnen, waarvan hij eerder al afzonderlijke gedeelten had
voorgelezen in de genootschappen Felix Meritis en Concordia.
Het mag verwonderlijk heten dat de Franse keizerlijke censuur, die vanaf 1 januari
1811 van kracht was, deze onomwonden bewieroking van het Nederlandse vaderland
liet passeren, al dienden ruim honderd regels over de huidige staat van ‘slavernij’
te worden geschrapt. Korte tijd later betoonde de Franse overheerser zich minder
coulant. Een bevel tot inhechtenisneming van de dichter kreeg geen uitvoering
omdat Helmers kort daarvoor was overleden. Bijna aan het einde van de laatste
zang richt Helmers zich aldus tot zijn zonen:
ô Als gij schreijende mijne assche zult vergaderen,
En mijn gebeente rust bij 't overschot der Vaderen.
Zegt dan als gij uw ziel in mijn gezang hervindt,
‘Mijn Vader heeft met vuur zijn Vaderland bemind’.

Zonen noch landgenoten zullen dat betwijfeld hebben. Vanaf de ‘Voorzang’ met de
steeds herhaalde beginregels ‘Barst los, bezielt u, heilge snaren!’ tot aan de laatste
strofe van de zesde zang stort Helmers zijn opgekropte gemoed uit in opgewonden
verzen. Hij mocht dan van zichzelf zeggen dat zijn taal ‘zwak en nietig’ was, en
‘stamelend mijn klank’, en voorts herhaaldelijk uitroepen dat zijn dichterlijke gaven
tekortschoten, dat waren slechts trucs uit het retorisch arsenaal, dat Helmers bijna
in elke dichtregel plunderde. Nooit heeft de vaderlandsliefde zozeer de taal geranseld
en opgezweept als in De Hollandsche natie. Het is een daverend loflied op het
verleden, de tijd dat zedelijkheid, heldenmoed te land, heldenmoed ter zee, zeevaart,
de wetenschappen en de schone kunsten
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(elk van die thema's krijgt een aparte zang) Nederland tot een grote natie hadden
gestempeld.

‘Afscheid van Beylinck’. Illustratie door M.J. van Bree en R. Vinkeles bij de eerste zang van
J.F. Helmers' De Hollandsche natie (1812).

Het is wellicht inherent aan een zo weinig omlijnd begrip als vaderlandsliefde dat
het bezingen daarvan leidt tot onbeheerstheid. Helmers, die de ene hyperbool op
de andere laat volgen, van exclamatie naar exclamatie springt, apostrof na apostrof
introduceert, homerische vergelijkingen en retorische vragen rondstrooit, is de
kampioen van die ongeremdheid. Hij stapelt clichébeeld op clichébeeld en vermoeit
de lezer met zijn niet-aflatende bombastische taal. En toch reageerde zijn gehoor
aanvankelijk buitengewoon enthousiast. Voor een deel is dat begrijpelijk, omdat De
Hollandsche natie onder meer als verzetspoëzie fungeerde. Oorlogs- en
verzetspoëzie vlamt op in benarde tijden, maar dooft daarna snel uit. Voor een ander
deel is dat enthousiasme terug te voeren op de toenmalige omgang met de poëzie.
Wie Helmers' gedicht leest, doet De Hollandsche natie eigenlijk onrecht. Het is
hoor-poëzie, doordesemd van retorische handgrepen. Zij wil overtuigen en deed
dat toen ook.
Een aantal malen lijkt Helmers nog te geloven dat het nog goed zal komen met
zijn vaderland, zoals in de derde zang:
Neen, wanhoop niet aan 't lot dat Nederland verwacht,
De deugd stierf nog niet weg van 't heilig voorgeslacht!
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Neen, Neêrland zal niet als een nachtgezigt verdwijnen:
De zon zal eenmaal weêr in vollen luister schijnen!
Zing voor den tijdgenoot der oudren heldendaân,
En 't kroost leere op hun spoor in 't onweêr vast te staan.

Het zijn slechts sporadische verwijzingen naar een ‘herrijzend Nederland’. De
koppeling van een heroïsch en groots verleden aan een zieltogend heden - een
manoeuvre waar Potgieter patent op had - ontbreekt verder bij Helmers. Was hij
een pessimist of meende hij dat het voorhouden van een glanzende spiegel volstond?
Van De Hollandsche natie verschenen tot 1849 maar liefst tien herdrukken,
ondanks de gezwollenheid die tijdgenoten keer op keer Helmers verweten. De
aanvankelijke bewondering slaat echter van lieverlede om in lacherigheid. Potgieter
zou in 1849 opmerken dat ‘wij hem als burger hooger stellen dan wij het hem als
dichter mogen doen’. Hij zette daarmee de toon, waardoor het Helmersbeeld grondig
zou wijzigen. In 1859 wordt Helmers ook slachtoffer van Busken Huet. In een opstel
over Da Costa vergelijkt deze Da Costa's gedicht op de slag bij Nieuwpoort met
Helmers' tekst over hetzelfde onderwerp en komt dan tot de vernietigende slotsom:
Een dichter die naauwlijks den mond geopend heeft of hij noodigt u uit
te zamen het akelig heden te verschoppen; u berigt hoe hij voornemens
en reeds bezig is twee eeuwen van zijne lendenen te schudden; u onthaalt
op de vertooning van een heldraak of monster, stijf van bloed, vergif en
etter; een vloekgedrocht dat uit zijn gorgel zwavelgloed en vlammen
uitbraakt, en in dien bestand ligt te brassen bij zijn krocht tot prins Maurits
het in zijn bloed komt doen smoren, - toont de poëzie reeds daardoor de
dienst te hebben opgezegd, dat de overdreven forschheid zijner
uitdrukkingen onze verbeelding op nonaktiviteit stelt, haar niets te doen
overlaat, en hij den liefelijken demi-jour onmogelijk maakt, die het
tooverland der dichtkunst eigen is.
Helmers' reputatie houdt het langst stand in Vlaanderen. Voor de Zuid-Nederlanders
was hij het benijdenswaardige toonbeeld van de nationale dichter. In zijn Schets
eener geschiedenis der Nederlandsche letterkunde (eerste druk 1848, tweede druk
1899) noemt F.A. Snellaert De Hollandsche natie een ‘meesterstuk’ dat ‘den weg
van Vlaanderen aan de hedendaagsche hollandsche dichters geopend heeft’.
In de twintigste eeuw zijn er geen vurige verdedigers van Helmers meer aan te
treffen. Literaire merites worden hem zelfs door zijn biograaf ontzegd.
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Hendrik Tollens (1780-1856): volksdichter

aant.

Tollens was de dichter van wat wel ‘de zachte toon’ wordt genoemd. Hij was veruit
de populairste dichter van zijn tijd. Ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag
werd hij uitbundig gehuldigd als de nationale volksdichter bij uitstek. Een marmeren
buste en de hoogste ridderorde vielen hem toen ten deel. In 1860, vier jaar na zijn
dood, werd er voor hem in Rotterdam nog een kloek standbeeld opgericht, een eer
die voordien geen Nederlands dichter te beurt was gevallen. Daarna gaat het
bergafwaarts met zijn reputatie, vooral wanneer in 1874 de breker van grote namen,
Busken Huet, hem in een uitvoerig opstel van zijn troon stoot.
Tollens was een autodidact die aan het begin van zijn dichterlijke carrière geen
genre of onderwerp ongemoeid liet. Hij oefende zich in het dichterlijk metier door
te vertalen, vooral uit het Frans. Zo gaf hij een Tuiltje van geurige dichtbloemen, op
Franschen bodem geplukt (1803) uit: balladen, romances, fabels en epigrammen.
Daarvoor had hij al een vertaling vervaardigd van Racines Andromaque en Voltaires
Mort de César. Die overzettingen hadden de opmaat moeten zijn voor zijn gedroomde
carrière als treurspeldichter. Zijn connecties met de toneelwereld bezorgden hem
wel een levenspartner, maar tot zijn teleurstelling bleef royale waardering voor zijn
talrijke, eigen dramatische probeersels uit.
Als dichter debuteerde hij één jaar voor de eeuwwende met het bundeltje Proeve
van sentimenteele geschriften en gedichten. Het is een opvallende titel, omdat
volgens contemporaine critici rond die tijd ‘het sentimenteele heeft uitgediend’. Met
enige verbazing noemde een recensent het dan ook een bundel ‘in den avondstond
van den sentimenteelen smaak’. De inhoud maakt de benaming wel begrijpelijk. In
een afwisseling van in totaal zeventien prozastukjes, dialogen en verzen ontmoet
de lezer hier een achttienjarige jongeling van feithiaanse snit, die gebukt gaat onder
liefdesverdriet. Wanhopig smeekt hij de hemel ‘met rood bekreten oog’ dat de ‘dood
my spoedig aan mijn leed ontrukke’. Deze sombermans keert overigens niet meer
terug in een drietal deeltjes Proeve van minnezangen en idyllen (1800, 1802 en
1805), eenvoudige versjes over verliefde en flirtende herders en herderinnetjes met
klassieke namen als Dafnis, Iris en Fillis, die aan Anacreon, Vergilius en Gessner
herinneren. Later zal deze Hollandse Gessner, zoals hij door tijdgenoten werd
genoemd, als eerzaam en welgesteld Rotterdams burger met maatschappelijk en
dichterlijk aanzien deze erotische versjes afdoen als jammerlijke producten van zijn
vroegere onbedrevenheid. In zijn bundel Verstrooide gedichten (1840) zal hij slechts
de decente exemplaren opnemen. Versjes als ‘De rozenknopjes’, waarin de ‘blanke
heuveltjes’ met hun ‘betoovrend knopje’ worden bezongen, zal men er tevergeefs
zoeken, en al evenmin is er nog plaats voor ‘Aan Klitia’ met de beginregels:
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't Geele keursje dringt wellustig
't Zwoegend borstalbast omhoog,
En verrukt de tedere oogen,
Maar weêrhoud het vurig oog,
'k Wensch dat keursje vaak ontregen:
'k Wensch het, lieve Klitia!
Van uw middel los te scheuren,
Hoe bekoorlyk 't u ook sta!

Zelfs zijn meest kritiekloze fan, zijn eerste biograaf Schotel, moest in 1860 toegeven
dat de dichter zijn ‘even fijn als diep gevoelig gemoed soms wat al te weelderig in
sommige dier minnedichtjes’ lucht had gegeven.
Een kleine excursie over dat type ‘weelderige’ poëzie is op deze plaats gewettigd.
In wat wel eens de ‘gemaskerde eeuw’ is genoemd, is erotische poëzie vrijwel taboe,
laat staan libertijnse of pornografische. Mijn verlustiging van Bilderdijk (1779) kon
er nog net mee door en werd zelfs nog opgenomen in diens door Da Costa bezorgde
Dichtwerken, echter niet de ook aan hem toegeschreven Galante dichtluimen (1780).
Er is in de negentiende eeuw veel gestreden over het auteurschap van deze bundel.
Was het Bilderdijk of toch eerder H. Riemsnijder, of was er wellicht sprake van een
dubbelauteurschap? En was Jacob van Lennep nu wel of niet de auteur van de
ondeugende bundel Erotica. Offeranden op het altaar van Amor en Venus, die in
1859 onder de naam van Ko Cassandra jr. werd gepubliceerd? Het is heel wel
mogelijk dat in de negentiende eeuw veel meer erotisch getinte, licht scabreuze
poëzie werd geschreven dan is overgeleverd en officieel werd geboekstaafd. De
enige gekruide bundel die niet van onder de toonbank werd verkocht, stamt uit de
koker van de ‘vermaarde’ dichter Pieter Boddaert jr. (1766-1806): Poëtische en
prosaische portefeuille van mr. Pieter Boddaert, verzameld en uitgegeven door
eenigen zijner vrienden (1805), tot 1870 herhaaldelijk herdrukt en aangevuld onder
de titel Erotische portefeuille van den vermaarden dichter mr. P. Boddaert.
‘Bordeeltaal! - erger nog! Foei, den jongeling, die ze met welgevallen leezen, wee
den Mensch, die zoo dichten kan!’ oordeelde de Vaderlandsche Letteroefeningen
en besloot geen proeve van de bordeeltaal op te nemen. Dan nu maar één voorbeeld:

Raadsel
Ik ben een kleine dwerg, mijn lengte houdt geen span,
Een poez'le vrouwenhand kan mij zeer licht omvatten;
Mijn teder hoofd is kort: 'k ben licht van hals, en kan
Mijn werk doen op zijn tijd, gelijk de maartse katten.
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Ik kruip in 't vochtigst hol, zo donker als de hel,
En vindt in 't bed vermaak, waar men een gat kan boren.
Drie letters zijn mijn naam, hij eindigt met een L.
Zoo kan de naauwste weg mij 't allermeest bekoren.

Terug naar Tollens. Zijn ster steeg snel toen hij in 1801 toetrad tot de Rotterdamse
afdeling van wat later de Hollandsche Maatschappij van Fraaije Kunsten en
Wetenschappen zou heten. Binnen dat genootschap klom hij op van werkend lid
tot secretaris en ten slotte zelfs tot president. Hij hield daar bejubelde toespraken,
zoals ‘Over de verschillende dichtsoorten’, ‘Over de waarde en het aanzien der
dichtkunst’, maar vond vooral erkenning door zijn verzen, veelal het resultaat van
prijsvragen, waarbij hij keer op keer de gouden ereprijs wegkaapte voor zijn
mededingers: ‘De dood van Egmond en Hoorne’, ‘Willem de Eerste’, ‘Tafereel van
den Vierdaagschen Zeeslag’, ‘Zegezang na de overwintering bij Nieuwpoort’ en
vele andere nationalistische verzen. ‘Gij zijt,’ schreef zijn uitgever Immerzeel hem,
‘een NAPOLEON in de velden der dichtkunst.’ Het was in dat genootschap dat hij
kennismaakte met en bewondering oogstte van toenmalige grootheden als J.F.
Helmers, Cornelis Loots en H.H. Klijn.
In 1808 bundelde Tollens voor het eerst zijn poëzie in Gedichten I, in 1813 en
1815 gevolgd door deel II en III. Het zijn deze bundels die de negentiende-eeuwse
faam van de dichter voorgoed vestigen. In de voorrede tot het eerste deel spreekt
Tollens de hoop uit dat zijn lezers in zijn verzen zullen ontdekken:
[...] den oorspronkelijken dichttrant, den zuiveren tint, onzer echt
Nederduitsche zangers waardig, die, wars van eene slaafsche navolging,
hunne ongeleende denkbeelden in den ronden stijl der schoone
moedertale weten te scheppen en te schilderen, en op nieuw de eer der
vaderlandsche dichtkunst, op den waan van trotscher nageburen,
schitterend en naar waarde wreken!
Dit chauvinisme in een tijd dat Nederland onder Franse invloed verbleef, miste zijn
uitwerking niet en zal ongetwijfeld mede de weerklank bij zijn lezers hebben
bevorderd. In deze drie bundels zet Tollens nog schots en scheef door elkaar wat
hij in de vierde uitgave in de rubrieken de ‘Dichtstukken’, ‘Lierzangen’, ‘Romances’,
‘Huisselijke stukjes’ en ‘Mengeldichten’ zal onderbrengen. Afgezien van de vrij
ronkende, niet van bombast ontblote nationalistische dichtstukken bleef Tollens in
deze bundels de eenvoud zelf. Hij schreef weliswaar in de toenmaals vigerende
dichterlijke taal vol gemeenplaatsen en weinig verrassende wendingen, maar zijn
boodschap kwam bij de lezer duidelijk over. Zijn verzen brachten bij zijn lezers en
lezeressen een kleine schok van herkenning teweeg, omdat hij vertrouwde thema's
aansneed die in de ‘zachte toon’ het hele scala
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van hun eigen ervaringen, van de wieg tot het graf, behandelden. Het blijkt uit titels
als ‘Verjaardag’, ‘Huisselijk geluk’, ‘Het huwelijkshulkje’, ‘Bij het lijkje van een kind’,
‘Aan een pasgeboren wees’, ‘Bij de dood van mijn dochtertje’, ‘Op de oogen van
mijn jongste zoontje’ en niet te vergeten het later zo verguisde ‘Op den eersten tand
van mijn zoontje’ (‘Triomf, triomf! hef aan, mijn luit, Want moeder zegt “de tand is
uit!”’, waarvan de eerste twee regels overigens aan de in die tijd zo bewonderde
Duitse dichter Matthias Claudius waren ontleend). Tollens ontpopte zich in deze
verzen als de familiefotograaf avant la lettre die opgewekte, aandoenlijke en
smartelijke binnenhuiskiekjes klikte en daarmee zijn lezerspubliek op de knieën
kreeg. En passant reikte hij ook kalenderwijsheden aan: rijkdom maakt niet gelukkig,
ambitie en openbare functies evenmin, het hoogste goed ligt in een harmonieus
samenzijn in de beschutting van de huiselijke kring.
Veel van zijn huiselijke gedichten vertonen een stereotiep patroon. Inhoudelijke
opposities zijn schering en inslag: slecht versus goed, onverstandig tegenover wijs,
binnen tegenover buiten, zoals in ‘Huisselijk geluk’:
Gier' de storm dan vrij daar buiten,
'k Zal hem uit mijn wanden sluiten,
Waar de rust mij binnen wacht;
Laat dan vlaag en noodweêr huilen,
'k Zal me in mijn gezin verschuilen,
Waar de zon mij tegenlacht.

Zo nu en dan weet hij te treffen door een goed volgehouden beeld, zoals het uit
Vondel nagevolgde ‘Bij het lijk van een kind’.
Tollens was in Nederland veruit de succesvolste vertegenwoordiger van de ‘poésie
du foyer’, een genre dat in de Duitse Verlichting door onder anderen Ludwig
Christoph Heinrich Hölty (1748-1776) en Matthias Claudius (1740-1815) met succes
was beoefend. Tollens kreeg een heel leger van nu vrijwel vergeten dichters achter
zich die dezelfde thema's uit de sfeer van huis en haard aansneden: B. Klijn Bz,
H.A. Spandaw, M. Westerman, H.A.L. Rietberg, W.H. Warnsinck, H. van Loghem
jr, J.L. Nierstrasz jr. Ze hadden ook hun tijd mee. In 1817 had de Nutsredenaar M.C.
van Hall in een ‘Redevoering over de volstrekte noodzakelijkheid, om, bij het
volksonderwijs, een gepast gebruik te maken van de hulpmiddelen, die de schoone
kunsten en wetenschappen aanbieden’ een pleidooi gehouden voor cultuurspreiding
onder alle lagen van de bevolking. Kunstenaars zouden zich meer moeten inzetten
voor een verstaanbare kunst om zo een breder publiek aan te spreken. Ook in de
literaire kritiek uit die dagen werd met tevredenheid geconstateerd dat de poëzie
toegankelijker was geworden en wist
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door te dringen tot de harten van een groter lezerspubliek. Naar aanleiding van een
nieuwe uitgave van Spandaws Gedichten (1815) merkt een recensent op dat deze
dichter begrijpt ‘dat het ware verhevene in het dood eenvoudige gelegen is. Maar
dit eenvoudig-verhevene, is het toppunt der kunst.’ Het ‘eenvoudige’ werd een
sjibbolet in de kunstkritiek. Uitvoerig ging de gezaghebbende Jeronimo de Vries in
zijn verhandeling ‘Over het eenvoudige’ (1818) op dit kenmerk in, dat zo afwijkt van
de overdaad van de Franse romantische literatuur. Wij willen, zo diagnosticeerde
een andere criticus naar aanleiding van Tollens' Nieuwe gedichten (tweede druk
1828), geen fabelkunde meer, geen wijsbegeerte of andere geleerdheid in de poëzie,
maar daarentegen ‘krachtige, vaderlandsche en verstaanbare taal’.
Die krachtige, vaderlandse taal liet Tollens ook horen toen hij in 1816 alweer een
prijsvraag won, deze keer over een nieuw Nederlands volkslied. Hij schreef er een
in acht strofen, met de beginregels ‘Wien Neêrlands bloed door de aders vloeit, /
Van vreemden smetten vrij’. Op muziek gezet door de Amsterdamse componist Jan
Willem Wils werd dat gloednieuwe volkslied op 2 april 1817 voor het huis van Tollens
ten gehore gebracht, maar het zou nog ruim tien jaar duren voordat het algemene
bekendheid verkreeg.
Een van zijn grootste eigentijdse successen behaalde de Rotterdammer in 1820
toen hij in de Hollandsche Maatschappij de gouden erepenning ontving voor een
dichterlijk tafereel over de overwintering van de Hollanders op Nova Zembla. Hij
droeg het gedicht daarna voor in verschillende genootschappen en terwijl uitgevers
vochten om het kopijrecht, bracht Tollens nog wijzigingen aan. Het zou in 1821 in
zijn Nieuwe gedichten een plaats krijgen onder de titel ‘Tafereel van de overwintering
der Hollanders op Nova Zembla in de jaren 1596 en 1597’. Het lezend publiek werd
door dit verslag van Hollandse heldenmoed ten diepste geraakt. Tijdens Tollens'
leven beleefden de 718 alexandrijnen zes drukken, later zouden er nog vele volgen.
Het werd verplichte lectuur op school en vele leerlingen konden het gedicht uit hun
hoofd opzeggen.
Tollens schreef dat hij geprobeerd had een tafereel van beschrijvende of liever
schilderende poëzie te geven, een genre dat nog niet erg in zwang was in Nederland.
Hij had het bij het rechte eind. Pas in de jaren dertig vond het verhalend-descriptieve
gedicht, dankzij de versvertellingen van onder anderen N. Beets, A. van der Hoop
en H.A. Meijer, een ruimere verbreiding.
In de Overwintering wordt verhaald hoe Heemskerk en De Rijp, op zoek naar een
nieuwe doorgang via het Noorden naar Indië, door onverwachte ijsgang komen vast
te zitten. Onder de barre, winterse omstandigheden raken de schepen uit elkaar.
Tollens concentreert zijn verhaal op de overwintering van Heemskerk en diens
bemanning op Nova Zembla. Sommigen worden daar door hongerige beren
opgepeuzeld en ook de leider Barentsz laat het leven in de ijzige kou. De
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bemanning moet proberen het leven te redden met steeds kariger brandstof en
voedsel in een provisorisch verblijf, dat is opgetrokken uit onderdelen van het
vastgelopen schip. Als na een lange poolnacht eindelijk het voorjaar aanbreekt,
wagen de overlevenden de gevaarvolle tocht over open zee en treffen tot hun
vreugde hun makkers van het tweede schip weer aan. Het gedicht eindigt met de
vaak aangehaalde woorden:
't Erkentelijk vaderland, door liefde en vreugd gedreven,
Neemt weer zijn kindren op, die uit de dood herleven;
Vergeldt hen, juicht hen toe, strooit lauwren voor hen heen,
En rekent d'uitslag niet, maar telt het doel alleen.

Deze geschiedenis, in veel opzichten bezijden de waarheid zoals die eeuwen eerder
in het dagboek van Gerrit de Veer was opgetekend, werd door Tollens in een
veertiental taferelen gepresenteerd, van elkaar gescheiden door witregels. Hij
transponeerde het zestiende-eeuwse gebeuren naar de eigen tijd. In een periode
dat het nationalisme hoogtij vierde, maakte hij van de levensechte ruwe zeebonken
tranenrijke negentiende-eeuwers, die conform de cultus van de huiselijkheid
jammerden over hun achtergelaten gezinnen:
Een hunner hijgt naar lucht: zijn makkers moeten 't weten,
Hoe lief zijn vrouw hem heeft, hoe al zijn kindren heeten;
Hoe bang hem 't scheiden valt, bij elk vertrek naar boord,
Als ze in zijn armen hangt en in haar tranen smoort;
Hoe de oudste knaap hem lijkt, en, schoon pas zeven jaren,
Reeds plaagt, bij elke reis, om met hem meê te varen,
En hoe zijn droeve vrouw, terwijl de jongen smeekt,
Den lach geen meester is, die door haar tranen breekt;
Hoe bij het laatst vaarwel, zoo zuur hun opgebroken,
De zuigling aan haar borst, met de armpjes uitgestoken,
Hem nareikte om een kus en toeriep honderd keer...
Hier houdt de spreker stil: hij snikt; hij kan niet meer.

Hoezeer Tollens de overwintering ook naar zijn negentiende-eeuwse hand zette,
zijn versie heeft onmiskenbare verdiensten. Men roemde in zijn tijd de grote
aanschouwelijkheid van het gedicht en ook nu nog kan men waardering hebben
voor de realistische manier waarop de dichter de dagelijkse ontberingen en de
verschrikkingen van de poolnacht weet te beschrijven. Van regels als ‘De nevel stolt
en vriest tot hagelgruis te zamen; / De lucht wordt ijs, 't is niets dan ijzel wat zij âmen’
slaat nog altijd de kou af.
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Tollens' populariteit steeg tot ongekende hoogte toen in 1822 zijn uitgever J.
Immerzeel van de verzamelde gedichten een goedkope vierde editie uitbracht. Tot
dan toe moest de lezer 12 gulden neertellen voor de driedelige uitgave. De twee
nieuwe deeltjes in klein octavo kostten tezamen slechts 2,50 gulden. En de uitgever
pakte het groots aan. Maar liefst 10.000 exemplaren van deze editie werden gedrukt,
toen en ook nu nog een verbijsterend hoog aantal voor dichtbundels. In een vrij
uitvoerige voorrede prijst Tollens zich gelukkig dat met deze ‘onkostbaarder uitgave’
nu ook de mindere standen der maatschappij kennis kunnen nemen van zijn poëzie.
Overdonderd door de bijval die hem met zijn gedichten ten deel valt, poogt hij daar
ook een verklaring voor te geven. Het moeten vooral die gedichten zijn, ‘waarin
natuurlijkheid, ongemaaktheid, warmte en waarheid heerschen’ die hem bij zijn
lezers zo geliefd maken.
Tollens' gedichten werden tijdens zijn leven herhaaldelijk gedrukt en er kwamen
steeds nieuwe bij: Verstrooide gedichten (1840), Laatste gedichten (1848, 1853)
en Nalezing (1855), een jaar voor zijn dood. Hij bleef in al die bundels trouw aan
zijn publiek, en zijn lezers aan hem. Vier jaar na zijn dood zou zijn vriend Schotel
in zijn levensbeschrijving van Tollens zich tot vertolker van die lezers maken in een
kritiekloze verheerlijking van diens dichterschap. Als levensbeschrijving is deze al
lang achterhaald, maar ze vormt de beste illustratie van de mateloze bewondering
die de dichter tijdens zijn leven genoot.
In 1874 rekent Busken Huet in het Algemeen Dagblad van Nederlandsch Indië
meedogenloos af met de volksdichter. Hij vraagt zich in een uitvoerig opstel af hoe
een zo slecht poëet zo populair kon worden. Hij beschouwt Tollens als een
tijdgebonden dichter die de eigentijdse lezers niets meer te bieden heeft, een vernuft
van de tweede rang, iemand die poëzie schreef als een oude jas die geen warmte
meer biedt. Zijn laag-bij-de-grondse verzen zouden een grensoverschrijdend realisme
vertonen, waarin het boerse, ruwe en platte het voor het zeggen kregen. Tollens
was in Busken Huets ogen een ‘leekedichter’ die verzoening en tevredenheid predikte
en daarmee een voorloper van de dominee-verzenmakers die evenmin op de
sympathie van deze criticus konden rekenen.
De eens zo opgeschroefde reputatie van Tollens was daarmee voorgoed geknakt.
Een rehabilitatie zou niet meer volgen. Ook zijn twintigste-eeuwse biograaf Huygens,
die een sympathieke poging deed om de mens en burger Tollens in het
negentiende-eeuwse milieu te schetsen, oordeelt zuinig over diens artistieke
prestaties. Tollens zelf mag in een aantal gedichten (‘Kunstgalm’, ‘Aan de dichtkunst’,
‘Het dichterlijk gevoel’, ‘De dichter’) in overspannen verzen het dichterschap
verheerlijkt hebben, hij was, alle eigentijdse bewieroking ten spijt, zich terdege
bewust van de beperktheid van zijn eigen talent, dat slechts toereikend was voor
de ‘zachte toon’, zoals in ‘Mijne zangster’:
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Somtijds (en 't staat haar gansch niet schoon)
Verlokt haar zucht naar eer:
Dan spant ze een hoogen heldentoon,
Maar eigen afkeur is' haar loon:
Haar stem is veel te teêr. [...]
Teêrhartig en aandoenlijk zacht,
In lief en leed mij waard;
Somtijds verleid door valsche pracht,
Maar tot haar eenvoud weêrgebragt,
Zie daar mijn zangsters aard.

Willem Bilderdijk (1756-1831): ‘nachtegaal onder de
aant.
bastaard-nachtegalen’
Toen de vurige prinsgezinde advocaat Bilderdijk weigerde de nieuwe eed op de
grondwet af te leggen na de totstandkoming van de Bataafse Republiek (1795) en
een rekwest indiende, namen de ‘Provisioneele Representanten’ daar met
verontwaardiging kennis van. Het zou ‘in oproerige en ongemesureerde termen
gecoucheert’ zijn. Hem werd te verstaan gegeven binnen vierentwintig uur Den
Haag en binnen acht dagen de provincie Holland te verlaten. Dit incident vormde
het begin van een elfjarige ballingschap, eerst in Londen (1795-1797) en daarna in
Brunswijk (1797-1806). Als de inmiddels vijftigjarige Bilderdijk in 1806 met zijn
tweede vrouw, de twintig jaar jongere Catharina Wilhelmina Schweickhardt, na een
avontuurlijke tocht vanuit Hamburg met het tjalkschip De Hoop weer voet op
vaderlandse bodem zet, schrijft hij in vervoering het gedicht ‘Aan den Hollandschen
wal’ met de beginregels:
'k Heb dan met mijn strammen voet,
Eindlijk uit d'onstuimen vloed
Hollands vasten wal betreden!

Veel van zijn vroegere dichtervrienden (Elie Luzac, Hieronymus van Alphen) waren
ondertussen gestorven. Van de nog altijd productieve Feith was hij vervreemd
geraakt en nieuwe dichters (zoals Tollens) hadden de opengevallen plaatsen
ingenomen. ‘Ik ben een vreemdeling op onzen Parnassus geworden,’ moest Bilderdijk
vaststellen. Tijdens zijn ballingschap had de dichter overigens niet stilgezeten. Hij
volgde de Franse aartsbisschop en schrijver Fénelon (1651-1715) na in het
indrukwekkende ‘Gebed’ (1796), met een wending waarin zijn eigen positie van
man tussen twee vrouwen gestalte krijgt:
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W. Bilderdijk, ‘Rebusbrief van 7 november 1795’. Verklaring: ‘Waardsten Een zware koorts
heeft mij bijkans weggesleept, doch [goed] gekoesterd en bezorgd door den goedwilligen
dienst mijner bekenden ben ik dan eindelijk weer gantsch te boven. Vaarwel!’
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Genadig God, die in mijn boezem leest!
Ik vlied tot U, en wil, maar kan niet smeeken
Aanschouw mijn nood, mijn neêrgezonken geest,
En zie mijn oog van stille tranen leken!

Favoriet was toen al bij Bilderdijk het genre van de romance. Hij vertaalde of bewerkte
een aantal buitenlandse (‘Ridder Sox’, ‘De glintwormvlieg’), maar schreef in die
periode ook verscheidene oorspronkelijke romances (‘Urzijn en Valentijn’, ‘De
kluizenaar’, ‘De vloek’), bijeengebracht in de bundel Mengelpoëzij, bevattende
vertellingen en romances (1799). Het omvangrijke landgedicht Homme des champs
van Delille werd door hem overgezet onder de titel Het buitenleven (1803). In
dezelfde tijd vertaalde hij ook grote stukken van de pseudo-Schotse bard Ossian,
aan wiens echtheid hij evenals zo vele tijdgenoten niet twijfelde. De bundels Poëzij
(drie delen, 1803) en Mengelingen (vier delen, 1804-1808) vormen het bewijs dat
de balling de pen nooit had losgelaten. En ook daarna bleef hij verbazend productief.
Tot aan zijn dood in 1831, al dan niet in coproductie met zijn tweede vrouw, scheidde
hij tientallen bundels af, waarbij hij geen genre ongemoeid liet. Fabels en vertellingen,
epigrammen en gelegenheidsgedichten, epische, lyrische, dramatische en
didactische verzen rolden schijnbaar moeiteloos uit zijn pen. Bij zijn dood liet hij een
oeuvre na van meer dan 300.000 versregels. Deze even buitenissige als veelzijdige
persoonlijkheid deed echter meer dan verzen schrijven. Van professie was hij jurist,
maar daarnaast was hij ook actief als medicus, botanicus, historicus, theoloog,
taalgeleerde en zeer verdienstelijk tekenaar.
De hypochonder Bilderdijk leed aan het leven, voelde zich vroeg oud, dacht
constant dat zijn einde nabij was en thematiseerde dat gevoelen zonder enige
terughouding in zijn poëzie. Tot in de naamgeving van zijn bundels klinkt die
somberheid door: Affodillen (1814), Krekelzangen (1822), Navonkeling, Oprakeling
(beide 1826), De voet in 't graf (1827). Naar aanleiding van de laatste titel deed een
criticus Bilderdijk spottend een aantal titels aan de hand voor volgende bundels:
‘Navlooijing, Opschommeling, Oude koeien uit de school, Graflucht, Zerkschraapsel.’
Nog nadrukkelijker ventileerde Bilderdijk zijn vermeende naderende einde in de
verzen zelf. In de twee bundels Hollands verlossing (1813, 1814), waarin de
ondergang van de Franse dwingeland en de bevrijding van het vaderland in allerlei,
veelal opgewonden toonaarden worden bezongen, staat ook de integrale versie
van het gedicht ‘Afscheid’, in 1811 door hem voorgedragen in de Amsterdamse
afdeling van de Hollandsche Maatschappij. Zoals hij opmerkt in het voorbericht van
het eerste deel, droeg hij dat vers voor ‘in een oogenblik als ik my in mijne uiterste
verzwakking van lichaam tevens en geest, mijn einde als zeer naby voor moest
stellen’. En zijn gehoor zal het weten: luister, hier is
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een oud man aan het woord, uit wiens ‘afgeleefden mond’ men geen poëzie meer
mag verwachten. Fysiek is de dichter al niet bij machte tot optimaal contact met zijn
hoorders, vanwege zijn ‘heesche stem, nog bevende in den gorgel’. Zijn lichamelijk
verval verloopt parallel aan dat van zijn vaderland:
De naam van 't Vaderland, van Holland, is geweest,
Zie daar mijn' laatsten snik: met dien geve ik den geest.

Toch gaat hij nog even door. Als een stervende zwaan profeteert hij met ‘brekend
oog’ voor zijn onder het Franse juk gebogen landgenoten een betere toekomst:
Holland groeit weêr!
Holland bloeit weêr!
Hollands naam is weêr hersteld!
Holland, uit zijn stof verrezen,
Zal op nieuw ons Holland wezen;
Stervend heb ik 't u gemeld!

Niettemin zal hij het leven nog ruim twintig jaar rekken en herhaaldelijk blijven klagen
en zinspelen op een naderend einde. In al die jeremiades zit veel overdrijving, maar
het is onmiskenbaar waar dat hem ook veel tegenzit. Het heeft hem geknakt dat
een vurig begeerd professoraat hem werd onthouden. Alle financiële ondersteuning
van bevriende zijden ten spijt verkeert hij in permanent geldgebrek. Het verlies van
zijn oudste zoon Julius in 1818 en lichamelijk ongemak vergroten zijn desolate
stemmingen. Hij klaagt aanhoudend over zware hoofdpijn, duizeligheid en
hoestbuien, en is zo nu en dan bang om krankzinnig te worden. Daarbij komt dat
ook critici hem geleidelijk aan laten vallen. Aanvankelijk waren vriend en vijand het
erover eens dat Bilderdijk met afstand de belangrijkste eigentijdse dichter was, maar
in de jaren twintig is de glans eraf en worden de kritische geluiden steeds sterker.
De Vaderlandsche Letteroefeningen noemt het tweede deel van de Krekelzangen
‘betweterij en overschreeuwing’ en een ‘opeenstapeling van tot razernij toe
ontzettende denkbeelden’. Hij zou in herhalingen vervallen en zijn roem hebben
overleefd.
Bilderdijks discipel en grootste bewonderaar Da Costa heeft de periode 1806-1810
het ‘gulden tijdvak van zijn veelsoortigen poëtischen en litterarischen arbeid’
genoemd. Bilderdijk schreef in die periode een curieus leerdicht in zes zangen: De
ziekte der geleerden (1806), waarvan hij de eerste twee delen declameerde in de
Hollandsche Maatschappij, tot groot genoegen van zijn gehoor. Daaronder waren
veel vermaarde artsen, die oordeelden dat het gedicht in
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medisch opzicht ‘ten uiterste naauwkeurig en belangrijk was’. De titel is nogal
misleidend want alleen de vierde zang gaat in op de kwalen die het zittend leven
van de wetenschapsman bedreigen:
Wat sluit ge, aan boek en pen (uw eenig goed) vertuit,
Den eedlen luchtstroom, en zijn hartversterking, uit!
Wat schuwt ge, 't geen Natuur, in donkre kamerhoeken,
De levenlooze bloem als levenstroost leert zoeken;
Daar gy in 't eng vertrek, van licht en lucht ontzet,
Of kaars- of lampwalm aâmt met stof en roet besmet,
En long en hart verstikt met de altijd open poren,
Die in d'onzuivren damp hun sluitveêrkracht verloren! -

In de overige zangen buitelen ziekte en gezondheid over elkaar heen. Pijn heeft
iets heilzaams, de ware geneeskunst volgt de natuur, zo leert de eerste zang. De
werking van bepaalde organen wordt breed uitgemeten in de tweede zang, evenals
de vermoeienis die het gevolg is van het vele denken. In het derde deel daalt de
dichter af in de hel en levert een minutieus verslag van alle pijnen en kwalen
waarmee de dode zielen behept zijn. In de vijfde zang klimt Bilderdijk op de stoel
van de medici en draagt hulpmiddelen aan ter bestrijding van diverse kwalen. In de
zesde zang ten slotte worden lichamelijke ongemakken als flauwte, beroerte en
razernij eruit gelicht en van remedies voorzien.
Als in hetzelfde jaar 1806 Lodewijk Napoleon door zijn keizerlijke broer tot koning
van Holland wordt aangesteld, ontstaat er tussen Neerlands eerste dichter en de
nieuwbakken vorst een hartelijke relatie. Lodewijk Napoleon wordt Bilderdijks
mecenas tot het eind van zijn regeerperiode (1810). Hij belast hem met verschillende
opdrachten, zoals het schrijven van een Nederlandse spraakkunst in het Frans en
de vorming van een Koninklijke Bibliotheek, en hij verzoekt Bilderdijk om hem, samen
met David Jacob van Lennep, overigens zonder veel succes, ‘Hollandsch te leeren’.
De vurige Oranjeman van voor 1795, zo werd hem door tijdgenoten verweten,
verlaagde zich door die nauwe betrekkingen met Lodewijk Napoleon tot ‘hoofsche
vleijerij’. Die kritiek nam alleen maar toe toen Bilderdijk het bestond een ‘Ode op
Napoleon’ (1806) neer te pennen. Napoleon wordt daarin lof toegezwaaid als de
bedwinger van de door Bilderdijk zo verafschuwde revolutiegeest. Het was zijn ‘Held
en voorloper van een beter Eeuw’. In de slotstrofe van dit gelegenheidsgedicht heet
het:
Napoleon! zie duizend tongen
Uw naam verbreiden over de aard!
Van Oost tot West uw lof gezongen!
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Maar zijt gy ook de myne waard?
Is 't heil der aard uw hoofdbedoelen,
En kunt gy u gelukkig voelen
In 't dienstbaar zijn aan zulk een plan?
Uw hart besliss' dit door uw daden;
Zoo die geen andre zucht verraden,
Welaan, ontfang mijn hulde dan!

Toen Bilderdijk dit loflied op Napoleon aan zijn oude studievriend Van der Palm ter
lezing gaf, liet hij op diens aanraden deze laatste strofe weg en ook twee andere
werden vanwege hun aanstotelijk karakter bijgesteld.
Na enkele minder opvallende bundels verscheen in 1811 het eerste deel van
Winterbloemen. Het opent met een gedicht dat voor het verstaan van de poëticale
denkbeelden van Bilderdijk van eminent belang is: De kunst der poëzy, eerder
voorgedragen in de Amsterdamse maatschappij Felix Meritis. Voor zijn ballingschap
in Engeland en Duitsland had Bilderdijk zich ook wel eens in theoretische zin
uitgelaten over het wezen van de dichtkunst, maar pas gedurende de laatste jaren
in den vreemde en na zijn terugkeer in Nederland ontwikkelde hij een bijna
monomane behoefte om zich rekenschap te geven van wat het dichterschap voor
hem inhield. Jarenlang is hij op zoek naar wat hij zelf noemt een sluitend ‘systema’.
Een hele reeks ‘kladden’, poëticale fragmenten in handschrift, leggen daar getuigenis
van af. Vel na vel schrijft hij vol, inclusief doorhalingen en aanvullingen in de marge.
Herhaaldelijk blijft hij halverwege steken en begint dan weer van voren af aan. Al
die losse notities maken duidelijk dat hij in deze periode nog worstelt met zijn
‘systema’. Hij zal eraan blijven sleutelen en er in verhandelingen, brieven,
voorberichten, en ook in zijn gedichten zelf, steeds weer op terugkomen. Als er zo
rond de verschijning van De kunst der poëzy enige stabiliteit in zijn denken valt aan
te treffen, dan komt dat neer op een poging om zijn poëzieopvatting een plaats te
geven in een allesomvattend wijsgerig-religieus denken.
Jaren later reikt Bilderdijk zelf nog een curieuze verklaring aan voor zijn
hoogstpersoonlijke en eigenzinnige wereld- en poëzieopvatting. Op 18 december
1815 schrijft de dan negenenvijftigjarige dichter aan Meinardus Tydeman dat hij
weliswaar ‘vatbaar genoeg geboren’ is voor indrukken van buitenaf, maar, zo gaat
hij verder, ‘ik ben, met dat alles, meer uitvloeiende dan ontfangende [...]’. Wat hij
daarmee bedoelt, zet hij aldus uiteen:
Ieder lichaam waassemt zich een dampkring uit, en insorbeert ook
reciprocè de dampkring van elk ander lichaam dat het nadert; maar het
een is meer tot uitgeven, het ander meer tot inzuigen gedisponeert. Het
is even zoo met onze ziel. Zij stort
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zich uit in gedachten en gevoel, en ontfangt ook weêrkeerig de indrukken
van andere, 't zij geestelijke, 't zij lichaamlijke voorwerpen, maar de eene
ziel is meer uitgevende, uitstortende; de andere meer van buiten
aannemende. 't Laatste is genieten; en (om het dus te noemen) een
gevoed worden, verkwikt worden van buiten. Het eerste daartegen is het
uitwerksel van innerlijke opwelling, waarvan de prikkel (de overkropping
somwijlen) uitstorting vordert en ten behoefte maakt. Mijn geval is het
laatste. Ik kan niet genieten; zelfs het leven is mij altijd moeilijk geweest,
en niets kost mij zoo veel, als de leiding van eens anders gedachte in
een vertoog of discours te volgen. Mijne ziel is niet vatbaar voor de rust,
de stilte of kalmte van werkeloosheid die dit vordert. Maar, een denkbeeld
bij mij opgewekt wordende, vliegt zij op, streeft, zonder zich te kunnen
weêrhouden, vooruit en schept zich haar eigen wareld, zonder op iets
anders te kunnen letten. Van daar dat ik genoegzaam in alles geheel
anders denke en gevoele dan anderen: dat ik alles uit mijzelven heb
moeten vinden, omdat ik de aanwijzingen van anderen niet volgen, niet
afwachten, niet bijhouden kon. Van daar ook dat ik in de buitenwareld
niet leef, noch leven kan, maar alleen in die van mijn eigen hart. Van daar,
dat ik ook nooit uit externe data concludeere, maar altijd uit de abstracte
grondwaarheden die in mij liggen.
Toegegeven, het is een lang citaat, maar het is voor het verstaan van Bilderdijks
zicht op zichzelf onmisbaar. Volgens Bilderdijk zou die psychische dispositie terug
te voeren zijn op zijn jeugd. Vanaf zijn vijfde jaar had hij ten gevolge van een trap
van een buurjongen op zijn linkervoet twaalf jaar lang achtereen opgesloten gezeten
in zijn kamer, zodat hij zich geweld moest aandoen toen hij op zijn zeventiende jaar
onder de mensen kwam:
Doch toen was mijn eigen wareld reeds gemaakt en vruchteloos trachtede
ik mij eenigzins in de buitenwareld in te laten. [...] Eindelijk, ik vond hier
[in het gevoel] het eenig en eenzelvig principe van waarheid, wezen, wet,
en zedelijkheid in, en ook van 't geen mij eeniglijk als voorwerp van
beschouwing dierbaar was, het schoone; doch omtrent het welke-zelf ik
mij nooit met het oordeel van anderen heb kunnen vereenigen. In zoo
verre zelfs, dat de Natuur aan mijn oog niets dan 't akelig besef van een
vervallen en van Gods schepping verbasterd werkstuk aanbiedt, en mij
altijd met de diepste neêrslachtigheid vervult.
Volgens Bilderdijk heeft dat vroege isolement een stempel gedrukt op zijn
wijsgerig-religieus denken en ook zijn daarop geënte poëticale denken bepaald. Hij
voelt zich niet langer thuis in Gods ‘verbasterde’ schepping. Eertijds was die
schepping volmaakt en de mens had toen onmiddellijk toegang tot het goddelijke.
God had de mens geschapen met een ziel die vatbaar was voor de
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inwerking van Zijn goddelijk wezen. De essentie van de ziel ligt voor Bilderdijk dan
ook in haar vermogen van geestelijke gewaarwording, dat zich manifesteert in een
verhoogd gevoel van zichzelf, een zelfgevoel, zoals hij dat noemt. Het zijn deze
gewaarwordingen die als prikkels werken op een ander zielsvermogen, de
verbeelding. Het is de verbeelding die de gewaarwordingen omzet in denkbeelden
en voorstellingen, die ten slotte door de faculteit van het verstand met elkaar
vergeleken kunnen worden. Die verbeelding ontvangt haar voorstellingen echter
niet alleen uit de geestelijke, maar ook uit de zintuiglijke wereld, en ook die speelt
zij door aan het verstand. Volgens Bilderdijk leidt dat echter niet tot ware kennis,
omdat de zintuigen slechts afschijnsels (phaenomena) aanreiken en niet vermogen
de daarachter liggende wezenlijke wereld van het zijn (noumena) te openbaren.
Die buitenwereld interesseert Bilderdijk dan ook nauwelijks. Aanvankelijk zouden
alle uiterlijke en innerlijke bevattelijkheden (‘vermogens’ zouden we nu zeggen) op
elkaar zijn afgestemd. Ten gevolge van de zondeval is deze oorspronkelijke harmonie
echter deerlijk verstoord. De voorheen samenwerkende faculteiten van gevoel,
verbeelding en verstand raken los uit hun organisch verband en met name het
verstand wordt door de ‘wijsgeren’, de stelselbouwers, eenzijdig als de enige
onfeilbare kenbron aangewezen. Het verstand wordt verheerlijkt als de sleutel tot
alle ‘Geestelijke en verstandelijke geheimenissen’, terwijl het in feite niet meer is
‘dan een halfkromgebogen spijker’, waar men hoogstens een ‘blootliggende slotveer
meê verdringen of terug haken kan, maar [waarmee men] door de omwikkelingen
waar achter een hooger werkmeester den spring verborgen heeft, geen toegang
kan vinden’.
Bilderdijk komt ook in De kunst der poëzy versregels tekort om de lezer die
usurperende manoeuvre van het verstand ten koste van het gevoel in te scherpen.
De ‘vergoding’ van het verstand heeft tot gevolg dat het gevoel, ‘deze onschatbaarste
aller eigenschappen ons door den weldadigen Schepper meêgedeeld’, nu op de
‘onverschoonbaarste wijze miskend, onderdrukt, versmaad, en verwaarloosd, ja
dikwijls geheel ontkend en moedwillig verschroeid en als uitgeroeid’ wordt.
De ontmaskering van het doorgeschoten verstand, in feite een fel requisitoir tegen
het verlichtingsdenken, en de rehabilitatie van het gevoel worden vervolgens met
talrijke variaties Bilderdijks centrale thema. Kennisleer, zedelijkheid, religie en
esthetiek verschaffen alleen dankzij het gevoel wezenlijk inzicht. Bilderdijk wil ‘geen
Wijsgeer meer, maar waarlijk mensch’ zijn.
Dat primaat van het gevoel geldt vooral de beoefening en de beschouwing van
poëzie. Voor de val en verbastering van de mens bekleedde volgens Bilderdijk de
dichtkunst de hoogste schakel in de ‘onafzienbre keten die heel 't geschapendom
in onverbreekbare echt’ aan Gods ‘heilgen voetbank’ klonk. In
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zijn vervallen staat heeft de mens die directe, permanente relatie met het hogere
verloren, maar gelukkig weet de ware dichter in momenten van inspiratie die
verbinding weer te leggen. De ware poëzie zetelt immers in de ziel die, hoe verdoofd
ook, nog altijd een ‘sprankel’ van de goddelijke glans heeft bewaard en nog
ontvankelijk is voor de inwerking van het metafysische. In het ‘verhoogd gevoel van
zich-zelve’, aldus Bilderdijk, blijkt de ziel de ‘afspiegeling van Gods alvolmaaktheid
en algenoegzaamheid’ te zijn. De dichter heeft tot taak dat ínnige zelfgevoel van de
ziel uit te storten. Op die wijze vervult hij zijn verheven roeping om expressie te
geven aan de ‘verhemelde gewaarwording der schoonheid’. Zonder de goddelijke
inspiratie, het hemelvuur dat zijn hart ‘ontblaakt’, is hij echter machteloos. In het
gedicht ‘De poëzy’ (1808) met het aan Ovidius ontleende motto ‘Est Deus in nobis,
agitante calescimus illo’ (In ons woont een God en wij ontgloeien door zijn aandrift)
komt Bilderdijk uitvoerig te spreken over die goddelijke aanblazing, waarbij hij de
klassieke inspiratietopos als uitgangspunt neemt:
De Aloudheid riep weleer, van Dichtrendrift bevangen,
Met gloeiend voorhoofd en van vuurgloed bleeke wangen,
Aâmechtig, siddrend, uit: ‘Een Godheid blaast my in!
Een God vervult me en woedt, - ontvlamt my ziel en zin’.

Maar, zo vraagt Bilderdijk zich af, kan in 1808 dergelijke taal, ‘Homeer of Orfeus
waard’, nog wel gebezigd worden? ‘Zij voegt ons,’ zegt hij, zij het dat hij in het vervolg
aan de klassieke topos een onmiskenbaar christelijke draai geeft:
Hy, God van waarheid, heil - Hy, geest, en krachtgevoel,
Hy liet ons 't schoon tot troost, en 't eeuwig goed ten doel.

Bilderdijk begint dus met de klassieke topos van de goddelijke inspiratie voor geldig
te verklaren, maar bij elke volgende regel buigt hij het paganistische ‘een God’
verder om naar een christelijk opperwezen. In feite gaat hij hier een weg die
tegengesteld is aan die van de Engelse en Duitse romantici. Bij hem geen
secularisering van christelijk gedachtegoed, maar eerder een christianisering van
een paganistische erfenis.
Hier en elders wordt het overigens niet duidelijk of Bilderdijk deze goddelijke
inspiratie interpreteert als een momentane ‘ingreep’ van bovenaf, of dat hij meent
dat in momenten van geestelijke luciditeit de dichter zich bewust wordt van de
permanente, zij het niet altijd besefte goddelijke aanwezigheid in de eigen ziel. Hoe
dan ook, het is wel duidelijk dat Bilderdijk de dichterlijke inspiratie beschouwt als
een bijzondere vorm van godsopenbaring en de poëzie defini-
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eert als de expressie van die religieuze ervaring, zodat hij in een ander gedicht, ‘De
drie zusterkunsten’, de kunstenaar een ‘gewijde Hemelgeest’ kan noemen, en de
dichters ‘Gods gewijden’.
Het is deze religieuze fundering van de gevoelspoëzie, door Bilderdijk vanaf
omstreeks 1808 met wisselende accenten in zijn dichterlijke beschouwingen en
poëticale gedichten beleden, die zijn visie op het dichterschap een metafysische
dimensie verschaft die voordien grotendeels ontbrak. Met name in eerdergenoemde,
waarschijnlijk enkele jaren daarvoor neergepende ‘kladden’ had hij al wel het gevoel
als bron van de poëzie aangewezen, maar toen had hij vooral oog gehad voor de
fysiologische aspecten van het dichterschap. Nu het gevoel religieus wordt verankerd,
krijgt deze onbeheersbare gevoelseruptie die het lichaam bijna teistert een opvallende
ruimtelijke uitbreiding. De dichter, die alles opgelost ziet in ‘'t eenig zelfgevoelen’,
sluit de wereld niet in zijn hart, maar zijn hart verwijdt zich tot de wereld daarbuiten
en omspant zelfs het heelal. Het word een expansief gebeuren, dat de dichter als
het ware van de grond tilt en in hoger sferen brengt. In de metaforen die Bilderdijk
daarvoor gebruikt, gaat het steeds hogerop: eerst als een bij over de bloemen, dan
als adelaar het zwerk in en ten slotte als zwaan op interstellair avontuur. Achter en
onder zich laat de ware dichter de aarde:
Neen, d'aardschen dampkring uitgeschoten,
Het aardrijk met den voet te stooten,
Zie daar, het geen den Dichter maakt!

Dankzij de religieuze lading van deze klassieke opvluchtmetafoor is Bilderdijk in
staat de ‘gewaarwordelijkheid’ van het gevoel te veraanschouwelijken. Voelen is
een vorm van hoger zien. Vandaar dat hij in De kunst der poëzy kan zeggen:
En zag gevoel en zin, zag liefde en zelfgenoegen
De schepping, waar zy gaapte, in banden samenvoegen.

In De kunst der poëzy krijgt het gevoel het letterlijk voor het zeggen. Bij Bilderdijk
is het de unieke dichterlijke kenbron met een vergelijkbare status en potentie die
elders in Europa aan de verbeelding wordt toegekend. Van die verbeelding is
Bilderdijk echter niet gecharmeerd. Een vermogen dat pendelt tussen de zintuigen
en het verstand, kan in zijn systeem geen waarheid produceren. Haar past slechts
een dienende rol, en wel als ‘werktuig des gevoels’ om de gewaarwordingen van
het gevoel ‘zinnelijk voor ogen te stellen’, deze in letterlijke zin te verbéélden. Zoals
het in De kunst der poëzy heet:
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Verbeelding vliegt in vlam, en spiegelt, beeld voor beeld,
De zielsbeweging af die door uw aders speelt.

Een nog bescheidener rol past het verstand. Het is de faculteit die de door de
verbeelding aangereikte gegevens met elkaar vergelijkt en ordent. Zelf is het
geenszins in staat ware kennis te verschaffen. Vandaar dat Bilderdijk in De kunst
der poëzy zo uithaalt naar de wijsgeren die zich aanmatigen uitspraken te doen
over het wezen van de poëzie of die zich aan regelgeving bezondigen. Het
eigenzinnige en hoogst particuliere van Bilderdijks poëzieopvatting is dus gelegen
in het feit dat hij afstand neemt van alle bestaande poëziedefinities en dat hij het
poëticale denken vanaf de klassieke Oudheid tot aan het begin van de negentiende
eeuw als irrelevant van de hand wijst. Waar deze gevoelsesthetiek van metafysische
dimensies ten slotte op uitloopt, heeft hij in De kunst der poëzy duidelijk onder
woorden gebracht. Echte poëzie valt niet aan te leren (‘Weg, ijdle kluisters van 't
verhardend letterblokken’). Zij bestaat niet in (natuur)nabootsing (‘Is Dichtkunst
louter malen? Natuur haar voorbeeld?’) Dat aristotelische imitatieprincipe wijst
Bilderdijk met kracht van de hand, evenals de horatiaanse regel dat het nuttige en
aangename samen moeten gaan. Bilderdijk heeft aan de dichterlijke boodschap
geen boodschap. Poëzie wil niet onderrichten of iets bewerkstelligen. Zij kent ‘in 't
werk van 't hart, behoefte zonder doel’. Hij verduidelijkt dat met het beeld van het
huppelend rund in de wei, dat al rondspringend er niet op uit is de toeschouwer te
behagen. De dichter dicht, omdat hij niet anders kan. Toch kraamt de gevoelsdichter
geen onzin uit. Als hij zijn gevoel de vrije loop laat, als hij ‘kunstloos orgelt’, geeft
hij tegelijkertijd het goddelijke een stem. Die stem verklankt de ‘Waarheid uit de
hemelkringen’.
Ontegenzeglijk verdedigt hij hiermee een hoge poëzieopvatting. De dichter van
het gevoel is een ziener en zijn poëzie niet langer kinderspel. Maar wie louter op
het gevoel mikt en de onbetrouwbaar geachte zintuiglijke natuur buitensluit, houdt
nog maar weinig over om er de schoonheid van te bezingen. En als dan bovendien
deze hooggestemde gevoelens worden verpakt in een vormentaal van uitgesproken
classicistische snit, is het duidelijk dat Bilderdijks eigen oeuvre en daarbinnen ook
zijn meest uitgesproken dichterlijke stellingname De kunst der poëzy geen garantie
bieden voor poëzie die blijvend overtuigt.
Het is ondoenlijk aandacht te schenken aan alle geschriften (het gaat om bijna
driehonderd zelfstandige publicaties) van Bilderdijk. Vermelding verdient in ieder
geval het uit 1811 daterende De geestenwareld, waarin hij, mogelijk beïnvloed door
de Zweedse wetenschapper, theoloog en ziener Emanuel Swedenborg (1688-1772),
nog weer eens uiteenzet dat de zinnelijke wereld de eigenlijke wereld niet is. Het is
slechts de ‘wezenloozen schijn / Die slechts de schaduw is van 't onbegrijpelijk zijn!’
Na de dood zal een ‘zuivrer, fijner stof de vlotte ziel
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omgeven’. Degenen die eerder geleefd hebben, nu geesten geworden, hebben die
zaligheid verkregen, maar zij steunen nog wel de aardse stervelingen. Zij zijn
onlichamelijk, ‘een stoffelooze vloed / Doorstreeft ons, en vermengt hunn' hemel
aan ons bloed’. Bilderdijk weet dat ook hem die staat eens wacht:

Olieverfschilderij van Willem Bilderdijk door C.H. Hodges, 1810.
[...] Ons wezen schudt zich uit,
En laat aan 't grover stof zijn stofgewaad ten buit;
En dit heet sterven? - Neen, het is geboren worden,
Ons wezen voor dees damp met stralend licht omgorden. -

Het moet de leden van de Amsterdamse afdeling van de Hollandsche Maatschappij
wonderlijk te moede geweest zijn toen ze Bilderdijk ‘De geestenwareld’ aldus hoorden
besluiten:
Welaan! Naar hooger kreits den dampkring uitgestegen!
Den sluier afgeschud! En gy, ô Broedrenry,
Ik toef u boven 't stof, - Vaartwel en denkt aan my!

Tot de nog altijd leesbare teksten behoort wat hij zijn kleine ‘astronomische roman’
noemde: Kort verhaal van eene aanmerklijke luchtreis en nieuwe planeetontdekking,
uit het Russisch vertaald, een sciencefictionachtig relaas van een
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tocht per luchtballon, geschreven vijftig jaar voordat Jules Verne zich eraan waagde.
Bilderdijk schreef het in 1811 in enkele dagen en publiceerde het in 1813 anoniem.
De ik-verteller verhaalt hoe hij aanvankelijk dacht met zijn ballon neergekomen te
zijn op een hem onbekend gebied van de aarde, maar allengs wordt het hem duidelijk
dat hij op een tussenmaan is geland. Hij wordt onder meer aangevallen door
agressieve kalkoenen, ontdekt een menselijk geraamte, een opschrift in slecht
Grieks, en een koperen naamplaatje, dat na nauwkeurige ontcijfering door de ik-figuur
wordt toegeschreven aan de legendarische priester van Apollo, Abaris, van wie
verteld werd dat hij door de lucht kon reizen. Het is een ontdekking die de verteller
in de gelegenheid stelt ‘een gewoel’ van denkbeelden te ontwikkelen, en te filosoferen
over de betrouwbaarheid van Herodotus en Lucianus. Naargeestig geworden
vanwege de eenzaamheid en het mogelijke lot dat hem als een tweede Abaris zou
overkomen, vindt de ik-figuur ten slotte tot zijn grote vreugde de plaats terug waar
zijn ballon was neergekomen. Met veel vernuft weet hij op te stijgen, en als hij door
een arend wordt aangevallen, beseft hij terug te zijn in de dampkring van de aarde.
Hij stort uiteindelijk neer in de oceaan en wordt door een Russisch schip gered. Men
rekent deze kleine roman gewoonlijk tot de sciencefictionliteratuur met als strekking
een demonstratie van het toeval in de wetenschap, vervat in een astronomische en
cultuurhistorische hypothese. Hoe dan ook, Bilderdijk is er in deze astronomische
roman in geslaagd zijn grote eruditie te verpakken in lichthumoristische
bewoordingen.
Bilderdijk blijft in de volgende jaren bundel na bundel produceren. Samen met
zijn echtgenote doet hij in 1815 aan Vaderlandsche uitboezemingen,
gelegenheidsgedichten waarin het vorstenhuis wordt bewierookt en de verslagen
‘bloedhond’ Frankrijk er ongemeen van langs krijgt. In 1817 verschijnt de van
somberheid doortrokken bundel Nieuwe uitspruitsels, ‘een handvol nieuwe
scheutjens, die tegen den zerk opworstelden en een weg zochten’. De dichter voelt
zich een ‘speelbal van d'onzichtbren tijd’ (‘Verwachting’), hij wenst ‘van vreemde en
vriend vergeten’ dat zijn leven als een beekje wegvloeit (‘Zielsrust’), maar weet ook
dat de dood niet het einde is: ‘Het leven breekt niet af, maar 't opent ons een hooger
kring.’
De wijsgeren wordt ook hier elke autoriteit ontzegd: ‘Zwijg, vermeten
redentwisteren’ (‘Filozofen’); Napoleon treft hetzelfde lot (‘De dwingeland’). Er is
ook gedicht op het sterven van zijn zestienjarige dochter, zijn ‘Lieve, dierbare
Adelheide’.
Verrassend opgewekt, zelfs jolig is het uitvoerige ‘Koekeloer, of de eerste april’,
een navolging van Chaucer; het is een vertelling over een trotse haan die uiteindelijk
de vos te slim af is. Hier geen hoogdravendheid, maar een simpel, snel vertellen,
zoals meteen aan het begin:
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Eene arme Weduwvrouw, nu mooitjens op haar dagen,
Had ergens in het Gooi haar woning opgeslagen.
Zy leefde zuinigjens, eenvoudig, en heel stil,
Van moestuin, stal, en werf, en land, en duiventil,
Onkundig van de pracht, en huis- en tafelweelden.

In de slotzang ‘Aan mijne mededichters’ kijkt Bilderdijk nog eens terug op zijn
dichterlijke loopbaan. Hij heeft zestig lange, bange jaren ‘doorgewandeld aan de
hand der Poëzy’, maar nu is de beurt aan anderen:
'k Mocht uw aandacht dikwerf vergen, tergen mooglijk, door mijn toon;
Maar die toon werd immer stroever, en verloor het gladde schoon.
Laat, van vloeiend bloed doorkronkeld, frissche jeugd en 's levenskracht
Klanken menglen met een adem, vol en golvend uitgebracht!
Adem, op wiens rijzen, dalen, Englen hupplen met de lucht;
Adem, in wiens dieper noten heel de schepping zinkt en zucht!
Zwijgen wy, mijn Tijdgenooten, wien drie-vijfde van eene eeuw
't Eenmaal moedig hoofd deed buigen van des levens wintersneeuw!

Hoeveel pose zit er eigenlijk in zo'n publiekelijk uitgesproken afscheid van
dichterland? Een feit is dat er een jaar later alweer een tweedelige bundel Wit en
rood het licht ziet. Het is een coproductie met zijn vrouw, waarin naast enkele recente
gedichten ook vrij veel gedichten van oudere datum zijn opgenomen.
Neerslachtigheid is weer troef in het uitvoerige gedicht ‘Het vergaan’: alles wordt
minder en gaat teloor. Enig lichtpunt ook nu weer de dichtkunst:
Maar Gy, ô Dichtkunst, voer, van uit dees nevelkringen,
De zuchten op tot Hem, wien de eeuwen Lofzang zingen;
Die, Schepper van 't Heelal, in elken boezem slaat,
Maar door zich-zelven is, en met geene aard vergaat!

In deze fase van Bilderdijks dichterschap wordt het steeds meer een patroon om
gedichten uiterst somber te beginnen en te eindigen met een opzien naar omhoog
dankzij de verlossende kracht van de poëzie, zoals in ‘De drie zusterkunsten’. Eens
vormden zij een eenheid, maar na de zondeval ‘scheurde ook de eerdre band dier
Zustren’. Toch gloort er een nieuw verschiet door de dichtkunst, die ‘aan uw Zustren
eens zo teder vastgesnoerd’, de ‘zuivren band’ hervlecht.
In 1819 wordt Bilderdijks Mengelpoezy herdrukt en verschijnt ook het bundeltje
Ter nagedachtenis van Julius Willem Bilderdijk met gelegenheidsverzen van Bilderdijk
zelf, zijn echtgenote, Wiselius en Da Costa.
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Het jaar 1820 zorgt voor een verrassing. Bilderdijk publiceert dan eindelijk vijf zangen
van het onvoltooide heldendicht De ondergang der eerste wareld, waarvan in 1809
al in zeer korte tijd vier zangen waren voltooid en ook al gedeeltelijk waren
voorgedragen. Een groot deel van de vijfde zang kwam daarna nog tot stand, maar
daarmee stokte het werk. In ‘Aan den lezer’ moet Bilderdijk toegeven dat ‘noch onze
leeftijd, noch zelfs onze Natie, / Dichterlijk genoeg is’ om geboeid te worden door
een heldendicht. Omstandig verhaalt hij dan hoe hij van jongs af aan gefascineerd
was door de bijbelplaats Genesis 6:2-4, waar verhaald wordt hoe de ‘kinderen Gods’
‘zich met de dochteren der menschen vermengd, en uit haar de machtigen, de
geweldhebbers der aarde, voortgebracht hebben, die men Reuzen noemde’. Hun
poging om het voor hen gesloten paradijs te herwinnen achtte de dichter zo'n boeiend
thema, dat hij besloot ‘om eenen stouten greep in 't onzachlijke des Heldendichts
te doen’. Bilderdijk situeert zijn epos in de periode nadat Adam en Eva uit het paradijs
zijn verdreven. In het paradijs hadden zij het leven geschonken aan een groot aantal
bevoorrechte wezens die niet verouderend in het paradijs mochten blijven wonen
toen hun ouders eruit waren verbannen, de zogenaamde paradijsgeesten. Na de
zondeval kreeg Adam nog een drietal kinderen: Abel, die werd vermoord, en voorts
Kaïn en Seth met hun afstammelingen. Zo nu en dan verkeerden de paradijsgeesten
onder de mensen en bezweken voor de bekoringen van de dochters van Kaïn. Uit
die verbintenissen ontstonden de reuzen. Voor de paradijsgeesten die zo hadden
gezondigd, werd het paradijs eveneens gesloten. Onzichtbaar omzweefden zij nu
hun kroost en ondersteunden hen in de twisten tussen de afstammelingen van Kaïn
en Seth.
Bilderdijk was van plan de eerste zes zangen nog door vijftien of zestien andere
te laten volgen. Het is er nooit van gekomen. Volgens Da Costa bevatte de eerste
aanzet genoeg elementen om vast te stellen hoe het epos zou dienen af te lopen.
Een korte samenvatting van de eerste zes zangen zou dit partiële epos geen
recht doen. Wel is de conclusie gewettigd dat Bilderdijk met het grootse gegeven
van aardse helden, reuzen en ondergrondse en bovenaardse machten in zijn element
was. Hier kon hij zijn neiging tot hoogdravendheid en zucht tot overdrijving botvieren
zonder dat het zijn epos schaadde. Hij kon zich uitleven in het creëren van
contrasten, zoals de wanhoop van Elpine versus de titanenstrijd van de reuzen en
aardbewoners. Wie de moeite neemt ervoor te gaan zitten, zal moeten toegeven
dat Bilderdijk met dit helaas fragmentarisch gebleven epos een indrukwekkende
proeve van zijn dichterschap aflegde. Wat hij in de meeste heldendichten node
miste, een ‘machine’ - door hem omschreven als de ‘inwerking [...] van
bovennatuurlijke wezens, die of 't ware, de springvederen zijn moeten, wier in
eenvattende werking het werkstuk des Dichter in beweging moeten zetten, in werking
houden en ten doel leiden’ - wist hij in zijn eigen
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epos op een organische wijze een plaats te geven. De beginverzen van de eerste
zang geven in een notendop wat Bilderdijk van plan was uit te beelden:
Ik zing den ondergang van d'eersten Wareldgrond,
En 't menschdom dat, met Hel en Duivlen in verbond,
In gruwelen verhard, Gods Hoogheid durfde trotsen
En 't aardsche Paradijs beklautren langs zijn rotsen,
Tot de Almacht, worstlens moê met Adams zondig bloed,
Des aardrijks bodem sloopte en omkeerde in den vloed,
Wat adem haalde op 't droog, van d'afgrond in deed zwelgen;
Eén huisgezin behield in 't algemeen verdelgen;
En, op 't verbrijzeld puin in lager lucht verspreid,
Het sterflijk kroost vernieuwde, en 't zaad der eeuwigheid.

Bij die bijna bovenmenselijke taak is de hulp van de Dichtkunst onontbeerlijk:
Of, Dichtkunst, wees my ziel; geen Dicht- geen Zangkunst meer!
Gevoele ik slechts door U! beveel, doordring mijn zinnen!
Voer, voer my d'afgrond door en hoogste hemeltinnen.

Maar ook de hulp van Gods Zoon is onontbeerlijk: ‘Verlosser! zie, zie neêr op dit
vermetel pogen!’ In dat ‘vermetel pogen’ volgt Bilderdijk minder zijn tijdgenoot
Klopstock in diens Messias dan Milton in diens Paradise Lost.
In de volgende bundels blijft Bilderdijk keer op keer jammeren over zijn fysieke
onmacht. Niettemin was zijn werkkracht in die periode bijzonder groot. Hij verzorgde
onder meer de uitgaven van oudere dichters, zoals de Gedichten van Hooft in drie
delen en de Korenbloemen van Huygens in zes delen, een nieuwe druk van de
Geuzen van Onno Zwier van Haren en de Gedichten van Antonides van der Goes.
Daarnaast deed hij veel aan taalstudie. Van meer dan zesduizend woorden
verschafte hij de overigens niet altijd correcte etymologie, en in 1826 verscheen
eindelijk zijn Nederlandsche spraakleer, die duidelijk de sporen draagt van zijn
geestelijke achteruitgang en door de kritiek dan ook werd neergesabeld.
De steeds van plaats veranderende Bilderdijk streek in april 1827 neer te Haarlem.
Hij zou daar zijn laatste levensdagen slijten, steeds weer verhuizend en klagend
over de vochtigheid en kou van diverse woningen. Zijn gezondheidstoestand ging
in die jaren hard achteruit. Meer en meer werd hij verontrust door ‘een zeker vreemd
gevoel van verdwijning’. De eenvoudigste zaken weet hij zich niet meer te herinneren;
was het een kwestie van dementie? Hij is uiterst terneergeslagen en spreekt soms
dagen niet. En ook met zijn werkkracht, nog groot in 1827, is het dan gedaan. In
1828 verschijnen zijn laatste
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twee bundels, Vermaking en Naklank. In de eerste vindt men weer een aantal
gedichten die de dichtkunst zelf tot onderwerp hebben, zoals ‘De dichter’. De dichter
is degene die vrij van dwang ‘met een Godenmond. De orakels van 't gevoel
verkondt’. Ook hier weer krijgen de pseudodichters ervan langs. Wie is tegenwoordig
nog een echte dichter, vraagt Bilderdijk zich af in ‘Op een bulderende ZOOGENAAMDEN
LIERZANG’:
[...] ô Dezes tijds Poëeten,
Wat wierdt ge, en tot hoe verr' vernederd en versmeten,
Gy, Wettenstelders aan de Volken, Godenteelt,
In 't hart, voor 't aardsche bloed, met hemellucht doorspeeld;
Wier uitspraak Krijgen sliste, en rust en vrede staafde,
De dorre lippen van den Wijsheidszoeker laafde;
Gy Dichters van den tijd eens Solons, rijst, en ziet
Wat thands van Dichters wierd, en - wat uw naam geniet!

In Naklank staat het gedicht ‘Uitvaart’, dat nog eens het vakmanschap van Bilderdijk
bewijst. Heel virtuoos wordt hier via een lange reeks van voornamelijk o-, a- en
ij-rijmen letterlijk de overgang verklankt van dood naar toekomstig leven:
Befloersde trom
Noch rouwgebrom
Ga romm'lende om
Voor mijn gebeente;
Geen klokgebom
Uit hollen Dom
Roep 't wellekom
In 't grafgesteente;
Geen dichte drom
Volg' stroef en stom;
Festoen noch blom
Van krepgefrom
Om 't lijk, vermomm'
Mijn schaamle kleente!
Mijn jaartal klom
Tot volle som,
Mijn oog verglom;
En de ouderdom
Roept blind en krom
Ter doodsgemeente.
Wat zoude ik thands,
Beroofd der glans
Van 's hemels trans,
Op de aard begeeren?
Geen moed des mans,
Geen spies of lans,
Geen legerschans,
Kan 't sterfuur keeren.
Geen spel of dans,
Geen dobbelkans,
Geen lauwerkrans,
Of Rijkbeheeren.
Een handvol zands
Des grafkuilrands
Is 't nietig gants,
Dat de asch mag eeren:
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Des Aartstyrans
Des menschenstands,
Zal 't lijk verteeren.
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Doch wat 's dit my,
Die bandenvrij,
In 't uitzicht blij
Dat ik belij,
Op 't noodgetij'
Mag triomfeeren?
Ik juiche en strij';
Wat glippe of glij',
HY staat me by,
Die 't af kan weeren.
Geen dwinglandy,
Geen razerny,
Geen Helharpy
Van Sofistry,
Geen nood, dien wy
Aan Jezus zy'
Niet stout braveeren!
Zijne Englenrij
Verordert Hy
Tot wachters om ons hoofd. Geen
onheil kan ons deeren.

Vrienden van Bilderdijk probeerden hem te helpen door uitgevers te zoeken voor
zijn onuitgegeven gedichten. Dat lukte onder anderen Wap, die in Brussel de bundel
Avondschemering wist te laten drukken. Uit de onderhandelingen over deze bundel
blijkt ook wat Bilderdijk voor zijn verzen als honorarium kreeg. Zijn bundels kwamen
meestal neer op tweehonderd pagina's. Per pagina ontving hij veelal een gulden,
en per bundel een twintigtal presentexemplaren. Een jaar later wist Wap ook nog
de bundel Schemerschijn te plaatsen, grotendeels godsdienstige poëzie, maar ook
met een boutade tegen het roken. Wat heeft hij niet aangericht:
Die 't eerst dat heilloos stinkend rooken
Heeft ingevoerd in 't Vaderland.

Nog weer een nieuwe bundel Nieuwe vermaking werd in 1829 te Rotterdam
uitgegeven, veelal godsdienstige poëzie, met een voorbericht waarin Bilderdijk zich
afficheerde als ‘den afgeleefden en uitgedienden Invalide des Vaderlandschen
Zangbergs’. Hetzelfde jaar verscheen ook Uitzicht op mijn dood, al in 1824 gedicht
en daarna een tweetal keren uitgebreid. Zijn laatste bundel, weinig belangwekkend,
kwam in 1830 uit: Nasprokkeling. Het was het jaar waarin zijn vrouw stierf. Vlak
voor zijn eigen dood ontving hij nog een ereblijk waarmee hij zeer verguld bleek te
zijn: een gouden medaille voor de man die ‘al sedert eene halve eeuw tot roem en
sieraad onzer Letterkunde’ was, uitgereikt door de voorzitter der Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde, Bilderdijks grootste vijand, Matthijs Siegenbeek.
Op zondag 18 december, als rond halfvijf een zwaar onweer boven Haarlem
losbarst, sterft Bilderdijk op vijfenzeventigjarige leeftijd. De begrafenis moet een
paar dagen worden uitgesteld omdat, zoals Kollewijn het formuleert, ‘er geen
contanten in de boedel waren’.
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Postuum verscheen tussen 1832 en 1839 nog Bilderdijks dertiendelige Geschiedenis
des vaderlands, in feite een reeks collegedictaten. Reeds in 1804 had Bilderdijk
een kladversie van 312 pagina's gereed en tijdens zijn privaatcolleges (1817-1827)
aan in totaal een veertigtal leerlingen heeft hij zijn visie op de geschiedenis verder
gestalte gegeven. Hij wilde het werk van zijn voorgangers overdoen. Een eenheid
is het niet geworden. Het is een aaneenrijging van gebeurtenissen, jaartallen,
dynastieke ontwikkelingen, wetenswaardigheden en anekdoten. Het is vooral een
doorlopend van schimpscheuten doorspekt commentaar op de Vaderlandsche
historie (1749-1759) van J. Wagenaar, Bilderdijks bête noire, en een visie op de
Nederlandse geschiedenis die bij tegenwoordige historici geen hoge ogen gooit.
Potgieter zou in Eene halve-eeuws wake (1851) Bilderdijk in diens eigen woorden
aldus tekenen:
Mijn lot was lijden, 'k had geen jeugd; 't Verval des volks mij vroeg bewust,
Vond ik geen vrede en zong geen vreugd,
Werd kunst mij wapen, strijd mij lust,
Ik heb geworsteld met mijne eeuw,
Voor mij geen lauwer, - gun mij rust!

Dat is een rake typering, maar er is natuurlijk veel meer wat Bilderdijk tot een paradox
van zichzelf maakt. Als men zijn poëticale gedichten en beschouwingen leest, schijnt
hij te kiezen voor een dichterschap waarin de dichter slechts zijn eigen gevoelens
verwoordt. Maar als er één dichter is die attaqueert, vijanden maakt, zijn
prikkelbaarheid en zijn gemelijkheid ook in zijn verzen ruimschoots aan bod laat
komen, zijn dichterschap afzet tegen rijmelaars, partij kiest voor conservatieve
standpunten, eigen en familieleed breed uitmeet en dat in vaak hoogdravende,
bombastische verzen, terwijl hij aan anderen hoogdravendheid verwijt, dan is het
wel Bilderdijk zelf. Zwaartillend, somber, bits, opvliegend, verbitterd, zwartgallig en
wrevelig: zo manifesteert hij zich in zijn brieven en gedichten. Op zijn positieve conto
staat een eigen onafhankelijk oordeel, ontwikkeld zonder het gezag van leermeesters,
dat evenwel vaak ontaardde in een eigenzinnige neiging tot tegenspraak.
Na zijn dood behield Bilderdijk in zijn discipel Da Costa een fervent verdediger.
Die bezorgde onder andere een nieuwe, thematisch gerangschikte uitgave van alle
gedichten en die van Bilderdijks vrouw (1856-1859). Eerder had hij in 1844 een
Overzicht van het leven en de werken van Mr. Willem Bilderdijk en vrouwe Katharina
Wilhelmina Bilderdijk, Geb. Schweickhardt het licht doen zien. Het
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is een poging tot levensbeschrijving, geïllustreerd door uitvoerige citaten uit
Bilderdijks poëzie en gelardeerd met veelal uiterst positieve waardeoordelen. Het
was een voorproefje van het sterk apologetisch getinte De mensch en de dichter
Willem Bilderdijk. Eene bijdrage tot de kennis van zijn leven, karakter en schriften
(1859), waarmee de uitgave van de verzamelde gedichten besloten werd. Op het
eind van dat geschrift stelt Da Costa zich de vraag waarom Bilderdijk tijdens diens
leven en daarna zo veel miskenning ten deel was gevallen. Het lag niet aan diens
dichterschap, maar aan ‘de vooroordeelen zijner natie’. Alles wat in Nederland
immers uitsteekt boven de middelmaat, wordt hier gewantrouwd; alleen het populaire
krijgt waardering. Zonder overigens namen te noemen laat Da Costa zich verbitterd
uit over de leiders van De Gids, die met neerbuigende meewarigheid over Bilderdijk
hadden geschreven. De mond vol kreten als ‘objectiviteit! de kunst om de kunst!’
en met hun ‘zoo volstrekte overgegevenheid aan dogmatisch vooroordeel, aan
subjective indrukken en antipathiën’, zouden zij de bevoegdheid verbeurd hebben
om te spreken van ‘het recht, van de plicht, van de conscientieuse roeping der
Kritiek’, zeker waar het ‘Homeren als Bilderdijk geldt’.
Het is naar aanleiding van deze apologie dat Busken Huet een jaar later - de
familie van Da Costa wist te verhinderen dat Da Costa deze aanval onder ogen
kreeg - in De Nederlandsche Spectator negen afleveringen vult met een requisitoir
tegen Bilderdijk, waarbij hij begint met de door Da Costa geconstateerde miskenning
en op zijn beurt de vraag gaat beantwoorden wat de oorzaak is geweest van
Bilderdijks impopulariteit. Busken Huet kende het werk van Bilderdijk goed; hij had
zelfs meegewerkt aan de uitgave van de ‘kompleete dichtwerken’. Volgens Busken
Huet lag Bilderdijks impopulariteit niet zozeer aan de natie, als wel aan Bilderdijk
zelf. En dan pakt hij uit:
Bijna grenzeloos ijdel, hartstogtelijk zonder teederheid, scherp maar grof,
log en laborieus van humor, een onvermoeibaar versifex, een bezinger
van het onbezingbare, onkiesch, smakeloos, duister, onnaauwkeurig,
breedsprakig [...].
Hij typeert hem als een ‘in alles singulieren man’ in wiens werk een mengsel van
boersheid en genialiteit valt aan te treffen, een figuur die bij het beschaafde publiek
altijd ‘een vreemdeling en bijwoner’ zal blijven. Wat men volgens de criticus zou
moeten doen - en men heeft dat later ook gedaan - is een bloemlezing uit zijn werk
samenstellen van twee of hoogstens drie niet al te lijvige boekdelen.
Om zijn betoog kracht bij te zetten wil hij die fragmenten uit Bilderdijks poëzie
nader bekijken die ook door zijn voorvechter Da Costa waren aangehaald. Waar
Da Costa zich positief uitliet, kraakt Busken Huet af. De achthonderd
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bladzijden gelegenheidsgedichten en nog eens vierhonderd ‘dichterlijke
zelfbeschrijving’ laten Bilderdijk volgens Busken Huet zien als een overdrijver en
een ijdel man. In zijn erotische en ook in zijn overige poëzie komt Bilderdijk door
zijn boerse plompheid tot intimiteiten die choqueren. Bilderdijk kon niet schertsen.
Wanneer zijn poëzie zich beweegt op het terrein van de humor, redeneert zij als
‘eene wijsneuzige blaauwkous of praat haar neus voorbij als een kwalijk opgevoede
deerne’.
Bilderdijks herhaaldelijk uitgesproken credo dat dichten gevoel is, kan Busken
Huet niet beamen. Het is hartstocht zonder tederheid. Anderzijds noemt hij hem
ook weer een groot dichter, ‘de grootste misschien op wien onze letterkunde te
wijzen heeft’, naar aanleiding van het gedicht ‘Gebed’. De beide strofen die hij daaruit
citeert, ‘behooren in hunne ontzettende schoonheid tot de bewonderenswaardigste
van Bilderdijks verzen’, maar het is geen gevoelspoëzie. Waardering kan Busken
Huet ook opbrengen voor de ‘schier epileptische aanvallen van patriottisme’, maar
ook daar mist hij echt gevoel, evenals in de verzen waarin de vader en echtgenoot
zich uitspreekt. Als een van zijn grootste verdiensten roemt Busken Huet Bilderdijks
oorspronkelijkheid. Hij noemt hem een ‘nieuwe man in onze litteratuur, met name
in de geschiedenis onzer versificatie’. Ontegenzeglijk was hij de ‘voortreffelijkste
dichter van zijn tijd, een nachtegaal onder de bastaard-nachtegalen’. Hij wist echter
geen maat te houden, want zijn verkettering van de eigentijdse literaire kritiek en
zijn satirische uitvallen lopen helaas meestal uit op ordinair schelden. Busken Huet
gunt Bilderdijk diens antipathie tegen de tijdgeest, maar ook daar gaat hij over de
schreef. Het geheim van Bilderdijks uiteindelijke machteloosheid ligt volgens Busken
Huets diagnose in het feit dat hij nooit boven, maar altijd tegenover zijn tegenpartij
staat. In zijn polemiek is geen schim van waardigheid te ontdekken. Als er
geschuimbekt wordt, schuimbekt hij mee. Zijn geraas tegen de geest der eeuw wordt
daardoor plomp en zouteloos. Als Busken Huet ten slotte de ‘eigenaardige
wansmaak’ van Bilderdijks muze analyseert, vindt hij in De ziekte der geleerden
ruimschoots ammunitie. Ondanks een aantal schoonheden is dat gedicht in ‘hare
zes zangen eene daad van wansmaak, van pyramidalen wansmaak’.
Na deze strafexpeditie breekt Busken Huet plotseling af. Over de latere poëzie,
inclusief De ondergang der eerste wareld, laat hij zich niet uit. Hij komt echter niet
los van de ‘grote ongenietbare’ en hoewel zijn oordeel over Bilderdijk als mens en
dichter onveranderd negatief blijft, wint nu de bewondering voor de man die als een
van de weinigen tegen de tijdgeest oproeide. Het oordeel over Bilderdijk, aldus
Busken Huet, moet niet alleen gaan over de maker van de driemaal honderdduizend
versregels die in meer dan honderd boekdelen zijn verzameld. Dat oordeel wordt
juister als men er zijn brieven in betrekt, en ook
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het werk van de taalgeleerde en de historieschrijver. Wanneer men al de feilen uit
zijn leven uitwist, uit zijn dichtwerken het onbeduidende, gerekte of gemaakte
verwijdert en zijn brieven zuivert van de onwaardige klachten, zijn historische,
filosofische en linguïstische geschriften reinigt van de beledigingen en
machtsspreuken, dan houdt men ‘een geest over die op de vijf fakulteiten eener
hoogeschool gelijkt’. Bilderdijk is in deze mildere beoordeling een ‘strijdbaar genius
van het verleden’. Hij heeft diep gevoeld dat de beschaafde wereld van zijn dagen
in een diepe crisis verkeerde. Hij was een ziener, toen de oude aarde een industriële
onderneming was geworden. De negentiende eeuw, aldus Busken Huet, is de eeuw
die ophield aan de Voorzienigheid te geloven:
Het zien verschieten dier ster is in de beste oogenblikken van Bilderdijk's
leven de bron van zijn lijden, in de zwakkere de springveer van zijn haat,
in beide het onmiskenbaar teeken zijner meerderheid geweest.
De verguizing van Bilderdijk als dichter was het werk van Busken Huet en werd later
door de Tachtigers nog eens dunnetjes overgedaan. Nadien blijft Bilderdijk de
gemoederen bezighouden. Geen negentiende-eeuws dichter heeft ook in de
twintigste eeuw zo veel pennen in beweging gebracht. Bloemlezingen, afzonderlijke
tekstuitgaven, briefverzamelingen, biografische schetsen en kritische beschouwingen
verschijnen tot op de dag van vandaag. De schommeling tussen verguizing en
waardering, de strijd tussen voor- en tegenstanders zal blijven voortduren. Toch
kan men spreken van een zekere kentering in de waardering. Werd Bilderdijk eerst
vooral in bescherming genomen door het christelijk deel van de natie - in de Vrije
Universiteit kwam een heus Bilderdijk-museum als uitvloeisel van de vereniging ‘Het
Bilderdijk-museum’ - in de laatste decennia laten zich ook andere onderzoekers
horen. De apologie tegen beter weten in is grotendeels vervangen door een
onbevooroordeeld beschouwen van leven en werk van Bilderdijk. Zijn
uitzonderlijkheid als mens, zijn imposante eruditie en ongeëvenaarde taalvirtuositeit
blijven ook op afstand boeien.

Johannes Kinker (1765-1845): poëzie is gekristalliseerde filosofie

aant.

Tijdens een diner met een aantal Luikenaren zou de curator van de Luikse universiteit
aan Kinker de vraag gesteld hebben wat hij nu eigenlijk was: katholiek of protestant?
Kinker zou toen geantwoord hebben: ‘Je suis Kinker.’ Deze anekdote lijkt typerend
voor de man die in zijn eigen tijd al een raadselachtige figuur was en dat nog steeds
is. Deze veelzijdige persoonlijkheid en oorspronkelijk denker bewoog zich op zeer
veel terreinen. Als wijsgeer speelde hij een belangrijke rol bij de introductie en
popularisering van de kantiaanse wijsbegeerte in Nederland. Hij leverde een originele
bijdrage aan de muziektheorie, had eigen
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ideeën over de taalkunde en de prosodie, schreef toneelstukken en publiceerde
diverse theoretische verhandelingen over de schoonheid en de dichtkunst. En ten
slotte schreef hij poëzie die doortrokken was en een illustratie vormde van zijn
wijsgerig denken.
Kinker is lange tijd beschouwd als kamergeleerde en theoreticus. Pas sinds kort
weten we dat hij een belangrijke rol speelde in ten minste twintig genootschappen
en met niet-aflatende kracht al die gezelschappen en maatschappijen trachtte te
vormen en te leiden naar de ‘Verlichting’. Hier zal slechts aandacht zijn voor de
dichter en poëzietheoreticus.
Als dichter genoot Kinker een zekere bekendheid, maar zijn roem bleef ver achter
bij die van Feith en Bilderdijk. Pas toen hij al naar de zestig liep, verzamelde hij zijn
voornaamste werk in drie delen Gedichten (1819-1821). Elke bundel wordt
voorafgegaan door een uitgebreide voorrede, waarin Kinker zijn ideeën over dichter
en dichtkunst ontvouwt. Het is niet voor het eerst dat hij die standpunten kenbaar
maakt. Daarvoor had hij in een zelfstandige theoretische beschouwing (De digterlijke
genie, 1801) en in aantekeningen bij het gedicht Het ware der schoonheid (1814)
al het wezen van de schoonheid en de rol van de verbeeldingskracht in het
scheppingsproces aan de orde gesteld.
Voor het verstaan van zijn poëtica en zijn gedichten is vooral de eerste voorrede
onmisbaar. De dichter Kinker heeft de filosoof Kinker nooit verwaarloosd. Voor hem
zijn het ware en het schone één. Dat betekent dat hij slechts gelooft in poëzie die
op eigen wijze denkbeelden en inzichten zichtbaar maakt. Hij is een fervent
tegenstander van wat men later wel ‘sierpoëzie’ heeft genoemd: louter klanken en
lege beelden. Een gedicht moet iets op niveau te zeggen hebben, een zinrijke
gedachte insluiten. Maar dichter en wijsgeer gaan elk wel eigen wegen. De wijsgeer
tracht te doorgronden waar de dichter zich verlustigt in de vlucht van zijn gedachten.
De wijsgeer hecht zich aan begrippen, de dichter speelt ermee. De eerste streeft
naar een denkend aanschouwen, de tweede naar een aanschouwend denken. Een
wijsgerig dichter blijft niet hangen in de werkelijkheid, maar overstijgt die. Hij weet
zich te verheffen tot een kring van denkbeelden van ideale aard dankzij de faculteit
van zijn ‘levendige verbeelding’, een kernbegrip uit Kinkers poëtica. Een andere
door Kinker vaak gehanteerde term is het ‘allegorische’. Alle kunst die op een ‘zinrijke
wijze tot het gemoed en de verbeelding spreekt’ noemt hij zo. De allegorische kunst
verleent de gedachte een gedaante, in tegenstelling tot de door Kinker lager
aangeslagen ‘mystische’ kunst, waarin precies het tegenovergestelde gebeurt: ‘zij
leent de stof eene ziel’. Het begrip ‘allegorisch’ gaat bij Kinker vaak gepaard met
een ander geliefd begrip: ‘zweemend’, in de betekenis van ‘naderbijkomend’,
‘verwijzend naar’.
Het instrument dat de dichter in staat stelt de relatie te leggen tussen de zinlijke
en de ideale wereld, is voor Kinker de verbeeldingskracht, ook wel ‘vinding’
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genoemd. Voor hem is de verbeeldingskracht een dubbelzijdig vermogen, omdat
zij contacten weet te leggen tussen de ‘twee werelden, waartoe wij uit hoofde van
ons tweeslachtig bestaan behooren’. Het is een faculteit die als het ware in het
‘middenvak’ tussen de geestelijke en de stoffelijke wereld opereert. Ze is in staat
tot het ‘verstoffelijken van het zedelijke, en het verzedelijken van het stoffelijke’,
zoals hij het in Iets over het schoone (1826) formuleert. Als grondkracht van de
poëzie is de verbeeldingskracht zo een vermogen dat een hogere waarheid kan
onthullen of op zijn minst doen vermoeden. In ‘De dichtkunst’ uit de eerste bundel
Gedichten heet het:
Verbeelding, door dit schoon getroffen,
Verzamelt voor het zintuig stoffen;
Voert beelden uit de Schepping aan;
Kleedt idealen in tafreelen,
Om ze aan de zinnen meê te deelen,
En geeft aan elk onstoflijk denkbeeld
Een kenbaar zinnelijk bestaan.

Kortom, de verbeelding is een faculteit die intuïtief inzicht verschaft en uitzicht biedt
op een hogere eenheid. De dichter krijgt op die wijze de kwaliteit van ziener
toebedeeld. Kinker komt daarmee dicht in de buurt van de beschouwingen van de
Duitse romantici, voor wie de verbeelding immers de mogelijkheid bood het oneindige
in het eindige te vangen.
Een voorbeeld van zo'n wijsgerig gedicht is ‘Het Alleven of de Wereldziel’, waarvan
Kinker in zijn bijgevoegde aantekeningen zegt dat hij het ook ‘bezielde natuur’ had
kunnen noemen. Het is een optimistisch paganistisch loflied op de rede en een
toekomst waarin de mens volledig vrij zou kunnen zijn. Hij schetst daarin eerst de
verschillende natuurkrachten, zoals die zich door ‘aantrekking, botsing, en
verwantschap doen kennen’. Dan volgt een beschrijving van het planten- en
dierenrijk, dat een eigen leven met een zekere graad van bewustzijn begint. Aan
de spits daarvan staat de mensheid met ‘in het oneindige verschillende graden van
hoogere en lagere zelfdadigheid’. In zijn hoogste vorm erkent dat leven geen vreemd
gezag. Of zoals Kinker het formuleert in ‘Het Alleven’:
Dat leven - in wiens stroom het Goddelijk vermogen
Der Rede flikkrend speelt, zich-zelf door duizend oogen
Aanschouwt, en 't hooger doel van zijn bestemming ziet;
Geen vreemd gezag erkent, vrijmagtig zelf gebiedt;
Wetgeefster en Vorstin, zoo dra zij 't slechts wil wezen,
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Gravure van Johannes Kinker door J.E. Marcus naar een tekening van H.W. Caspari (1814).
Haar' eigen werkkring vormt; door hopen noch door vreezen
Beteugeld noch verlamd, haar vrij gekozen doel
Ten vasten maatstaf stelt en opdringt aan 't gevoel;
Dat midden in den drang van tegenspoed en rampen,
Verlaten van heel de aard het noodlot durft bekampen;
Dat in zijne eigen kracht en deugd gewikkeld, stout
Zich in 't gevaar verheft, en op zijn' wil vertrouwt,
Die, onverzettelijk den laagren drang der zinnen,
't Gevoel, waar 't morrend wederstreeft, weet te overwinnen;
Ja, zelfs het muitend heer der driften, als 't ontbrandt,
Zich dienstbaar maakt, en aan zijn' zegewagen spant,
Om ze, in een' laagren rang, als welbestierde slaven,
Langs 't eens gebaande spoor gehoorzaam te doen draven,
Gebreideld, maar vol vuur, en knabblend op 't gebit,
En 't fonklende oog gerigt naar 't opgehangen wit. Dat leven - dat den mensch te beurt viel? Neen dat leven,
't Geen 't hooggestemd gemoed zich-zelven slechts kan geven;
Dat zeldzaam hoog gevoel, ontwaakt in eedlen gloed,
Dat grootsche pogen van den waren heldenmoed,
Dat, aan zichzelf getrouw, en veil voor rang, noch voordeel,
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Voor hoop op loon, noch vrees voor straf, noch blind vooroordeel,
(Hoe heerschend, hoe vergood, en knielend aangebeên)
Geen andre wetten eert, dan die der Rede alleen! -

In Kinkers visie is het heelal een levend en ademend bouwwerk. Als men dat juist
beschouwt, zal men ontdekken dat het heelal een organische eenheid van geest
en stof vormt. ‘Het Alleven’ is het meest pregnante voorbeeld van wat Kinker
‘gekristalliseerde Filosofie’ noemde, een kwalificatie die voor alle ware poëzie zou
moeten gelden. Dat die eenheid van gedachte en vorm ook Kinker maar gedeeltelijk
lukte, valt af te lezen aan de uitvoerige aantekeningen die hijzelf tot een beter
verstaan aan het gedicht toevoegde. Naar de opvatting van Te Winkel zou ‘Het
Alleven’ ‘als dichterlijke uiteenzetting van een geheel stelsel van wijsbegeerte’ zijn
weerga niet of nauwelijks kennen in de Nederlandse letterkunde. Om dat te beamen
dient de lezer zich wel veel moeite te getroosten.
In zijn twee andere voorredes bij de Gedichten borduurt Kinker voort op deze
denkbeelden. In de tweede gaat hij uitvoerig in op de ode of de lierzang, voor hem
een dichtgenre waarin het ‘ontvlamde gevoel van den Dichter, meer dan in andere,
het spel der verbeelding’ in beweging brengt. Zo ergens, aldus Kinker, ‘rukt [hier]
de vorm den inhoud met zich’. Niet dat in de lierzang de daarin opgesloten gedachten
minder belangrijk zijn dan de tooi waarin zij verschijnen. Ze hebben zich alleen zo
met de vorm ‘vereenigd en vereenzelvigd’ dat ze er niet van losgemaakt kunnen
worden zonder te vervliegen.
In de voorrede tot de derde bundel komt Kinker uitvoerig te spreken over het
heldendicht. ‘Een Proeve eener inleiding voor een heldendicht, 't welk men de
wereldstaat zou kunnen noemen’ vormt hier de illustratie van zijn theoretische
betoog. Kinker begint met aan te geven dat er zeer verschillend wordt gedacht over
het wezen van het heldendicht. Moeite heeft hij met de gangbare verdeling van de
poëzie in ‘geslachten en soorten’. Voor hem is het heldendicht een daad die een
‘allervruchtbaarste, zeer bewegelijke en spelende verbeeldingskracht als
hoofdvoorwaarde onderstelt en vordert’. Maar men komt er niet met een verhaal
dat door ‘de weelderigste verbeelding allerrijkelijkst’ is gestoffeerd. Het moet zich stokpaardje van Kinker - als ‘hoogst ideäle dichting zeer verre boven de werkelijkheid
verheffen’. Daartoe is meer dan in andere dichtsoorten het wonderbare nodig, die
‘onmiddelijke en weêrstandelooze behoefte voor de ontvlamde verbeelding’. Het
begrip ‘allegorie’ dient hier weer tot verduidelijking:
Hoe meer de allegorie het standpunt nadert, waarop zij hare eenzelvigheid
met het verband der beiderlei naturen, welke wij deelachtig zijn, uitspreekt,
en het ineengrijpende der beide werelden aanschouwelijk maakt, zoo
veel te meer ook zal zij bruikbaar zijn voor de poëtische begoocheling
van het heldendicht.
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Om die begoocheling te realiseren is volgens Kinker het geloof in een godenleer
niet noodzakelijk. Wat hij in De ondergang der eerste wareld van Bilderdijk juist zo
waardeert, is dat de fictie van de vermenging van meer geestelijke en stoffelijke
wezens de mogelijkheid opende om toespelingen te maken op de tweeslachtigheid
van de zedelijk-zinnelijke wereld waaraan we deel hebben. Kinker, wiens zeer
vriendschappelijke omgang met Bilderdijk in de loop der tijd veel slijtage vertoonde,
stelt op grond hiervan Bilderdijks fragmentarische epos zeer hoog:
Indien ik mij de bevoegdheid mogt aanmatigen, om uit de verschillende
Dichterlijke voortbrengsels van den Heer Bilderdijk eene keuze te doen,
zou ik, zonder beraden, mij tot dit stuk bijzonder bepalen; en wel in alle
opzigten; van de vinding, leiding van gedachten, en vurige schildering af,
tot de daar mede harmonierende versificatie toe.
Niet alle gedichten cirkelen rond de verhouding van geest en stof, ideaal en
werkelijkheid, of de identiteit van het ware en schone. Nogal wat verzen hebben
hun ontstaan te danken aan openbare optredens van Kinker, zoals de ‘Cantate, bij
een openbaar examen der kweekelingen in het instituut voor blinden’ of de
‘Feestzang, bij de inwijding van een spreekgestoelte’. Het zijn eigenlijk
gelegenheidsgedichten, waarin onder meer de toneelspeelster Wattier-Ziesenis
hulde wordt gebracht en Washington wordt herdacht. In het derde deel verrast ook
een aantal lichtvoetiger berijmde vertellingen als ‘Will en Betsy’, ‘Damon en Fillis’,
of ‘De jonge Kloë’, waarvan het begin luidt:
Kloë, zestien jaren oud,
Sprak: ik zal de min ontvlugten:
Want als men het wel beschouwt,
Doen de minnaars niets dan zuchten.
't Is of elk zijn' tijd besteed
In 't gevoelen van zijn leed.

Maar die verzen dateren dan ook nog uit de achttiende eeuw...
In de voorrede tot het derde deel maakt Kinker melding van het gunstige onthaal
dat de twee eerste delen Gedichten vonden, inclusief de voorberichten, bij het
dichtminnend publiek en de recensenten. Van herdrukken is het echter nooit
gekomen. Zijn wijsgerige visie op de poëzie stond te ver af van de doorsnee
poëzieopvatting van zijn tijdgenoten. Zijn werk was te moeilijk en hij was te zeer
buitenstaander om populair te worden. Pas in de laatste decennia heeft men Kinker
herontdekt en is begrip en waardering gegroeid voor deze on-Nederlandse
representant van wat wel een idealistische poëtica is genoemd.

Willem van den Berg en Piet Couttenier, Alles is taal geworden. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1800-1900

102

A.C.W. Staring (1767-1840): dichter op eigen gronden

aant.

De Geldersman Staring, domicilie houdend op het landgoed De Wildenborch bij
Lochem, waar hij met volle teugen genoot van het ‘eenvouwig Landleven en de
omgang met goede, openhartige menschen’, had weinig op met het sociale ‘gewoel,
waaronder zich de verveeling al vrij dikwijls verbergt’. Zijn verknochtheid aan
Gelderland en de daarmee verknoopte visie op het leven verwoordde hij al in een
jeugdgedicht:
Ik ben uit Geldersch bloed!
Oprecht is mijn gemoed,
Aan eenvoud heb ik lust:
Met pracht en weelde komt zorg;
Genoegzaamheid baart rust.

Hij zag het als zijn levenstaak zijn landgoed goed te bestieren en uit te breiden,
maar hij was ook een gretig en verdienstelijk beoefenaar van uiteenlopende
disciplines: landhuishoudkunde, botanie, natuurwetenschappen, techniek, theologie,
geschiedenis, taal- en volkskunde. Hij was er goed in thuis en als er tijd overschoot,
schreef hij poëzie. Hij was daar al vroeg mee begonnen. Als negentienjarige
debuteerde hij met de bundel Myne eerste proeven van poëzy (1786), vijf jaar later
gevolgd door Dichtoeffening. Dan wordt het lang stil. Pas in 1820 verschijnen twee
bundels Gedichten, in 1827 Nieuwe gedichten, in 1832 Winterloof en in 1836-1837
zijn verzamelde Gedichten.
In de beginfase van zijn dichterlijke carrière onderhield Staring nog contacten met
de toenmalige dichtgenootschappen. Later zal hij zich verre houden van die madding
crowd van de genootschapscultuur en gaat hij op zelfstandige wijze zijn dichterschap
uitbouwen. In die eerste fase onderscheidt hij zich nauwelijks van zijn dichtende
landgenoten. Niettemin is de recensent van de Nieuwe Algemeene Vaderlandsche
Letteroefeningen lovend over dat debuut. Er is in die bundel ‘uitstekend veel goeds
en schoons’ te vinden. De jonge dichter heeft ‘eene vurige verbeeldingskragt en
bezit over 't algemeen eenen vloeijenden rijmtrant’. De criticus vindt wel dat de jonge
dichter ‘aan zyne neiging onbeteugeld botvierende, en aangenoopt door den
heerschenden smaak, ligt tot het al te gevoelige, of liever het kragt- en zenuwlooze
zou kunnen vervallen’. En inderdaad, de jonge Staring offert in de veertien versjes
nogal eens aan de eigentijdse mode van sentimentaliteit met liefdesgedichtjes over
Wilhelmina, Serafine en Cora, en het sombere ‘Aan den dood’:
O zalig moet uw sluim'ring zijn
Gij die daar slaapt in 't grav!
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Koom haast'lijk lieve, zoete Dood,
Voor mij ook rustwaard af!

In die jaren raakte in Nederland het genre van de romance in zwang. Staring neemt
er in die eerste bundel drie op. Hij preludeert met die verhalende, in de Middeleeuwen
spelende balladen op zijn latere versvertellingen. Die eerste romances staan vol
met het macabere en griezelige: dwaallichten, een piepende weerhaan,
beschimmelde grafgewelven behoren tot de terugkerende ingrediënten. Die eerste
romances missen ook de latere puntigheid; zoetelijk en sentimenteel spelen zij zich
af tegen bordkartonnen Middeleeuwen. Er is nog sprake van holle pathos, die zijn
latere romances niet meer ontsiert. In de latere versverhalen van Staring komen
bovennatuurlijke en niet rationeel te verklaren motieven ook regelmatig terug, zij
het dat de horrorachtige elementen, die ontleend zijn aan de mode van de gothic
novel, mede door een lichtvoetiger verteltrant veeleer een humoristisch effect
sorteren.
Staring was wel zo gefascineerd door de romance dat hij in 1791 een verhandeling
over het genre schreef. Hij pleitte daarin al voor een specifiek nationaal getinte
romancepoëzie. ‘De Nederduitsche Romanse’, zo schrijft hij:
schildert in een klein bestek een Daad, overeenkomstig met den zedelijken
en maatschappelijken toestand der menschen in Europa ten tijde van het
Ridderwezen, of draagt ten minste een hedendaagsch onderwerp met
een zweem van ouderwetschen schrijf- en denktrant voor. Haar stijl is
eenvoudig en haar dichtmaat kort, zangerig en in coupletten afgedeeld.
In die eerste bundel staat ook al een aantal gedichten van luchtiger toon, zoals
‘Meester Hein op het kerkhov’, waarin de ‘Kerkhofkoning’ het verzoek krijgt voortaan
zijn tanden niet meer te zetten in de arme zoete meisjes en de lieve jongelingen,
maar zich te voeden met pandecten, novellen, dissertaties, noten en glossen.
Staring zelf is later de meest gestrenge beoordelaar van zijn debuut geweest. In
zijn verzamelde gedichten keurt hij slechts één romance, ‘Ada en Rijnoud’, opname
waardig en dan nog in sterk gewijzigde vorm. Ook de gedichten uit zijn tweede
bundeltje, na zijn huwelijk en grotendeels op De Wildenborch geschreven, vindt hij
bijna allemaal onder de maat. Slechts een aantal puntdichten glipt door de mazen,
al worden die ook door hem bewerkt. Zijn puntdichten - hij schreef er meer dan
honderd - vormen het handelsmerk van Starings dichterschap: het veel zeggen in
kort bestek, dat ook zijn langere versverhalen kenmerkt, komt optimaal tot zijn recht
in deze veelal tweeregelige versjes. Huygens, aan wie hij het motto ontleent ‘Een
kleinen Hamer, snel gedreven,
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heeft meer macht / Dan een zwaer Yzer dat maer op den bout geleght werdt’, is zijn
grote voorbeeld. De puntdichten handelen in pregnante formuleringen over van alles
en nog wat, en bevatten vaak een poëticale stellingname. Zo in ‘Aan een' navolger’:
Alcest, wilt gij den Zangberg op?
Zo rijdt een eigen paard; geen huurknol haalt den top.

Als een oratio pro domo - Staring kreeg vanwege zijn gedrongen zeggingskracht
vaak het verwijt te moeilijk te zijn - klinkt ‘Duisterheid’:
Krijn las en zei', zoo tusschen waken
En dutten in: ‘dat - kon - wel - klaarder zijn!’
Voor die half slapen, lieve Krijn,
Kan 't een, die droomt, slechts duidlijk maken.

Een aantal van zijn puntdichten is in het collectieve geheugen blijven hangen, zoals
‘Het hondengevecht’, ‘Meester en leerling’ en ‘Aan een' te zedigen schrijver’, waarvan
de slotregels luiden:
Wordt Eikenschors bij 't pond gewogen,
Men weegt Kaneel bij 't lood.

Na het verschijnen van de tweede bundel heeft het er alle schijn van dat Staring de
lier voorgoed aan de wilgen van De Wildenborch heeft gehangen. Het duurt bijna
dertig jaar voordat er een nieuwe bundel uitkomt. Huiselijke beslommeringen (de
dood van zijn eerste vrouw, het opvoeden van zijn acht kinderen), het uitbreiden en
verfraaien van zijn landgoed, en het schrijven van brochures over rurale onderwerpen
beletten hem om de gedichten die hij zo nu en dan wel neerpent, te bundelen. Maar
in 1820 is het zover: twee bundels komen uit met veel nieuw werk. De recensent
van de Vaderlandsche Letteroefeningen is compleet verrast. Hij moet bekennen
‘dat de Dichter ons te eenemaal onbekend was’. Bij eerste lezing is hij vol
bewondering, bij de tweede ontdekt hij dat Staring eigenlijk bij geen enkele
dichterschool is onder te brengen:
Doch STARING is STARING - een kunstenaar in de poëzij - eene geheel
ander man dan onze meeste aangeblazenen van den tegenwoordigen
tijd, die met eenen ernst en deftigheid van de poëzij spreken [...]. Bij hem
is de dichtkunst meer spel, spel met vormen, schoone, wonderlijke, naïve
vormen, in welke hij echter niet verzuimt belangrijke gedachten te steken,
en die hij met veel, zeer veel gevoel weet te behandelen, schoon hij dit
volkomen meester blijft en nooit in het wilde laat bruisen.
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Het is een rake karakteristiek, waarmee Staring voor het eerst zijn unieke plek in
de Nederlandse literatuur wordt gewezen. Die plaats verwerft hij op grond van een
gevarieerd tekstaanbod: romances, versvertellingen, enkele cantates, geestelijke
liederen, gelegenheidsverzen, die gewijd zijn aan het vaderland, familie of vrienden,
enkele losse schetsen, puntdichten en zelfs een paar brieven. Nog uit de achttiende
eeuw dateren de in de Middeleeuwen spelende romances ‘Leonora’ en het vervolg
daarop, ‘De zwarte vrouw’. Andere, ‘Adolf en Emma’ en ‘Folpert van Arkel’ hebben
een Hollands decor. Gelders regionaal is ‘De hoofdige boer, eene Zutphense
vertelling’. Stuggink (nomen est omen) is gekant tegen nieuwigheden en blijft een
doorwaadbare plaats in het riviertje de Berkel verkiezen boven de nieuw aangelegde
houten brug:
Bouwt Gij een BRUG om droog te gaan?
Ik kom er ook, met LAARZEN aan!

De humoristische toon van ‘De hoofdige boer’ wordt voortgezet in ‘Het verschijnsel’.
Een door een hevig noodweer overvallen reiziger vindt in een schamele hut onderdak
in een kamer waar eens iemand is vermoord. Midden in de nacht breekt er ‘eene
ontvleeschde hand’ van een spook uit de muur die hem dwingt mee te gaan naar
het bos, waar het spook in de grond verzinkt:
[...] Met wildgerezen haren,
Blijft nog zijn Togtgezel op 't effen grasveld staren:
‘Hoe teekent hij den plek, voor 't hem bevolen werk?
't Ontberelijkst gewaad verstrekk' hem tot een merk!’
Hij legt het af; met een is ook zijn DROOM geweken;
Het grasveld wordt de vloer; 't gevallen dek zijn teeken.

Ook een volgende romance, ‘Ada en Rijnoud’, eindigt met een happy ending. Op
zoek naar haar geliefde ontmoet het meisje Ada een kluizenaar, die haar Rijnoud
blijkt te zijn.
Behalve door Huygens laat Staring zich ook inspireren door de keuveltoon van
Jacob Cats, die hij onder meer navolgde in ‘De ooijevaars’, ‘Op het gezigt van
trekkende kraanvogels’ en ‘Hoop verloren; trouw bewaard’.
Huygens en Cats als Starings zeventiende-eeuwse lichtende voorbeelden - dat
is minder bizar dan het op het eerste gezicht lijkt. In Cats waardeert hij de verteller,
de man die anekdote op anekdote weet te stapelen, en in Huygens bewondert hij
diens korte, puntige zeggingskracht. Staring combineert, zeker in zijn versvertellingen,
beide schrijfwijzen, met als gevolg dat in zijn verhalen om zo te zeggen Huygens
Cats in toom houdt.
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In deze eerste verzamelbundel staan vrij veel verhalen die in de regio en in de eigen
tijd spelen, zoals ‘Het vogelschieten’ en ‘De schat’. Behalve versverhalen biedt deze
eerste bundel ook een drietal cantates, kerkgezangen rond thema's van Christus'
geboorte, opstanding en hemelvaart, en een ruime voorraad mengeldichten, voor
een deel gelegenheidsgedichten, geschreven ter gelegenheid van nationale en
internationale gebeurtenissen. Daaronder bevinden zich ook het al uit 1793 daterende
‘Aan de eenvoudigheid’, een sober lyrisch gedicht, waarin de simplicitas gevraagd
wordt Starings leidsman te zijn:
Dat mijn oor geen woest geschal
Boven eedlen zang gevall',
Noch mijn oog een bont vertoon,
Meer dan oudsheids zedig schoon.
Waag ik eens de lier te slaan;
Spoort mij plicht tot handlen aan;
Schoone Nimf! ontsta mij niet:
Tooi mijn Leven en mijn Lied.

Ook ‘Herdenking’, het meest gebloemleesde gedicht van Staring, staat voor het
eerst in deze verzameluitgave, al zal Staring bij de tweede uitgave ook hier weer
veranderingen in aanbrengen:
Wij schuilden onder dropplend loover,
Gedoken aan den plas;
De zwaluw glipte 't weivlak over,
En speelde om 't zilvren gras;
Een koeltjen blies, met geur belaân,
Het leven door de wilgenblaân.

Uit dit vijf strofen tellende gedicht wordt duidelijk hoezeer de buitenman Staring zijn
inspiratie opdoet uit de landelijke omgeving waar hij dagelijks in verkeert. Het is
geen dichter van horen zeggen, maar een die gezien heeft wat hij beschrijft. Zo ook
in ‘Aan de maan’, ‘Meizang’, ‘Lentezang’ en ‘Aan mijn dennen’. Het bekendste
natuurgedicht, lange tijd door de schooljeugd van buiten geleerd, werd ‘Oogstlied’,
waarin de sikkels zowel klinken als blinken.
In andere gedichten, zoals in ‘Het kleinste veilig’ en ‘Geluk’, belijdt Staring dat
diegene zorgeloos leeft ‘dien 't Kleine genoegt’. Geluk valt hem ten deel die niet
naar hoger streeft, maar ‘toeft, in 't schuilend dal verborgen, Als huisgenoot, bij
Middelmaat’. Verder staan er in deze verzamelbundel ongeveer veertig, veelal
nieuwe puntdichten.
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Zeven jaar later komt Staring nog weer met een kleine bundel Nieuwe gedichten,
die begint met ‘Verhalen’, sommige, zoals ‘Eleonora van Engeland’, spelend in de
Middeleeuwen, andere (‘Arnhem verrast’, ‘Lochem behouden’, ‘Het schip van
Bommel’ en ‘De twee bultenaars’) in de zestiende eeuw. In de eigen tijd speelt ‘De
verjongings-kuur’, waarin de al te kritische Annet te veel druppels van een
verjongingselixer slikt en ‘als een Zuigeling’ op een schone luier wacht. In de rubriek
‘Mengeldichten’ zijn verzen opgenomen op zijn vrouw, op Laurens Janszoon Coster,
bruiloftsverzen en een gedicht op ‘Het stoomtuig’. Ook nu weer een aantal
puntdichten waaronder ‘Het vroege kievitsei’ (‘Piet Smul trad in de Schuit van Leyden
op den Haag’).
De recensent van de Vaderlandsche Letteroefeningen is nog altijd enthousiast.
Staring behoort tot een heel ander en zeldzamer dichtersoort dan het gros van de
dichters. Geen dichter van hart tot hart, maar van ‘vernuft tot het vernuft’, een
‘Huighens, maar gemoderniseerd en eenigzins à la VOLTAIRE gekapt’. Staring is op
zijn best volgens de criticus in ‘luchtige vertelsels, in welke de onbeduidendheid des
onderwerps nog beter het luimige en geestige van den verhaaltrant doet uitkomen’.
Hij typeert zijn poëzie niet onaardig als ‘kunstpoëzij’, een spel van vernuft, passend
in een tijd van overbeschaving. Daarmee is Staring echter geenszins een middelmatig
of alledaags dichter te noemen. Hij vormt het beste bewijs dat ook de Nederlandse
poëzie kan wedijveren met de Franse ‘in losheid en geestigheid der ligtere poëzij’.
Vijf jaar later verschijnt Starings laatste afzonderlijke bundel, Winterloof,
gerangschikt volgens het beproefde patroon: verhalen, mengeldichten, puntdichten.
Onder die verhalen zijn de bekende Jaromir-cyclus, ‘De vampyr’ en ‘Marco’. Het
laatste verhaal handelt over een jongeling uit Napels die een blauwtje loopt bij de
schone Julia, vervolgens door heksen in een ezel wordt veranderd en in die gedaante
Julia keer op keer uit hachelijke situaties weet te redden, om ten slotte met haar in
de echt te worden verbonden.
In zijn vertellingen spreekt Staring soms zijn ‘Vriend Lezer’ aan, in andere
gedichten wordt de suggestie gewekt dat hij zijn verhaal vertelt in een kring van
intimi en zo nu en dan even op adem moet komen, zoals in ‘Marco’, waarvan het
eerste deel eindigt met de woorden: ‘mijn Hoorders! Ik verlaat Een poos den
keuvelstoel, want ik ben moêgepraat.’
Ook over deze bundel is de recensent van de Vaderlandsche Letteroefeningen
zeer te spreken:
Wie kent niet het puntige en kernachtige der poëzij van STARING, het
geheel éénige en onderhoudende zijner manier van verhalen, en het
kunstmatige zijner versificatie? [...] Staring blijft dus meer de Dichter die
welgevallig is aan zijne beste kunstbroeders en dat gedeelte des volks,
hetwelk in waarheid letterkundige
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beschaving en gevoel voor melodij bezit. [...] Als vele lijvige bundels die
in den aanvang vrij wat opgang maakten, lang zullen vergeten zijn, dan
zal deze dichtverzameling de boekerijen der kenners nog blijven versieren.
Staring zelf dacht daar anders over. In een gedichtje ‘Aan den Heer Mr. H.A.
Spandaw’ heet het zonder valse bescheidenheid: ‘Mijn handvol kranke heidebloemen
/ Zal ras na mij vergaan’.
Het moet hem, drie jaar voor zijn dood, dan ook aangenaam verrast hebben, dat
de eerste twee delen van zijn verzamelde Gedichten (1836) in de eerste jaargang
van De Gids uiterst positief besproken worden, een jaar later gevolgd door een al
even opgetogen bespreking van de volgende twee delen. Recensent is Potgieter,
die met instemming B.H. Lulofs citeert. Lulofs had Staring ‘den taal- en stijlkeurigsten,
zinrijksten, kortsten en kundigsten onzer dichters’ genoemd en voorts geconcludeerd:
‘Elk woord is bij hem juist gekozen, in elke uitdrukking steekt verstand en geest,
overal heerscht logische afgepastheid, alles kenteekent den man van veelvuldige
belezenheid en kunde.’ Het gaat, aldus Potgieter, slechts om een viertal deeltjes
gedichten. Anderen hebben twintig, vijftig of honderd boekdelen laten verschijnen,
maar dat waren dichters die ‘minder heilrijken invloed op de Letterkunde van hun
Land zullen uitoefenen, dan hij’. Lulofs' opmerking dat niettemin Staring nooit een
populair gevoelsdichter zal worden omdat hij voor ‘teedere, verweekelijkte magen’
te stevige letterkost opdient, zal Potgieter in zijn eigen uiterst positieve bespreking
breed uitmeten. Het wordt een requisitoir tegen de middelmatigheid - ‘gij zult honderd
rijmen vinden tegen één vers’ - maar er is verbetering, getuige ook de heruitgave
van Staring. Van een aantal vroege romances waardeert Potgieter de schilderachtige
tekening en de verrassende wendingen. Van andere wordt gezegd dat Staring zich
nooit herhaalt, dat diens gedichten hem ‘doen stilstaan, [...] boeijen en betooveren’.
Potgieter roemt Starings veelzijdigheid en is opgetogen over diens humoristische
verzen, ‘in welke zijn humor beurtelings schertst, treft, gispt, roert en bijt’. Staring
heeft volgens Potgieter de zeldzame voorrechten van hoofd en hart die in de
humoristische dichter vereist zijn: ‘aangeboren luim, eene wereldburgerlijke
menschenliefde, een streven om het eindige aan het oneindige te verbinden, - de
kenmerken van elken humoristischen schrijver’. Hij weet zich ten slotte ook aan de
Gelderse landman verwant. Ook Staring bestudeerde de zeventiende-eeuwse
dichters, wier ‘werken getuigen van eene verstandige, opgeruimde, kloeke
levensbeschouwing, die wij ongaarne in de schriften onzes tijds missen’.
Met de kritiek van Potgieter raakt Staring ook bij het grote publiek meer bekend.
Na zijn dood neemt zijn populariteit alleen maar toe: B.H. Lulofs komt prijzende
woorden tekort in zijn al te babbelachtige Gelderlands voortreffelijke dichter, letteren landhuishoudkundige Mr. A.C.W. Staring van den Wilden-
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borch (1843). Wat hij in Staring vooral waardeert, is dat in diens gedichten een
romaneske verbeeldingskracht samengaat met ‘de grootste mate van gezond,
nuchter verstand en tevens van geestigheid’. Lulofs heeft ook oog voor de
beperkingen van Starings dichterlijk talent. Staring munt uit in het lyrische,
lyrischepische, het epigrammatische en narratieve, maar hij mist het register voor
het tragische en het streng hoog epische. Hij is geen scheppend genie in de
verhevenste zin van het woord, maar hij is wel geniaal door de levendige, puntige,
geestige wijze waarop hij zijn gedachten vormgeeft en de verrassende trant waarop
hij een onderwerp behandelt. Hij is eerder zangerig dan declamabel, altijd correct,
nooit vulgair of wulps, en het lukt hem zonder pedante geleerdheid en met vermijding
van ‘welluidende oor- en gevoelkitteling’ een schat van kundigheden op het gebied
van natuur- en plantkunde en niet te vergeten op het terrein van de vaderlandse en
met name de Gelderse geschiedenis in zijn gedichten onder te brengen. In harmonie
met zijn eigen levenswandel verdedigt hij al dichtend deugd, vaderlandsliefde, kinderen ouderliefde, tevredenheid, eerlijkheid, matigheid, verdraagzaamheid en
vrijheidsmin. Kortom, voor Lulofs is Staring een bij uitstek rechtschapen Nederlander.
Dat rondborstige Nederlanderschap verklaart ook dat van de door Beets verzorgde
derde uitgave van alle gedichten (1862) maar liefst dertien herdrukken verschenen
en dat de door J.H. van den Bosch sinds 1892 bezorgde Poëzij voor de Zwolsche
herdrukken elf uitgaven het licht zagen. Los daarvan verschenen er talloze uitgaven
van Starings puntdichten en versverhalen, en werd zijn werk, vooral in
schooluitgaven, herhaaldelijk gebloemleesd. Dankzij de voorliefde van onderwijzers
voor Staring hebben heel wat middelbare scholieren Staring gelezen of gedeeltelijk
uit het hoofd geleerd.
Na Potgieter is het met name de gezaghebbende Busken Huet geweest die in
de negentiende eeuw voor canonisering zorgde. Niet onaardig noemt hij de gedichten
‘Brokjes vensterglas, in lood gevat, maar bestemd nog door de verre
nakomelingschap geprezen te worden als een uit één stuk gegoten monument van
kunst en arbeid’. Ook hij wijst erop dat er een tijd geweest is dat de ‘algemeene
smaak verwend was door een stroom zoetvloeijende doch gedachtelooze poëzie’,
en hij geeft Potgieter de eer gezien te hebben dat men een ‘voortreffelijk dichter
wezen kan, ook al glijden de verzen niet even gemakkelijk daar heen als regenstralen
langs een leijen dak’. Volgens Busken Huet hunkert de jongere generatie nu naar
een ‘hollandsch vers met eene gedachte er in’. Vandaar de ingenomenheid met
Staring. Maar hij begrijpt wel waarom men lange tijd weinig met Staring op had.
Veel plaatsen in zijn gedichten, met name in zijn verhalen, worden ontsierd door
duisterheid. Hij vindt dat het isolement waarin zijn tijdgenoten uit onverstand hem
brachten, uiteindelijk ongunstig gewerkt heeft op zijn ontwikkeling.
Ook in de twintigste eeuw raakt Staring niet in de vergetelheid. Biografische
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studies, een nieuwe uitgave van al zijn gedichten en bloemlezingen zetten hem
stevig op de kaart.

Isaäc da Costa (1798-1860): ‘Gevoel, Verbeelding, Heldenmoed’

aant.

Da Costa stamde uit een adellijk Portugees-joods geslacht. In 1813 kwam de
vijftienjarige in contact met Bilderdijk, bij wie hij in 1815 en 1816 lessen ging volgen.
Als Leids student bezocht hij daarna met onder meer Willem Hogendorp en Abraham
Capadose Bilderdijks privatissima over de vaderlandse geschiedenis. In 1818
gepromoveerd in de rechten en drie jaar later in de letteren, liet hij zich in 1822 in
de hervormde kerk te Leiden tot christen dopen. Al op vroege leeftijd schreef hij
gedichten, zoals op zijn veertiende de ‘Lof der dichtkunst’, een verheerlijking van
de klassieke poëzie. Voor zijn twintigste had hij al het dramatisch dichtstuk De
Perzen (1816) en het treurspel Alfonsus I (1818) op zijn naam staan, een jaar later
gevolgd door Prometheus. In de jaren 1821 en 1822 was hij al toe aan de bundeling
van zijn vroege gedichten in twee delen Poëzy. Daarin staat ook het gedicht ‘De
gaaf der poëzy’, waarvan de eerste regels wel mogen gelden als Da Costa's poëticale
geloofsbelijdenis:
Gevoel, Verbeelding, Heldenmoed,
Tot ééne ondeelbre kracht verbonden,
Te zaam gesmolten tot één gloed,
En door den boezem uitgezonden
Op vleugelen van melody,
Om al wat ademt te betooveren,
Om al wat hart heeft te veroveren Zie daar de gaaf der Poëzy!

Gevoel en verbeelding golden al langer als grondvoorwaarden van een echt
dichterschap, maar de koppeling aan heldenmoed is nieuw. Da Costa reserveert
voor dat nieuwe element dan ook in het vervolg twee strofen, waar hij voor de
kenmerken van gevoel en verbeelding met elk één kan volstaan:
Des Dichters hand stort wel geen bloed,
(Hy is geen gruwzaam tweedrachtstichter!)
Maar echter is zijn wezen - moed!
En zonder heldenmoed geen Dichter!
Moed die waar recht of waarheid spreekt,
Tyrannen vreest, noch schandschavotten,
Noch voor het woedend zamenrotten
Eens God vijandig' volks verbleekt!
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Portret van Da Costa in De Nederlandsche Muzenalmanak, 1843.
Moed, die den snaren hymnen vergt,
By 't lasteren der Ongodisten;
En 't oproer met de hulde tergt,
Die 't Gods gezalfden durft betwisten!
Moed zonder steun, dan in zijn God,
En zonder wapen, dan die zangen,
In Goddelijke drift ontvangen,
Waar meê hy inrukt tegen 't lot!

Deze heldenmoed, het dwars ingaan tegen menselijke tegenstand in gehoorzaamheid
aan God, zal Da Costa in het vervolg binnen en buiten zijn gedichten blijven
propageren en zelf ook nastreven. Het meest spraakmakend gebeurt dat in augustus
1823, wanneer zijn vlammend strijdschrift Bezwaren tegen den geest der eeuw het
licht ziet. Het is een doorlopend requisitoir tegen de amalgering van christendom
en Verlichting, waarmee volgens Da Costa zijn landgenoten het christelijk geloof,
zoals dat tijdens de Synode van Dordrecht was vastgelegd, hebben verkwanseld.
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Zijn brochure, die veel weg heeft van een donderpreek, keert zich tegen vrijwel alle
eigentijdse ontwikkelingen: het verlichtingsdenken, de lauwe godsdienstbeleving,
de verdraagzaamheid, de wijsbegeerte van Kant, de wetenschapsbeoefening, de
staatkundige constitutie, de vrijheid van drukpers, het onderwijs, tot aan de
afschaffing van de slavernij toe. Dit uiterst contrarevolutionaire geschrift, boordevol
pessimistische cultuurkritiek, viel verkeerd in het zelfgenoegzame Nederland. Talloze
tegenbrochures, schimpscheuten op rijm en felle reacties in de periodieke pers
vielen de vijfentwintigjarige ten deel. Ook in het eigen kamp leidde de affaire tot
ontsteltenis en gêne. Onder anderen De Clercq had veel moeite met de vehemente
toonzetting van deze filippica. Alleen zijn leermeester Bilderdijk stond pal achter de
leerling en verdedigde hem in ‘De bezwaren tegen den geest der eeuw’ van Mr. I.
da Costa met een radicaliteit van toon die niet onderdeed voor die van zijn discipel.
Beider houding botste zo met het culturele klimaat van verlichte gematigdheid,
tolerantie, verzoening en eendrachtige samenwerking tot nut van 't algemeen, dat
zij als ‘dwepers’ en ‘dompers’ werden gehoond.
In de jaren die volgden op de publicatie van de Bezwaren kwam het in de kring
van Bilderdijk-aanhangers tot een nieuwe synthese van religieuze en
maatschappelijke inzichten. Aansluiting vond toen plaats bij de internationale
Réveilbeweging. In dialoog met anderen werd Da Costa's afstand tot de bestaande
samenleving minder hoekig. De scherpe kantjes sleten af, al bleef zijn kritiek op de
verlichtingscultuur bestaan.
In de volgende decennia zal Da Costa, druk met studie en nieuwe strijdschriften,
niet veel meer dichten, totdat hij verkozen wordt in de Tweede Klasse van het
Koninklijk Nederlandsch Instituut. Als nieuw benoemd lid was hij verplicht in een
openbare vergadering het woord te voeren. Hij droeg daar zijn tijdzang Vijf en twintig
jaren. Een lied in 1840 voor, dat op alle aanwezigen diepe indruk maakte. De eerste
strofe van de ‘Voorzang’ bleef tot ver in de twintigste eeuw in het collectieve
geheugen hangen:
Kan het zijn dat de lier, die sints lang niet meer ruischte,
Die sints lang tot geen harten in dichtmuzijk sprak,
Weêr op eens van verrukking en hemellust bruischte,
En in stroomende galmen het stilzwijgen brak?

Da Costa vond de stof voor zijn tijdzang in de gebeurtenissen van de voorbije
kwarteeuw. Alle belangrijke evenementen passeren hier de revue: de slag bij
Waterloo, het herdenkingsjaar van de hervorming en de boekdrukkunst, de
Julirevolutie in Frankrijk enzovoort. Het gedicht eindigt met een slotzang waarin de
wederkomst van Christus wordt gepredikt. Men heeft deze en latere
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tijdzangen getypeerd als politieke poëzie, waarin door Da Costa op vrijwel elke
pagina gefulmineerd wordt tegen de revolutiegeest en haar beginselen. De
verontwaardiging over het loslaten van de ware godsdienst en het geloof in het
rationalisme, zoals die in de Bezwaren had geklonken, keert hier, zij het in gematigder
bewoordingen, terug:
[...] De kennis,
Ontwortelt aan 't geloof, werd trots, werd heiligschennis.
Een andre geest stuwt thands de stoute raadren voort.
Zie hier uw goden: Kunst en kracht en industrie!
En voorts! Geen eerdienst meer dan de eerdienst van 't Genie!
En zélfvolmaking, zelfvergoding blijft het streven,
Ten koste van wat deugd of heiligheid het zij!

Da Costa bleef in de volgende jaren tijdzangen schrijven: Aan Nederland in de lente
van 1844, Wachter, wat is er van den nacht? (1847) en 1648 en 1848. In al deze
gedichten, waarin de bezwaren tegen de geest der eeuw blijven doorklinken,
probeerde Da Costa poëzie te schrijven die naast dichterlijke gevoelsuitstorting ook
een historische analyse en profetische maatschappijkritiek bevatte. Hij was profeet,
redenaar-jurist, herder die zijn medemens bemoedigend en bestraffend toesprak,
historicus en bovenal een gloedvol dichter, in wiens beste werk, volgens de treffende
formulering van G.J. Johannes, hij ‘hemel en aarde, heden, verleden en toekomst’
samen deed vloeien ‘tot één groot geheel, verbonden door één dichterlijke visie’.
Hij kan dan ook, ondanks zijn afstand tot de denkwereld van de Romantiek, wel
degelijk een ‘romantisch dichter’ worden genoemd.
‘Ik ben geen zoon der laauwe westerstranden,’ verklaarde Da Costa eens met
een beroep op zijn afstamming zijn on-Nederlandse heetgebakerdheid. En Busken
Huet schreef over hem in 1863:
Dezelfde zon, waarin op Madera de druivetrossen zich koesteren, heeft
ook het bloed en de verzen van dezen dichter warmgestoofd.
Busken Huet omschreef het talent van Da Costa als ‘Een Lier met ééne snaar’. Hij
vond hem een ‘eentoonig en uiterst eenzijdig dichter’, maar waardeerde in hem, dat
‘hij Da Costa was en durfde zijn’. Als zodanig rekende hij hem onder de kleine schare
dichters die ‘iets oorspronkelijks en onnavolgbaars [wisten] te scheppen’. Het is een
typering die Da Costa nog altijd recht doet.
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De roman

aant.

De minachting die de roman halverwege de achttiende eeuw nog altijd ten deel viel,
is rond 1800 grotendeels verdwenen. De familieroman met een sterk ethische
strekking van de succesauteur Samuel Richardson had ook in Nederland navolging
gekregen, en dankzij de dames Wolff en Deken kon het eens zo laatdunkend
bekeken genre nu bogen op achtenswaardige voorbeelden waaraan literaire
kwaliteiten niet ontzegd konden worden. Kenmerkend voor de omslag in de literaire
kritiek zijn rond het begin van de negentiende eeuw de talloze beschouwingen
waarin de roman een kunstwerk wordt genoemd en als zodanig te voldoen heeft
aan de klassieke eis van eenheid in verscheidenheid. Een goedgeschreven roman
is ‘in der daad een Dichtstuk’, heet het in de Hedendaagsche Vaderlandsche
Bibliotheek (1811), het lezen van romans verplaatst ons in ‘een dichterlijke wereld’,
meent de Vaderlandsche Letteroefeningen (1818). Voortaan worden
romanbesprekingen vaak voorafgegaan door - soms uitvoerige - reflecties over het
wezen, de geschiedenis en de plaats van de roman te midden van andere literaire
genres. Er verschijnen ook zelfstandige beschouwingen over de roman met
veelzeggende titels: ‘Iets over het leezen van romans’, ‘Wenken, ten opzigte van
eenen rechten smaak in het opstellen en leezen van romans’, ‘Over het gebruik en
misbruik der romans’. Karakteristiek voor de welwillender houding ten opzichte van
de roman is het volgende citaat uit een anonieme ‘Redevoering over de waarde en
het regt gebruik des romans’ (1805):
Er is met één woord bijna geene waarheid of dwaling, geen pligt, of
verkeerdheid, die niet in het kleed van een Roman wordt gestoken. Ja,
met eene oordeelkundige keuze zou men ligtlijk eene opvolgende reeks
van Romans als leerboeken kunnen bijeenvoegen, geschikt om jonge en
ook bejaarde lieden alles te leeren, wat zij in hunne bijzondere
betrekkingen, hoe verschillend ook, behoeven te weten, om in de
maatschappij zich bemind en geacht te maken, en hun geluk te vestigen.
En dit juist maakt deeze leesoeffening in onze eeuw tot eene zaak van
het hoogste gewigt.
Een goede roman kan dus fungeren als een ars vivendi. En het is vanuit die optiek
dat romans worden beoordeeld. Bevatten ze zinnige levenslessen, dan heeft de
kritiek er geen moeite mee. Waar nog altijd over wordt geklaagd, is dat het aantal
oorspronkelijke Nederlandse romans in het niet valt bij de vele vertaalde. In de
eerste jaren van de negentiende eeuw is het aantal romans van eigen bodem op
de vingers van één hand te tellen. In het jaar 1800 recenseert de Vaderlandsche
Letteroefeningen zes vertaalde romans, geen Nederlandse. Als een jaar later de
eerste roman van Willem Kist, Leven, gevoelens en zonderlinge reize van
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den landjonker Govert Hendrik Godefroi van Blankenheim tot den Stronk, wordt
besproken, kan de recensent zijn geluk niet op:
Wy verblyden ons telkens, wanneer wy, in ons Vaderland, zodanige
voortbrengselen zien in het licht komen, welken met de geestigste schriften
der buitenlanders, in vele opzichten, gelijk gesteld kunnen worden: en
vooral wanneer dit geschiedt in een vak, in het welk onze nationaale
Schryvers, tot heden, in betrekking tot de Engelschen, Franschen en
Hoogduitschen, zich zeer weinig beyverd hebben.
In de eerste decennia van de negentiende eeuw wordt de Nederlandse roman-markt
vooral overvoerd met vertalingen uit het Duits. Bestseller is Augustus Lafontaine,
wiens eerste roman in 1805 het publiek verrast. Lafontaine is een veelschrijver van
ongekende proporties. De meeste van zijn meer dan zestig romans werden in het
Nederlands overgezet en aanvankelijk met grote waardering ontvangen. Rond 1815
raakt men echter verzadigd. Zoals de criticus van De Recensent, ook der
Recensenten (1815) schrijft, ‘verliest de Boekenfabrikant jaar op jaar oneindig veel
van zijn waarde, dewijl hij meer en meer armoede van geest verraadt’.
Maar in dezelfde periode laten ook Nederlandse romanschrijvers en -schrijfsters
zich niet onbetuigd. Nog altijd actief is Adriaan Loosjes, de auteur die in zijn romans
verschillende perioden van de Nederlandse geschiedenis doorloopt vanaf de glorie
van de zeventiende eeuw tot het achttiende-eeuwse verval, met de bedoeling het
vaderlands gevoel van zijn landgenoten te versterken. Hij verwierf meer dan door
de Historie van Mejuffrouw Suzanna Bronkhorst (1806), Het leven van Hillegonda
Buisman (1814), Het leven van Robbert Hellemans (1815) en Het leven van
Johannes Wouter Blommesteyn (1816) eigentijdse faam met Het leven van Maurits
Lijnslager (1808), dat tot aan het einde van de negentiende eeuw vele malen werd
herdrukt. In de ontwikkeling van de Nederlandse historische roman kan Maurits
Lijnslager gezien worden als een voorloper. Bij de behandeling van dat genre komt
deze roman als eerste aan de orde.
Voor een deel in het voetspoor van het achttiende-eeuwse succesduo Wolff en
Deken waagt ook een aantal vrouwen zich aan de roman, al hebben zij wel op te
roeien tegen allerlei vooroordelen. Gaat het schrijven niet ten koste van hun
verplichtingen als moeder, huisvrouw en echtgenote? En zijn hun verstandelijke
vermogens wel toereikend om boeken te schrijven? En als hun door welwillende
recensenten de toegang tot het literatuurdomein niet wordt ontzegd, dienen zij dan
niet hun eigen vrouwelijke schrijftrant verder te ontwikkelen?
In de eerste helft van de negentiende eeuw worden deze standpunten herhaaldelijk
door auteurs en critici naar voren gebracht. In een verhandeling
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van Johannes Kisselius (1834) stelt deze koopman-dichter dat schrijven en studeren
voor de vrouw ‘geenszins hare eigenlijke bestemming’ is. De taak van de vrouw ligt
in de besloten kring van het huisgezin, en de vrouw die ‘daar buiten treedt, houdt
op beminnelijk te wezen, zij wijkt af van hare schoone bestemming’, aldus de
predikant Van Heyst een jaar eerder. De algemene tendens tussen 1815 en 1840
gaat zo in de richting van een toenemende verkokering tussen de wereld van de
mannen en die van de vrouwen. Er zijn ook enkele tegenstemmen, zoals die van
N. Swart, die in 1821 de ‘aan watervrees grenzenden afkeer [die] sommige lieden
ook van de vrouwelijke bekwaamheid, in het voeren der penne, schijnen te hebben’
veroordeelt. Het aantal vrouwelijke auteurs dat regelmatig in de eerste helft van de
negentiende eeuw wordt gerecenseerd, blijft echter vrij schaars. Dat geldt niet voor
Anna Barbara van Meerten-Schilperoort, redactrice van het eerste succesvolle
vrouwentijdschrift Penélopé (1821-1835), wier werken voor vrouwen en kinderen
met een aan arrogantie grenzende welwillendheid worden besproken door de critici.
Eén romangenre wordt door de mannelijke critici wel geschikt geacht voor
damesauteurs: de zogenaamde huiselijke roman, dat wil zeggen een romantype
waarin in tegenstelling tot de historische roman het privéleven wordt beschreven
en het gevoelsleven centraal staat. Het is een opgelegd dictaat, waar de meeste
vrouwelijke auteurs zich moeiteloos naar voegen. Van de vrouwelijke auteurs was
de blinde Petronella Moens (1762-1843) in het begin van de negentiende eeuw
ongetwijfeld de productiefste. De bibliografie van haar gedrukte werk omvat maar
liefst 153 nummers. Ze werkte mee aan vijftien almanakken en stond bijdragen af
aan veertien tijdschriftjes. Deze ‘vriendin van 't Vaderland’ werd door tijdgenoten
zeer bewonderd, maar raakte later in de vergetelheid. Ze schreef een leven lang
behalve traktaatachtige poëzie ook kleine zedenkundige romans en legde de pen
pas neer in het jaar van haar dood. Haar titels spreken boekdelen: Bloempjes der
vreugde, voor de lieve kindschheid (1818), Letter-looveren gestrooid voor mijne
jonge landgenooten (1826), De kunst om gelukkig te worden. Een geschenk voor
jeugdigen (1826), De goede grootmoeder met hare kleinkinderen (1840). Behalve
de jeugd in het algemeen voorzag ze ook jonge meisjes en vrouwen van
goedbedoelde lessen: Caroline van Elden berg, of beproefde huwelijkstrouw
(1813-1814), De dankbare Willem of het huisgezin van den Heer Lausbach (1822),
Dagboek voor mijne vrouwelijke landgenooten (1826-1832), Legaat aan mijne
vrouwelijke landgenooten (1829) enzovoort. Haar eigentijdse populariteit had ze
mede te danken aan haar keer op keer vertolkte vaderlandsliefde, vooral tijdens en
na de Belgische Opstand. De contemporaine tijdschriften oordeelden over het
algemeen welwillend over haar werk, maar in De Gids (1839) wordt de toon vrij
neerbuigend:
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De ijverige Jufvr. Moens is onvermoeid; meer dan 50 jaar schrijft zij reeds
voor allerlei leeftijden; voor kleine kinderen ontvangen wij hier [...] van
haar weder twee boekjes, die wel niet veel om het lijf hebben, maar onder
de honderd en één kinderboekjes der laatste jaren nog wel eene goede
plaats zullen vinden.
Hoe diepgaand de invloed is geweest van Wolff en Deken, wordt niet alleen duidelijk
uit herhaaldelijke verwijzingen naar dat duo, maar blijkt ook uit de navolging van
het genre van de roman in brieven. Dat geldt bijvoorbeeld voor De kleine pligten,
‘eene oorspronkelijke zedelijke voorstelling in brieven uit het begin der negentiende
eeuw’ (1824-1827) van Margaretha Jacoba de Neufville (1775-1856), ook schrijfster
van de eerste historische roman à la Scott. De recensent van de Vaderlandsche
Letteroefeningen begroet de ‘nieuwe schrijver’ (de roman werd anoniem
gepubliceerd) als iemand die het echt Hollands karakter eer aandoet in een roman
die geheel ‘huisselijk’ is. De kleine plichten zijn typisch vrouwelijke plichten. Zoals
de schrijfster in het voorwoord zegt, bevatten deze, ‘in den vorm van een' roman
gegoten, vele zedelijke waarheden’. In de 152 brieven met de door en door
deugdzame en godvrezende Emily als belangrijkste scribente - meer dan een derde
van de brieven is van haar hand - spitst de handeling zich toe op zaken als
verliefdheid en huwelijk. Emily wordt door anderen en ook in haar eigen brieven
getekend als een wijze raadgeefster die gedwarsboomd wordt door een nurkse
vader en ten slotte sterft zonder zelf de geneugten van een huwelijk gesmaakt te
hebben. Zij weet haar vriendin Karoline, een aanvankelijk loszinnig type, op het
rechte spoor te brengen en te houden. Gesecondeerd door een oudere in Frankrijk
verblijvende vriendin blijft ze wijze lessen geven aan haar familie. Glimpen van de
eigentijdse politieke situatie, waaronder afkeer van alles wat Frans is, maar ook
groeiende waardering voor de nieuwbakken koning Lodewijk Napoleon, verschaffen
de roman een vleugje actualiteit. Ook de inlijving bij Frankrijk, de conscriptie en de
veldtocht van Napoleon, diens nederlaag en de troonsbestijging van Willem I kieren
door het verhaal.
In het derde deel laat de schrijfster het briefsgewijs vertellen gedeeltelijk los: er
wordt nu door een buiten het verhaal staande verteller verhaald hoe Emily en Karoline
elkaar gedurende een vijftal avonden nog eens de brieven voorlezen die ze eerder
hebben geschreven en ontvangen, en nu soms voorzien van commentaar. In het
laatste deel ontrolt de roman zich weer epistolair-chronologisch. In zekere zin is de
titel misleidend. De kleine plichten van de ongetrouwde en getrouwde vrouw in het
huisgezin komen nauwelijks aan de orde. De roman is toegespitst op liefdesrelaties
en op de vraag hoe vrouwen, maar ook mannen daarin hun weg dienen te gaan.
Slechts een enkele maal worden andere zaken gethematiseerd, zoals het meespelen
in loterijen en het al dan niet inenten tegen
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besmettelijke ziekten. Uitbuiting van de epistolariteit wordt niet nagestreefd. Een
raadselachtige brief van de vader van Emily die slechts op een bepaald moment
door haar mag worden geopend, zorgt voor enige spanning. Rebellie tegen de
bescheiden plaats van de vrouw thuis zal men in De kleine pligten tevergeefs zoeken.
Wellicht juist door de afwezigheid van emancipatoire geluiden viel de roman in de
smaak bij de doelgroep. In ongeveer tien jaar verschenen er drie drukken.
Nog een vrouwelijke auteur uit deze periode verdient even vermelding: Froukje
Herbig (1781-1837). Haar naam is enigszins blijven leven doordat deze ‘institutrice’
in Harlingen aan Truitje Toussaint Franse les heeft gegeven. Ze schreef een drietal
romans: De graven van Horst (1830), Hillegonde van Teylingen (1832) en De arme
luitenant (1834). Het hoofddoel van haar romans, gevloeid ‘uit de gebrekkige pen
eener vrouw’, zoals ze met ontwapenende zelfkennis schreef, is ‘deugd en goede
zeden te bevorderen en hare landgenooten eene nuttige en aangenaame uitspanning
te verschaffen’. Om die intenties goed in te prenten begint vrijwel elk hoofdstuk van
De arme luitenant met een motto en een algemene beschouwing die direct op het
verhaal aansluit. Dat gebeurt in een vrij hoogdravend taalgebruik, waarin ook de
homerische vergelijking niet wordt geschuwd.
De arme luitenant schetst de levensloop van een somber gestemde luitenant die
wegens invaliditeit is ontslagen en gelukkig is getrouwd met een wakkere vrouw.
Het is een typische gezinsgeschiedenis, die verhaalt hoe een lichtzinnige dochter
na een ongelukkig huwelijk zelfmoord pleegt, een oplettende dochter het treft met
een brave man, een energieke zoon een succesvol planter in Suriname wordt, terwijl
een ander daar juist failliet gaat. Ook deze roman, met wat meer aandacht voor het
buitengebeuren dan in De kleine pligten, is een typisch huiselijke roman.
Een drietal romanschrijvers uit de beginjaren van de negentiende eeuw trekt een
ander register open: Willem Kist (1758-1841), Bruno Daalberg (1758-1818) en Jan
Jacob Haafner (1755-1809).
Willem Kist, hoogleraar in de geschiedenis en welsprekendheid aan het Athenaeum
te Middelburg en later directeur van de staatscourant, begon op tweeënveertigjarige
leeftijd aan het schrijven van ‘mensch- en karakterkundige Romans’. Hij debuteerde
met Leven, gevoelens en zonderlinge reize van den landjonker Govert Hendrik
Godefroi van Blankenheim tot den Stronk (1800) en verwierf bekendheid met zijn
tweede roman in vier delen De ring van Gyges wedergevonden (1805-1808). Hij
past daar een romantruc toe die bij zijn lezers zo in de smaak valt dat hij in latere
romans, zoals De wonderbril (1811), De Egyptische tooverstaf (1822) en De speer
van Ithuriël (1835), een vergelijkbaar procedé hanteert. De vertellende hoofdpersoon,
een beschouwend reiziger, is in het bezit

Willem van den Berg en Piet Couttenier, Alles is taal geworden. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1800-1900

119
van een ring die hem onzichtbaar maakt. Zo kan hij als een ongezien voyeur zich
indringen in de meest uiteenlopende gezelschappen en hun gedragingen en
gesprekken rechtstreeks rapporteren aan de lezer. Het is een handigheid die
verteltechnisch en passant de alwetendheid van de auctoriale verteller legitimeert.
Internationaal gezien is Kist met zijn trukendoos niet erg oorspronkelijk. De
achttiende-eeuwse romanliteratuur, met name in het libertijnse genre, krioelt van in
divans, schuimspanen, bidets en zitbaden getransformeerde personages die
schaamteloos vertellen wat het licht niet mag zien. Dergelijke scabreuze onthullingen
zal men bij Kist niet aantreffen. Alles blijft bij het decente en staat geheel in dienst
van de deugdbeoefening. Voortdurend waarschuwend tegen de invloed van zedeloze
romans, gelooft hij rotsvast in de heilzaamheid van verhalen die de deugd prediken.
Zijn romans vormen een perfecte illustratie van wat de hiervoor geciteerde anonieme
verhandelaar het ‘regt gebruik’ van de roman noemde. Kist, die volgens een
recensent ‘leerzaam en vermakende tevens’ is, vermocht latere lezers niet meer te
boeien. In ‘Van Kist tot Daalberg’ (1911) breekt J. Koopmans in een uitvoerig opstel
de ‘onvermoeide kennis-en-deugd-vermaner’ tot de grond toe af. Op grond van zijn
gehanteerde romanprocedés heeft Kist echter recht op meer waardering.
Bruno Daalberg, pseudoniem van Petrus de Wacker van Zon, is de man van de
satire en persiflage, die als verteller van de hak op de tak springt. Hij debuteerde in
1805 met Willem Hups. Eene anecdote uit de XVII eeuw; ongelooflijk zelfs in de
onze. Willem Hups, een eerlijke kuiper in het stadje Oudewater, komt in het bezit
van een muts die onzichtbaar maakt en die in het stadje voor veel commotie zorgt.
Balthasar Bekker, auteur van De betoverde weereld en Pierre Bayle, de grote Franse
filosoof, spelen in deze roman mede een rol.
De tweedelige roman Jan Perfect (1817) is een kolderieke afrekening met het
verlichtingsgeloof dat op het ondermaanse de volmaaktheid bereikt zou kunnen
worden. Deze stelling wordt niet alleen zichtbaar gemaakt aan de hand van de
lotgevallen van de goedgelovige held Jan Perfect, apothekerszoon uit Leiden, maar
ook door de held zelf, die alle tegenslagen ten spijt blijft geloven in zijn systema en,
zowel door zijn naïviteit als door schromelijke overdrijving van zijn geloof in
onfeilbaarheid, onsympathieker en dommer is dan Voltaires Candide. Alles wat hij
onderneemt wordt een fiasco, maar nergens wordt de onzinnigheid van zijn
redeneren duidelijker dan in het land van de Paralapapappers, een gelukkig en
vroom schapenhoudend volk, dat hem tot koning kiest. Getrouw volgen ze al zijn
aanwijzingen op om tot volmaaktheid te komen, met als resultaat dat het land ontbost
raakt, velen de hongerdood sterven en Jan Perfect het met zijn redenaties die de
werkelijkheid uit het oog verliezen, moet afleggen tegen een eenvoudige ketellapper.
Uit de bizarre avonturen wordt wel duidelijk hoezeer de volmaaktheidsmanie van
Jan Perfect de mensen eerder
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ongelukkig dan gelukkig maakt. Om dat de lezer goed in te prenten huurt Daalberg
zo nu en dan een pessimistische tegenfiguur in, die het ongefundeerde optimisme
van Jan Perfect ontzenuwt. De lezer laat zich graag door hem overtuigen, zo niet
Jan Perfect. Hij komt echter tot inkeer wanneer hij na allerlei omzwervingen in de
trekschuit naar Leiden Habacus Knaagworm ontmoet, die hem uit zijn
perfectibiliteitsdroom verlost:
Iedere eeuw heeft hare uitzinnigheden gehad: die van ons was de
hersenschim der volmaking! Wij streven naar denkbeeldige schoonheden,
welke het ons te midden des strijds van menschelijke hartstogten,
onmogelijk is te bereiken! - Waartoe zich in de wolken van hoogdravende
hersenschimmen te gaan verliezen! Daar het gezond verstand ons raadt,
om, met wijsheid en ondervinding, stil en bedaard op de aarde te blijven
zitten!
Met name de opvoedingssystemen, waar Jan Perfect zo sterk in geloofde dat hij er
een systeem van trachtte te maken, worden door Knaagworm neergesabeld. Hij
eindigt met de observatie dat ‘niets zoo zeer tot de barbaarsche onbeschaafdheid
terugleiden kan als het ontijdig en daarom onverstandig najagen der volmaaktheid
zelve’. Jan Perfect, die in zijn kruistocht voor de volmaaktheid zowel een oog verloor
als ontmand werd, kan alleen maar verzuchten het te betreuren dat hij zijn antagonist
niet bij het begin van zijn volmaaktheidsdroom in de Leidse trekschuit heeft ontmoet.
Voor Jan Perfect en ook voor de andere romans van Daalberg geldt dat de roman
hier wordt ingezet om te hekelen en misstanden aan de kaak te stellen. Het zijn
romans à thèse met alle voor- en nadelen van dien. Er wordt een duidelijke
boodschap uitgedragen, maar dat gaat wel ten koste van de personages. Jan Perfect
mag uiteindelijk tot zelfkennis komen, maar het personage blijft slechts een
psychologisch onuitgewerkt type, een marionet in de handen van de auteur.
De romans van Kist en Daalberg vertegenwoordigen een fase in de
romanontwikkeling waarin het vertellen van een zedelijke boodschap belangrijker
wordt geacht dan het uitdiepen van een karakter. Mede daardoor zijn beide auteurs
in de vergetelheid weggezakt.
Dat geldt echter niet voor Jan Jacob Haafner, schrijver van een vijftal reisverhalen,
een polemisch boek over de betekenis van de christelijke zending en missie, en
nog enkele andere werken. In zijn Reize te voet door het eiland Ceilon (1810)
verzucht hij:
Deze onverzadelijke nieuwsgierigheid om alles zelf te willen onderzoeken,
en deze romaneske dolle drift naar vreemde ontmoetingen en avonturen,
in hoe vele levensgevaren hebben zij mij niet gestort, en welke
verdrietelijkheden en tegen-
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Boekwinkel van P. Meijer Warnars op den Vijgendam te Amsterdam, 1820.
Naar een schilderij van J. Jelgerhuis.
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*2

Lezende man bij het vuur, geschilderd door Vincent van Gogh.

Meisje lezend op een divan. Olieverf door Isaac Israëls.
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*3

Resolutieboek van de Koninklijke Maatschappij van Rhetorica te Gent, De Fonteine. Detail
uit het verslag van de buitengewone vergadering van 1 april 1842, ondertekend door de
voorzitter, Jan Frans Willems. Met vermelding van een improvisatie door Prudens van Duyse.
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*4

Eerste pagina (regel 1-21) van het handschrift van W. Bilderdijks De kunst der poëzy (1811).
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*5

Olieverfschildering vervaardigd door A. de Lelie van A.C.W. Staring op ruim dertigjarige
leeftijd.
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De sprong van Jan van Schaffelaar, anoniem schilderij.
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*7

Anonieme tekening van J.C.J. van Speijk in de gewesten der onsterfelijkheid.
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*8

Een danseresje, zoals afgebeeld in Haafners Reize in eenen Palanquin (1802).
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spoeden hebben zij mij niet veroorzaakt; hoe menigmaal heb ik mij niet
daardoor ongelukkig gemaakt, of het geluk, dat ik reeds genoot, van mij
verwijderd en afgestooten!
Wie kennisneemt van zijn reisverhalen Reize in eenen Palanquin (1802), Lotgevallen
op eene reize van Madras over Tranquebaar naar het eiland Ceilon (1806), Reize
te voet door het eiland Ceilon (1810), Lotgevallen en vroegere zeereizen (1820) en
Reize naar Bengalen en terugreize naar Europa (1822), zal moeten toegeven dat
Haafner nauwelijks overdrijft. Hij maakte meer dan twintig zeereizen in dienst van
de VOC en verpandde zijn hart aan Oost-Azië, maar zijn gelukkige herinneringen
wegen niet op tegen de misère die hij gedurende de jaren in den vreemde ondervond.
Toen hij elf jaar oud was, nam zijn vader, opperdokter op het schip De Luxemburg,
hem mee naar zee, maar als vader aan boord het leven laat, wordt de jonge Haafner
een speelbal van het lot. De afgrijselijkste avonturen worden zijn deel. Hij lijdt keer
op keer schipbreuk, wordt bijna slachtoffer van een slangenbeet, ziet de dood in de
ogen in een ondoordringbaar oerwoud, zit dagenlang opgesloten in een berghol,
ontsnapt ternauwernood aan tijgers en agressieve olifanten, wordt overvallen door
noodweer en ervaart dat al zijn amoureuze avonturen een pernicieus slot kennen.
Zoals hij zelf zegt, was het leven ‘van mijne geboorte af aan, niet dan eene
aaneenschakeling van de ongemeenste en wonderlijkste gebeurtenissen en
ongelukken [...] geweest’. Dat alles vermag zijn ‘hevigen reislust’ niet te temperen.
Als hij na drieëntwintig jaar van omzwervingen in Indië en Azië in 1787 berooid
terugkeert naar Amsterdam, mislukken al zijn pogingen om bij zijn oude werkgever
een betrekking te vinden. Hij zit vol onvergetelijke herinneringen aan zijn verblijf in
India en Ceylon en kan niet meer wennen in Amsterdam:
Terug gij stijve georganizeerde gezelschappen met uwe kaarttafels, uwe
komplimenten, uwe ceremonies, uwe viezevazerijen; waar alles naar rang
en naar nooten gaat; waar men niet tezamen komt, dan om tabak te
rooken en wijn te drinken, alles naar de maat en op zijn tijd. Verveelende
drooge bijeenkomsten, waar elk blijde is dat hij weder naar huis mag
gaan.
Bij ons heerschte ongedwongenheid, boert en vrolijkheid; geen staatsie,
geen plegtigheden, geen rang, geen tijtels; vriendschap alleen bragt ons
bij elkanderen, de een zocht den anderen te vermaaken; elk beijverde
zich om strijd, iets tot het algemeene vergenoegen bij te brengen; nooit
heeft het mij in gezelschappen van mestiessen verveeld of verdrooten de nacht was voorbij eer ik het gewaar werd.
Haafner kampte tegen het eind van zijn leven met een steeds slechter wordende
gezondheid. Hij schreef in die jaren als een bezetene om zijn reisverhalen
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nog op tijd persklaar te kunnen krijgen. Bij zijn overlijden had hij drie boeken
gepubliceerd en één voor de drukpers gereed. De laatste manuscripten werden
door zijn oudste zoon uitgegeven. In al deze werken doet hij zich allereerst kennen
als een rasechte verteller die ook de hedendaagse lezer nog weet te boeien. Hij
beleeft zoveel en weet zijn ervaringen zo spannend te verhalen dat critici wel eens
twijfelden aan de echtheid van het verhaalde. Opvallend zijn voorts de voor die tijd
unieke natuurbeschrijvingen. Keer op keer overweldigt de schoonheid van het
landschap hem. In zijn Reize te voet door het eiland Ceilon probeert hij telkens weer
de lezer deelgenoot te maken van wat zijn oog ziet:
Nu rees de zon in volle majesteit; blaauw en helder was de hemel, en de
naauw ontloken dag gaf aan alle voorwerpen rondom mij een betooverend
en jeugdig aanzien; de fraai gebogen en met hooge boomen bezoomde
oevers van den passo, in wier blaauwe oppervlakte de overhangende
takken zich spiegelden, het suizelen van den koelen morgenwind, het
eentoonige plassen der kleine golfjes, het geschreeuw van eenige
meeuwen, die in kringen over de oppervlakte van het water zweefden,
het melodisch gefluit der roodbeenige poelsnippen, die elkanderen
toeriepen, de ontallijke watervogelen, die zich uit de boschjes van riet
verhieven, deden mij een onuitsprekelijk vergenoegen smaken, en op dat
oogenblik alle gevaren, alle moeijelijkheden onzer voorgenomen reize,
vergeten.
[...]
Hoe schoon is de natuur! Wanneer zij zich in al hare eenvoudigheid en
zonder de kwalijk geplaatste bijvoegselen en veranderingen der kunst,
vertoont, dan heeft zij iets zoo aantrekkelijks, iets dat zoo volmaakt met
den oorspronkelijken staat onzer zinnen en ziele overeenstemt, dat ik
dikwijls eene onweêrstaanlijke begeerte in mij voelde geboren worden,
om mijne dagen in deze aardsche paradijzen door te brengen.
Haafner is ook buitengemeen informatief over de landen en steden die hij bezoekt.
Hij legt omstandig uit welke gewoonten en gebruiken in zwang zijn, hoe het gesteld
is met zaken als geloof en bijgeloof, erediensten, uithuwelijking en lijkverbranding.
Uit al zijn reisverhalen spreekt ten slotte deernis met de underdog, hij weet zich
‘doodsvijand van dwingelanden en dwingelandij’ en fulmineert om de haverklap
tegen de wreedheid die Europese meesters zich tegen hun slaven veroorloven.
Bête noire bij uitstek is de Engelsman. Hij is arrogant, wreed, oorlogszuchtig, en
met name in hun koloniën laten de lords, advocaten en militairen zich van hun
slechtste kant zien. ‘Opgeblazen van eigenliefde, heerschzucht, gierigheid,
trotschheid, en vol vooroordeel en verachting voor de volkeren, die hij gaat gebieden,
verlaat zulk een toekomstig despoot zijn vaderland.’ De ‘fraaie denkbeelden van
hunnen evenmensch hebben zij van eenige
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godgeleerden, die staande houden en u zelfs uit den Bijbel, zullen bewijzen, dat de
vloek des Heeren op deze zwarte volkeren rust, en dit goedertieren en alle menschen
lievend Opperwezen hen, in hunnen onderstelden stamvader Kaïn, of Cham
gedoemd heeft, om den Europeaan of blanken, voor eeuwig te moeten dienen en
onderworpen te zijn’.
De Hollanders zijn overigens geen haar beter. In schrille kleuren schildert hij hun
schraapzucht en uitbuiting van de inlandse bevolking. Lang voor Multatuli, maar
even welsprekend stelt hij de vernederende bejegening van de inlanders door de
dienaren van de VOC, de bestuursambtenaren, hun vrouwen en de predikanten aan
de kaak:
Wat het ongeloofelijkste bij dit alles zal voorkomen, is, dat het voornamelijk
de vrouwen zijn, die in gindsche landen de grootste wreedheden
uitoefenen, en haar meeste vermaak scheppen in het pijnigen harer
slaven. - Is het de verandering van luchtgestel, die haar, van medelijdend
en teêrhartig, zoo als zij zich hier trachten voor te doen, dáár in de
ongevoeligste en wreedaardigste furiën herschept?
[...]
De predikanten, die een voorbeeld van nederigheid, althans ingetogen,
dienden te zijn, moet men dáár zien, om zich een denkbeeld van hunnen
verregaanden hoogmoed en domme trotschheid te kunnen maken. Slechte
sprekers, - onder welke men vindt, die nooit den kansel in Europa
beklommen hebben, en meest van schoolmeesters en ziekentroosters,
aan boord der Kompagnieschepen, door voorspraak of familie, te Batavia
predikanten geworden zijn. [...] van hunne geheele preek behoort hun
meestentijds niets eigendommelijks, dan de stem en hunne zotte gebaren.
Vele hunner drijven handel en kuipen, om naar Sumatra's westkust
gezonden te worden, onder voorwendsel van de nieuwe bekeerlingen en
slavenkinderen te doopen, doch inderdaad om eene verbodenen handel,
zelfs van slaven, te drijven [...].
Reisverhaal en roman naderen elkaar het dichtst in de Reize in eenen Palanquin.
Op zakenreis langs de oostkust van India bedient Haafner zich van een palankijn,
een comfortabel lig- en zitmeubel, gedragen door een viertal koelies. Hij legt op die
wijze ongeveer duizend kilometer af en beleeft weer talrijke spannende avonturen.
Ook hier slaagt Haafner er keer op keer in passende woorden te vinden voor de
indruk die het ongerepte landschap op hem maakt:
Hoe zacht melodisch stegen de vermengde toonen, van het nog woelige
dorp naar boven! De schelle stemmen der vrouwen, de grovere der
mannen, het juichend geroep der nog spelende kinderen, en het
eenvormige gezang der tuinlieden, het gagelen van eenige ganzen in
eenen nabij zijnden vijver, nu en dan het geblaf van
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eenen hond, de tinkelende klokjes der buffels en koeijen - een
betooverend, aangenaam verward geluid, en echter duidelijk te
onderscheiden, het welk, naarmate het door den wind werd opgenomen,
nu flaauw, dan luider voorbij vloog, en somtijds als uit eenen afgrond, dan
wederom als van zeer verre tot mij scheen te komen. Heil u, gij liefelijke
schaduwen! gij altijd groene lust-priëelen van Indië! die ik met zoo veel
vermaak doorreisde, in mijne jeugdige kracht, en met een blijd en
vergenoegd hart - een vreemdeling nog aan het knagend verdriet, en de
verterende zorgen. Gij geur-ademende vruchttuinen! Bloemrijke boschjes
en koele toopen, met uwe duizendtallige vogelschaar! Gij schoone vijvers!
in wier helder doorzigtig water, de kokosboomen hunne handige kruinen
spiegelen, en de witte leliën, tusschen de ronde bladeren zich verheffen.
Gij nederige hutten! in groepen verspreid, over welke de verhevene palam,
de digte tamarinde, of andere bladerrijke boomen, hunne verkwikkelijke
schaduwen spreiden.
Centraal staat in dit verhaal de ontmoeting, verwijdering en latere hereniging met
de Indiase danseres Mamia, die hem door een wonderzalf weet te genezen van
een slangenbeet. Hun geluk is slechts van korte duur: Mamia sterft en ontgoocheld
keert de drieëndertigjarige Haafner terug naar Nederland.
In de eerste helft van de negentiende eeuw bleven de reisverhalen van Haafner
niet onopgemerkt. Er was veel waardering voor zijn meeslepende verteltrant, maar
over de echtheid van al die kleurrijke en stormachtige avonturen bestond twijfel en
enige scepsis. Veel waardering genoot hij ook in het buitenland dankzij vertalingen
in het Duits, Frans, Engels en Deens. Later zal Multatuli zich nog eens lovend over
hem uitlaten. Als deze in Pruisen en Nederland (1867) een schooluitgave van de
bloemlezing van Nederlandse dichters en prozaschrijvers van Van Kampen
bespreekt, acht hij de daarin opgenomen ‘keur’ de moeite van het drukken niet
waard. Een uitzondering maakt hij voor de stukken ‘van den ongeletterden Haafner’,
die niet lijden onder ‘gemaaktheid, opgedrongen deftigheid, mislukte verheffing,
brommende leegte, conventioneel schryversfatsoen, d.i. leugen’. Later kwam Haafner
nog wel voor in de handboeken, maar steeds minder prominent. Zijn naam zal men
tevergeefs zoeken in de literatuurgeschiedenissen van Ten Brink, Kalff en Knuvelder.
Met de heruitgave van zijn reisverhalen in 1992 is Haafner weer terug van
weggeweest en wordt hij gewaardeerd als een van de belangrijkste prozaïsten uit
de negentiende eeuw.
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Het toneel tot ongeveer 1840

aant.

Dramabeschouwingen en drama
Als de Vaderlandsche Letteroefeningen in het jaar 1800 verslag doet van wat er
allemaal op letterkundig gebied verschijnt, krijgt ook het toneel ruime aandacht. De
redactie werkt met drie categorieën: treurspelen, blijspelen en toneelspelen of
burgerlijke drama's. Twee treurspelen, twee blijspelen en zes toneelspelen, vertaald
uit het Frans en het Duits, worden genoemd. Magerder is de oogst aan oorspronkelijk
Nederlands toneel: van elk van de drie genres komt slechts één stuk aan bod. Het
tijdschrift tilt niet zwaar aan dat overwicht aan buitenlandse productie, maar de
voorstanders van een nationaal toneel des te meer. Ook het toenemend
binnendringen van betrekkelijk nieuwe genres als het burgerlijk drama, het
melodrama, de opera, de vaudeville en het ballet wordt met lede ogen aangezien.
In De kleine pligten van De Neufville kan men de volgende typering van het
melodrama aantreffen:
Gij zoudt met mij gelagchen hebben, want nimmer zag ik iets zoo
bespottelijks als het stuk hetwelk men vertoonde. Het was er een van de
nieuwe soort, die men Mélodrama noemt en stelde het beleg en ontzet
van Leyden voor. Hoe zal ik u nu beduiden, hoe zulk een monster,
Mélodrama, is. Dan wordt er eens gesproken, dan gezongen, dan speelt
het orkest, en worden er op het tooneel slechts gebaren gemaakt. Terwijl
VAN DER WERFF het opgeruide volk tracht te stillen, en zijn lijf tot voedsel
voor de uitgehongerde gemeente aanbiedt, worden er gedurig streken
op de viool gedaan! Terwijl een halfdoode en stokmagere burger met
zijne vrouw en kind een oudbakken stukje brood deelt, insgelijks; men
heeft een bespottelijk grapje van een der treffendste gebeurtenissen uit
onze geschiedenis op die wijze gemaakt.
Er worden wel met enige regelmaat Nederlandse stukken geschreven - Worp noemt
tot 1850 ongeveer tachtig oorspronkelijke Nederlandse treurspelen, een kleine
honderd toneelspelen of burgerlijke drama's en rond de vijftig blijspelen en kluchten
- maar de bulk van de toneelaanvoer komt toch uit het buitenland, met als absolute
topper de populaire Kotzebue, van wie tussen 1790 en 1813 maar liefst
honderdtwintig burgerlijke drama's worden vertaald.
Met die toneelproductie werd ingespeeld op de behoeften van de schouwburgen
en de daaraan verbonden toneelgezelschappen. Rotterdam had zijn eigen
schouwburg, net als Den Haag en Leiden. Zowel Rotterdam als Den Haag beschikte
later over een respectievelijk Duits en Frans operagezelschap. Het centrum van de
toneelactiviteit lag echter in Amsterdam. De Amsterdamsche Schouwburg kon bogen
op de voortreffelijke prestaties van de actrice mevrouw Wattier-Ziesenis en de
acteurs Andries Snoek en Johannes Jelgerhuis.
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Daarnaast beschikte Amsterdam over een hele reeks kleinere theaters, zoals de
Salon des Variétés in de Nes (1830-1860) en het Grand Théâtre in de Amstelstraat.
Tot 1853 bezat de hoofdstad ook een Franse opera en in de periode 1808-1858
met lange tussenpozen ook een Duitse, terwijl Italiaanse operagezelschappen
verschillende malen in Amsterdam optraden.
De stortvloed aan buitenlandse toneelproducties en het binnendringen van
betrekkelijk nieuwe genres leidden tot een tweetal reacties. Enerzijds werd de roep
om een echt nationaal toneel steeds sterker. Zo werden van regeringswege
herhaaldelijk pogingen ondernomen om het tij te keren en schreven literaire
genootschappen prijsvragen uit om het nationaal toneel nieuw leven in te blazen.
Dat streven had ook wel resultaat: in de periode 1800-1830 werden bijna vijftig
toneelstukken met vaderlands-historische stof geproduceerd. Anderzijds trachtten
toneelcritici de als funest beschouwde vermenging van genres een halt toe te roepen
door met name aan de koningin van het toneel, het treurspel, strenge eisen te stellen.
De verontrusten komen daarmee in conflict met het toneelpubliek, dat nu eenmaal
actie en spektakel wil. Om de gunst van het publiek niet geheel te verliezen geeft
men soms wat toe. Met hun behoudende classicistische standpunt verliezen de
apologeten van het traditionele treurspel ook de aansluiting bij de ontwikkelingen
in Europa, waar het romantisch drama, historisch-theoretisch eerst door A.W.
Schlegel en later door Victor Hugo met verve verdedigd, aan de winnende hand is.
De traditiegetrouwen laken in sombere bewoordingen de contemporaine
ontwikkelingen en spreken graag over het verval van het toneel. Die
‘vervalsgedachte’, later vrijwel unaniem overgenomen door toneelhistorici, heeft het
toneel in Nederland in de eerste helft van de negentiende eeuw een slechte naam
bezorgd. Het is de vraag of dit terecht is.
Eerst krijgen hieronder de hoofdpersonen die in theorie en praktijk tegen de
vernieuwingen gekant zijn het woord. Daarna hun tegenstanders. Deze paragraaf
over het toneel wordt afgesloten rond 1840. In het verleden zijn er verschillende
pogingen in het werk gesteld om het negentiende-eeuwse toneel in tijdvakken op
te delen. Gewoonlijk onderscheidt men daarbij een drietal fasen. De eerste fase
laat men beginnen vlak voor de eeuwwende, en wel in 1795, als er in de
Amsterdamsche Schouwburg een ingrijpende bestuurswisseling plaatsvindt. Tot
dan werd de schouwburg beheerd door de regenten van het Oudemannenhuis en
Burgerweeshuis. In 1795 had de stad het beheer geheel aan zich getrokken.
Sindsdien werd de schouwburg eerst door de gemeentelijke en later door de
rijksoverheid geëxploiteerd. De tweede fase breekt omstreeks 1840 aan. In 1841
besluit de Amsterdamse gemeenteraad bij gebrek aan middelen de exploitatie van
de Stadsschouwburg uit te besteden aan een groep acteurs die met een beperkte
subsidie van tienduizend gulden per jaar het hoofd boven water
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moeten houden. Bovendien is omstreeks die tijd het classicistische verweer tegen
het zogenaamde romantische drama goeddeels gebroken. Het luidt een periode in
waarin de melodrama's en historiespelen, naast de al eerder op de planken gebrachte
ballet-pantomimes en opera's, veel bijval bij het publiek en afkeuring bij de critici
ontvangen. Het begin van de derde fase wordt gemarkeerd door de oprichting van
het Tooneelverbond in 1870.
Het veelzijdig talent Bilderdijk zei eens van zichzelf: ‘Myn gestel is niet dramatiek.’
Niettemin heeft hij zich zijn leven lang met het toneel beziggehouden, rond 1808
zelfs heel intensief. Hij was een man met een uitgesproken theorie, maar ook met
een eigenzinnige praktijk. Afgezien van een drietal voltooide treurspelen liet hij maar
liefst achtendertig onvoltooide toneelstukken na. Hij begon er al vroeg mee. Op
drieëntwintigjarige leeftijd vertaalde hij in 1779 Sophocles' Edipus, Koning van
Thebe. Aan die overzetting liet hij een ‘Voorafspraak over het toneelspel der ouden
en hedendaagschen’ voorafgaan. Sophocles zou het lichtend voorbeeld moeten
zijn voor de Nederlandse toneelschrijvers. Bilderdijk moet niets hebben van ‘de
heerschende smaak voor nieuwigheden’, zoals het burgerlijk toneelspel. Dat staat
vol van ‘verwarrende samenspraken in den burgerlijken trant’. Groot daarentegen
is zijn bewondering voor het ‘Vorstelijk treurspel’, zoals dat in de klassieke Oudheid
en later in het Frans-classicisme door Corneille, Racine en Voltaire werd beoefend.
Het ware treurspel vraagt om een eenvoudige handeling en de uitbeelding van
gebeurtenissen die daar natuurlijk uit voortvloeien. Van die ‘allergemeenste
tooneelwetten’ heeft de huidige generatie van toneelschrijvers helaas, volgens hem,
geen benul.
Breder pakt Bilderdijk uit in 1808. Hij laat zijn drie voltooide treurspelen dan volgen
door een verhandeling over het treurspel zonder, naar hij zegt, zichzelf nu als een
wetgever te willen opwerpen. Aan de hand van een historisch overzicht maakt hij
duidelijk hoezeer het Griekse en Frans-klassieke toneel afweek van het Engelse,
Spaanse en Duitse toneel. In deze vogelvlucht van de historische ontwikkeling zit
al goeddeels zijn waardering opgesloten. Hij karakteriseert het Griekse treurspel
als een zangerig dichtstuk, lyrisch van aard, waarin personages ‘boven onzen kring’,
zoals goden, geesten en helden van de oude tijd, figureren in een eenvoudige
handeling. In deze omschrijving is de term ‘dichtstuk’ een kernbegrip, want voor
Bilderdijk is het treurspel vóór alles poëzie. Hij betreurt het dat in het latere historisch
treurspel die poëzie moest wijken voor de uitbeelding van een geschiedenis. Het
toneel werd nu bevolkt door ‘deftige Menschen’ die in een kring leven waar ook wij
toe behoren. Voltaire, door Bilderdijk als dichter hooggeschat, maar als kunstkenner
veel lager, zou de weg gebaand hebben tot een ‘middelding’ tussen blij- en treurspel,
een bastaardgenre, de zogenaamde drames of burgerlijke drama's. Typerend voor
dit hybride genre is dat het de hoofdsoorten waartussen het zich nestel-
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de, verwoestte, met als gevolg een verval van het toneel en een barbaarsheid,
‘waarover een later geslacht blozen zal’. Aan het eind van zijn vertoog komt Bilderdijk
dan ook tot de conclusie dat het ware treurspel eigenlijk niet meer bestaat.
Tegenwoordig willen alle landen ‘toestel en beweging’ en men zweert bij het
natuurlijke. Bilderdijk weigert echter met Schiller ‘te raaskallen’ of met Kotzebue
platheden voort te brengen. Hij wil geen dichter zijn die schrijft om ‘zijne Eeuw te
believen’. Het treurspel ‘dat wy vormen, nemen wy uit ons hart’. Idealiter zou men
het Griekse treurspel moeten volgen in de uitbeelding van een ‘eenvoudige
ontzachlijke daad’, waarin ‘den mensch als een dorrend herfstblad door Gods adem
gedreven’ werd voorgesteld; ‘ja, mijn hart versmelt op het denkbeeld daar van, en
den indruk dien het van dat bloote denkbeeld gevoelt’. Langs die weg zou het
treurspel tot een ‘Godsdienstige plechtigheid te rug gebracht’ worden, maar Bilderdijk
ziet wel in dat dat in zijn tijd geen haalbare kaart meer is. Het treurspel van nu
omschrijft hij als ‘een onheilig [werelds] stuk van verlustiging’, dat de ‘zedelijkheid
en veredeling onzer gevoelens verheffen moet’. De hogere wezens en halfgoden
moeten wijken voor vorsten en wereldgroten, waar of verdicht, en verwikkeld in een
belangwekkende intrige. Wat men echter vooral van het moderne toneel mag eisen,
is dat het vóór alles een dichtstuk blijft. De ‘daad’ is er niet omwille van de daad,
maar ‘de daad moet om 't Dichtstuk zijn’. Dat vraagt om de klassieke eenheid van
handeling, een ontvouwing van het drama in vijf bedrijven en de versvorm. Het
vereist ook een nauwkeurig afwegen van wat wel en wat niet aanschouwelijk mag
worden voorgesteld. Bij het in acht nemen van deze eisen zal de toneeldichter nooit
de hoogte van een Sophocles of een Aeschylus bereiken, maar het moet wel mogelijk
zijn Racine en Corneille op ‘eene ons waardige wijs te vervangen’. Ten slotte houdt
hij de Nederlandse toneelschrijvers voor dat zij stukken schrijven die de Nederlandse
natie doen kennen en een les bevatten die zowel voor vorsten als hun onderdanen
geldt. Bilderdijk doet dus water bij de wijn, maar niet te veel.
Zijn principieel betoog over het toneel bleef niet onopgemerkt. Op de vraag van
Lodewijk Napoleon aan de Tweede Klasse van het Koninklijk Instituut op welke
wijze het toneel in Nederland tot bloei gebracht zou kunnen worden, schreef hij zijn
‘Consideratien over de aanmoediging der tooneelpoëzie’, met een aantal
verbodsbepalingen en praktische adviezen. Alles wat tegen de goede zeden strijdt,
ook al zijn de verzen uitmuntend, zou van het toneel geweerd moeten worden,
evenals alle stukken die kwetsend zijn voor het koningshuis. Om de eerzucht van
de toneelschrijvers te prikkelen zou de koning een medaille moeten uitloven. Ten
slotte zou de koning moeten overwegen voor het onderricht in de toneelpoëzie een
leerstoel van ‘Hollandsche Dicht- en Letterkunde’ in te stellen. In een tweede memorie
over de deplorabele toestand van het Neder-
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landse toneel concludeert Bilderdijk dat de Duitse smaak zoveel mogelijk bestreden
zou moeten worden, dat de goede Franse treurspelen via vertalingen in Nederland
grotere bekendheid zouden moeten krijgen en dat ten slotte een aantal van de
begaafdste toneelacteurs in Parijs stage zou moeten lopen.
In 1808 zet hij zich ook tot het schrijven van een drietal treurspelen. Naar eigen
zeggen bracht lezing van een slecht treurspel hem in een zodanige
gemoedsbeweging dat hij naar de pen greep en in het tijdsbestek van ‘drie maal
vier en twintig uren’ zijn Floris de Vijfde op papier zette, een week later gevolgd door
Willem van Holland en kort daarop afgesloten met Kormak. De vraag is in hoeverre
Bilderdijk in deze voltooide stukken zich hield aan zijn theoretische uitgangspunten.
Dit kan worden nagegaan aan de hand van zijn eerste afgeronde treurspelproeve
Floris de Vijfde. De graaf van Holland heeft zich bij de feodale adel onbemind
gemaakt doordat hij hun privileges ophief en burgers en boeren begunstigde. De
adel smeedt een complot tegen hem. Men wil hem afzetten en naar Engeland
voeren. Als de boeren en burgers daar lucht van krijgen en hun geliefde vorst willen
ontzetten, wordt ‘der keerlen God’ op 27 juni 1296 door de adel om het leven
gebracht. Belangrijke figuren in het stuk zijn Floris' tegenstanders Herman van
Woerden, de vader van Machteld, de stille aanbidster van Floris, Gerard van Velzen,
haar jaloerse echtgenoot, en de aarzelende Gijsbrecht van Amstel.
Dit treurspel sluit nog in veel opzichten aan bij het Frans-klassieke toneel. De drie
eenheden worden nauwkeurig in acht genomen en gepresenteerd in rijmende
alexandrijnen. De enige tegemoetkoming aan de lust tot spektakel van het publiek
is dat Floris de Vijfde op het toneel wordt doodgestoken. Bilderdijks streven het
treurspel vóór alles een dichtstuk te doen zijn, wordt zichtbaar in een veelal statische
presentatie, vol lange monologen van de personages. Bilderdijk geeft zichzelf alle
gelegenheid om zijn taalvirtuositeit te etaleren, zoals in de lange monoloog van de
gevangengenomen graaf in het vijfde bedrijf:
Zie daar dan 't Graaflijk goud verkeerd in ijzren schalmen!
De stilte van de dood verving de vreugdegalmen!
Het LEVE en BLOEI' verstomt met beekrenklank en scherts
Voor slot- en grendelkrak en grimmig deurgekners!
Ik mocht my in mijn volk gelukkig, zalig heeten; Een oogwenk bonst my neêr, en 'k lig in 't stof versmeten!
Wat is bestendig? wat, betrouwbaar op deze aard?
Wat is de zucht van 't hart by 's warelds broosheid waard? -

Het onderwerp dat Bilderdijk met veel dichterlijke vrijheid behandelt, is bij uitstek
nationaal te noemen. ‘C'est la chûte de l'ancienne maison des Comtes de
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Hollande’, zoals de auteur schrijft in zijn dedicatie van dit treurspel aan koning
Lodewijk Napoleon. Bijzondere aandacht besteedde Bilderdijk aan de mise-en-scène
en de gelaats- en gemoedsexpressie van zijn personages, zoals blijkt uit de
veelvuldige regieaanwijzingen. Een zwak punt vormt de karaktertekening. Floris is
geen mens van vlees en bloed, maar een hoogdravende spreekbuis van Bilderdijk
zelf. De reacties in de tijdschriften waren dan ook gemengd. De Vaderlandsche
Letteroefeningen noemde het een ‘meesterstuk’, maar de Hedendaagsche
Vaderlandsche Bibliotheek ergerde zich aan de historische vervalsing en de weinig
overtuigende karaktertekening.
Van een opvoering kwam aanvankelijk niets terecht. Bilderdijk had gehoopt dat
zijn stuk zou worden opgevoerd bij de intrede van Lodewijk Napoleon in Amsterdam,
maar de acteurs speelden het niet klaar het stuk in drie weken vanbuiten te leren.
Toen hoefde het ook voor Bilderdijk niet meer. Het zou tot 1844 duren voordat het
stuk voor de eerste maal op de planken van de Italiaanse schouwburg werd gebracht,
en daarna nog tweemaal. Op 23 oktober 1845 stond het eindelijk op het programma
van de Amsterdamsche Schouwburg, maar volgens een ooggetuige was het publiek
‘luidruchtig en hinderlijk in hooge mate’. Het beroepstoneel liet het verder afweten.
Floris de Vijfde belandt in het rederijkerscircuit en zal door de rederijkerskamer
Achilles onder leiding van Jacob van Lennep verschillende malen worden gereciteerd.
Schimmel, die een van die opvoeringen bijwoonde, merkte op, dat het publiek op
het einde hulde kon brengen ‘aan de schoone verzen, welke dan ook voortreffelijk
zijn’, maar het hart van de toeschouwers bleef koud. De doodsteek bracht in 1873
Multatuli het treurspel toe in het vijfde deel van zijn Ideën, als hij op Floris de Vijfde
een vorm van close reading toepast en niets van het stuk heel laat. Het verdwijnt
evenals Bilderdijks andere treurspelen, voorgoed van het toneel, zoals ook Bilderdijk
zelf uit de gratie raakte. In zekere zin had hij dit aan zichzelf te wijten: wie de
handeling ondergeschikt wil maken aan de poëzie, bewijst de toneelopvoering geen
dienst en vervreemdt zich van een publiek dat actie en spektakel wenst.
Bilderdijk mag zich op toneelgebied bijna maniakaal verzet hebben tegen
vernieuwingen, hij was niet de enige die trachtte tegen de stroom op te roeien.
Verwante geesten waren I.S. Wiselius en diens schoonzoon, de classicus P. van
Limburg Brouwer. Wiselius was zeer actief op toneelgebied. Als commissaris van
de Amsterdamsche Schouwburg, als toneelschrijver, criticus en theoreticus spande
hij zich in om de toneeltraditie niet te verloochenen. Hij begon zijn toneelloopbaan
door zich enigszins te conformeren aan de smaak van het publiek met een treurspel
dat enerzijds inspeelde op de verlangens van de schouwburgbezoeker, maar dat
aan de andere kant ‘zou kunnen strekken om den verbasterden smaak eenigermate
op een beteren weg te helpen’. Resultaat was een
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treurspel in proza Walwais en Adelheid, waarin de liefde tussen Walwais,
vertrouweling en boezemvriend van de Zweedse koning Gustaaf Adolf, en Adelheid,
dochter van een generaalsweduwe, alles overwint. Wiselius schreef het stuk op een
moment dat naar zijn zeggen ‘de gedrochtelijkste stukken, Melodramaas,
Romantische Tafereelen en Historische voorstellingen van alle kanten toe- en onzen
Schouwburg overstroomden’. Hij wilde daarmee de ‘meer en meer voorthollende
razernij een weinig tot bedaren te brengen’. Laverend tussen het Griekse en
Frans-classicistische treurspel en van beide het ‘mij dienstige uitkiezende’ en
rekening houdend met ‘de hedendaagsche zucht tot grooter gewoel’ wilde hij een
eigen weg gaan, zonder zijn werk nu ‘geheel tot een Dichtstuk te vormen’, zoals
Bilderdijk had gedaan.
De concessies aan het publiek zijn van formele en inhoudelijke aard. Wiselius
heeft de eenheid van plaats laten schieten. De versvorm is ingeruild voor proza en
voorts is er plaats ingeruimd voor een aantal komische scènes rond een tweetal
knechten. Ook de intrige is huiselijker. Het conflict betreft geen staatszaken, maar
de persoonlijke gevoelens van vorst en onderdaan. Aan Bilderdijks oproep om
helden uit het nationale verleden op het toneel te brengen heeft Wiselius met deze
Zweedse locatie geen gevolg gegeven, al schreef hij later wel stukken met
nationaal-historische stof, zoals Aernout van Egmond (1818) en De dood van Karel,
kroonprins van Spanje (1819). Veel actie valt in Walwais en Adelheid overigens niet
aan te treffen. Ook hier overwegen vrij uitvoerige monologen in eerder hoogdravende
dan sobere taal, zoals in de volgende alleenspraak van Walwais:
ô Waartoe wilt gij mij verleiden, gevaarlijke schoonheid?... Reeds ben ik
in mijne eigene oogen doodschuldig. - Ik was van zelf te genegen, om
den aanblik der Sirene te volgen; haar tooverstem behoeft zich daarbij
niet te laten hooren, om mij op scherpe klippen te lokken en mij in den
grondloozen draaikolk te doen nederzinken. (Hij schijnt zich te herstellen)
- Maar eer, deugd, dankbaarheid, en vriendschap zullen voor mij geene
herschenschimmen worden; zij boeien mij met diamanten ketens, die
zelfs Adelheid, de bekoorlijke Adelheid niet kan verbreken. - Neen! al
opende zich terstond de Hemel voor mij en bood mij alle magt, heerlijkheid,
en gelukzaligheid, onder deze voorwaarde, ik zou die niet aannemen ten
koste van het geluk en de rust mijns vriends en van mijn eigene
regtschapenheid.
Wiselius' flirt met het grote publiek is slechts van korte duur. In zijn latere
toneelstukken nadert hij steeds meer het Griekse toneel. Theoretiserend in voorredes
voor eigen toneelwerk en ook in afzonderlijke beschouwingen steekt hij zijn afkeer
van het contemporaine, uit Duitsland en Frankrijk overgewaaide modetoneel niet
onder stoelen of banken. Evenals Bilderdijk acht hij de Duitse
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invloed verderfelijk voor het Nederlandse toneel. Kotzebue en Iffland en de ‘berooide
zwerm, die hen, op het door hem ingeslagen spoor, achteraanhinkt’, zijn niets anders
dan het ‘verachtelijkste Jan Hagel’. Behalve als toneelschrijver en toneeltheoreticus
heeft Wiselius ook door middel van concrete maatregelen getracht het toneel
impulsen te verschaffen. Hij was in 1825 een der oprichters van het Genootschap
voor Uiterlijke Welsprekendheid, dat acteurs in spe op hun taak wilde voorbereiden
via:
[...] een grondig en regelmatig onderwijs in die Kunst, met haar
toebehooren: als daar is de Nederlandsche taal, eene zuivere uitspraak
van dezelve, de werktuigelijke regelen der Poëzij, de Geschied- Fabelen Aardrijkskunde, en voorts in zoodanige gymnastische kunsten, welke
aan het ligchaam eene goede houding geven en de ledematen, op eene
gemakkelijke, bevallige en sierlijke wijze, leeren bewegen.
Dat onderricht beperkte zich overigens grotendeels tot het houden van lezingen,
waarbij ook Wiselius zich niet onbetuigd liet. Voor de praktische oefeningen werd
de acteur J. Jelgerhuis aangetrokken, auteur van het veelgebruikte handboek
Theoretische lessen over de gesticulatie en mimiek. Toen deze in 1836 stierf, ging
ook het Genootschap voor Uiterlijke Welsprekendheid ter ziele.
De betekenis van Wiselius voor het toneel in de eerste helft van de negentiende
eeuw is groot geweest en is enigszins vergelijkbaar met die van Schimmel in de
tweede helft van de eeuw. Beide toneelschrijvers staken veel energie in
toneelhervormingen. Schimmel was plooibaarder en ging met zijn tijd mee. Wiselius
bleef zich verzetten tegen de nieuwe trends en voerde als classicist eerder een
achterhoedegevecht.
Vergelijkbare behoudende geluiden ventileerde het toneeltijdschrift De
Tooneelkijker, dat in navolging van Bilderdijk en Wiselius - niet verwonderlijk, want
Wiselius maakte deel uit van de redactie - in de periode 1815-1819 het eigentijdse
toneelrepertoire toetste aan classicistische normen. De schrijvers typeren zich met
een lichte ironie als ‘meer bedaarde Amsterdammers’ en als ‘lieden geheel beneden
onze eeuw’. Ook zij staan nog op het standpunt dat op het gebied van kunsten en
wetenschappen ‘eeuwige regelen van gezond verstand en goede smaak’ bestaan
en die willen zij in hun recensies dan ook toepassen. Ze eisen waarschijnlijkheid,
een eenvoudige intrige en handhaving van de drie eenheden. Vandaar hun voorkeur
voor het treurspel, dat vanwege het verheven karakter de versvorm niet kan ontberen
en ver boven de ‘gewone huiselijke gesprekken’ dient te staan. Net als voor Bilderdijk
gaat er voor hen niets boven het Griekse treurspel, maar ook het
Frans-classicistische toneel wordt navolgenswaardig geacht. Ook hier grote
terughoudendheid tegenover het Engelse
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en vooral Duitse toneel: Shakespeare is groots, maar men moet hem niet navolgen.
En het Duitse toneel vanaf Lessing zou een funeste navolging vertonen van Engelse
voorbeelden.
Tegenover de nieuwe genres als het burgerlijk drama en het melodrama staat
De Tooneelkijker uiterst gereserveerd. Vernieuwende impulsen zou men eigenlijk
in het Griekse of Frans-klassieke treurspel moeten zoeken, maar de redactie beseft
maar al te goed dat er tussen dit ideaal en de voorkeur van het schouwburgpubliek
een kloof gaapt. Vandaar dat hun compromis navolging van de treurspelen van
Lukretia Wilhelmina van Merken inhoudt. Wie niet langer gediend is van lange
monologen en verfijnde karakteruitbeelding, wie daarentegen houdt van snelle
decorwisselingen en veel personen op het toneel, kan wellicht door navolging van
haar treurspelen een echt kunstgevoel ontwikkelen.
Illustratief voor de classicistische tendenties in het denken over het toneel aan
het begin van de negentiende eeuw lijkt dan ook dat zowel door een gezaghebbende
figuur zoals Bilderdijk, als door het toonaangevende toneeltijdschrift De Tooneelkijker
en ook door de succesrijkste toneelauteur uit die tijd, Wiselius, de potentiële
toneelschrijver in de richting geduwd wordt van het Griekse en Frans-classicistische
toneel. Men beseft dat een nauwe aansluiting bij deze modellen in de gegeven
omstandigheden geen haalbare kaart is. Daarom kiest men voor
overgangsmaatregelen, stelt zich wat soepeler op, maar is er uiteindelijk ten diepste
van overtuigd dat het heil van het Nederlandse toneel gelegen is in de navolging
van de Griekse of de Frans-classicistische traditie. Deze argumenten worden in
1823 dankbaar opgepakt door de classicus Van Limburg Brouwer, die in 1823 de
gouden ereprijs ontvangt voor zijn beantwoording van een door de Hollandsche
Maatschappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen gelanceerde vraag onder de
wijdlopige titel ‘Bezitten de Nederlanders een nationaal tooneel met betrekking tot
het treurspel? zoo ja, welke is deszelfs karakter? Zoo neen, welke zijn de beste
middelen om het te doen ontstaan? Is het in het laatste geval noodzakelijk eene
reeds bestaande school te volgen, en welke redenen zouden eene keus moeten
bepalen?’
Allereerst geeft Van Limburg Brouwer aan welke ladingen het begrip ‘nationaal’
dekt. In engere zin kan men over nationaal toneel spreken als dit geheel
oorspronkelijk, zonder navolging van andere scholen, bij een bepaalde natie is
ontstaan. In die zin bezitten de Grieken, de Spanjaarden en de Engelsen een
nationaal toneel. In een meer rekkelijke visie kan men toneel nationaal noemen als
het weliswaar in eerste instantie berust op navolging van een bepaalde school, maar
zich niettemin zo gewijzigd heeft dat het als het ware een nieuwe soort uitmaakt.
Voorbeeld: het Frans-klassieke toneel. Het Nederlandse toneel aftastend vanaf de
Middeleeuwen tot de eigen tijd moet Van Limburg Brouwer dan met spijt constateren
dat, wellicht met uitzondering van het toneel
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ten tijde van Vondel, Nederland nooit een echt nationaal toneel heeft gekend. Hoe
nu zou het Nederlandse toneel zich kunnen emanciperen?
Van Limburg Brouwer is daar heel duidelijk in: men zou zich moeten richten op
navolging van het Griekse toneel. Hij vaart daarbij op het kompas van Bilderdijk als
hij het treurspel vóór alles een ‘dichtstuk’ noemt en daarmee een realistische
uitbeelding, het ‘zoogenaamd natuurlijk schilderen’, afwijst. Eenheid van onderwerp,
een eenvoudige intrige en handhaving van de drie eenheden, daar gaat het om.
Sterker dan Bilderdijk is hij gekant tegen het Frans-classicistische toneel. Men zag
in Frankrijk niet in dat een treurspel in de eerste plaats een dichtstuk diende te zijn,
men liet de reien vallen, en in plaats van een eenvoudige intrige koos men voor een
ingewikkelde gebeurtenis, met daaraan weer ondergeschikte episodes. Het ware
doel van het treurspel werd zo miskend. De Fransen wijzigden het toneel naar hun
aanleg en zeden en die zijn nu eenmaal niet de onze. Het felst keert Van Limburg
Brouwer zich tegen het zogenaamde romantische drama van Shakespeare en diens
Duitse navolgers. De Nederlanders kunnen wel bij Shakespeare in de leer gaan op
het punt van karakteruitbeelding, schildering van de hartstochten en de uitbeelding
van het tragische, maar zijn vermenging van ernst en boert en zijn anachronismen
zijn uit den boze. Meer dan tegen Shakespeare fulmineert hij tegen degenen die
hem als volmaakt hebben afgeschilderd, de Duitsers. Hij wil dan ook de oorlog
verklaren aan ‘Schlegel en zijne Duitschers’, voor wie woordspelingen,
tegenstellingen en vermenging van het komische en tragische het hoogste goed
zijn. Al met al is het Spaanse, Engelse en Duitse toneel dus niet navolgenswaard.
Dit ‘romantisch’ genoemde toneel is een aberratie en zondigt onophoudelijk tegen
de eeuwige wetten van schoonheid en goede smaak.
En dan komt de aap uit de mouw: zijn landgenoten zouden in enigszins
geamendeerde vorm het Griekse klassieke toneel tot leidraad moeten nemen. Van
Limburg Brouwer sluit daarmee de ogen voor alle eigentijdse Europese
toneelvernieuwingen en betoont zich in 1823 nog een verstokte classicist. Ruim tien
jaar eerder had dat nieuwe toneel in Duitsland in A.W. Schlegel een gedreven
pleitbezorger gevonden. Het boeiende lag voor deze romanticus nu juist in de
versmelting van natuur en kunst, ernst en scherts, het aardse en het goddelijke. Als
een van de grondleggers van de antithese klassiek-romantisch zag hij weer toekomst
voor het toneel als men de eenheden van tijd en plaats aan de kant zou durven
schuiven en het ernstige met het komische zou willen mengen. Voor Van Limburg
Brouwer betekende dit een ontkenning van de wezenskenmerken van het treurspel.
Wie zoals Schlegel Shakespeares gebreken aanprijst en zelfs tot een systeem wil
maken, krijgt bij hem de handen niet op elkaar.
Zoals gezegd dateert Van Limburg Brouwers prijsvraagbeantwoording van 1823.
In vergelijking met Bilderdijk en Wiselius zijn de eisen die hij aan het treur-

Willem van den Berg en Piet Couttenier, Alles is taal geworden. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1800-1900

135
spel stelt, alleen maar strenger geworden. Hij wil terug naar het Griekse treurspel
en alles wat daarvan weg voert, houdt voor hem neergang van het treurspel in.
Vanaf Bilderdijk tot en met Van Limburg Brouwer hebben behoudende geesten
getracht het Nederlandse toneel te hervormen in classicistische geest, zij het met
oog voor het eigen nationale verleden. Was er aanvankelijk nog enige bereidheid
tot compromis, naarmate de tijd verstrijkt wordt men steeds strikter. Dat lijkt mede
samen te hangen met het gegeven dat, in navolging van het buitenland, het
begrippenpaar classicistisch-romantisch gebruikt gaat worden om twee
contrasterende toneeltradities aan te duiden. Wie het classicistische kunstideaal
verdedigt, is er veel aan gelegen het romantische toneel te verketteren en de smaak
van een minder elitair publiek voor deze toneelvorm te duiden als een teken van
neergang en verval. Doordat het contemporaine vervalsdenken klakkeloos door
latere toneelhistorici werd overgenomen, kon de mythe ontstaan van een weinig
verheffend toneelleven in de eerste helft van de negentiende eeuw. Hardnekkig in
die beeldvorming was de veronderstelling dat het elitaire publiek slechts
geïnteresseerd was in de classicistische verstragedies en komedies, en de lagere
bevolkingsklassen alleen in drama in proza, melodrama's, balletten en vaudevilles.
Omdat de midden- en lagere klassen bezit hadden genomen van de schouwburg
en de culturele elite het liet afweten, raakten het edele treurspel en de hoge komedie
uit de gratie, om plaats te maken voor de favoriete genres van het grote publiek.
Recent kwantitatief onderzoek naar de zaal en rangbezettingen van maandag tot
zaterdag in de Amsterdamse en Rotterdamse schouwburg, de repertoirekeuzes en
een reeks contextuele factoren die invloed hadden op het schouwburgbezoek, bracht
echter aan het licht dat deze beeldvorming niet langer houdbaar is en bijstelling
behoeft. Zo is duidelijk geworden dat de relatie tussen de bezetting van theaterrangen
en het toneelaanbod ongeveer omgekeerd was van wat tijdgenoten beweerden.
Het duurste publiek van de loges was minder geïnteresseerd in het treurspel en de
komedie dan in de komische opera. Het theaterpubliek bij uitstek werd gevormd
door een brede sociaalmaatschappelijke middengroep, die waarschijnlijk geen
bewuste toneelkeuze maakte, maar haar gang naar de schouwburg vooral liet
bepalen door haar favoriete uitgaansavond, de zaterdag. Omdat op die avond altijd
treurspelen op het programma stonden, mag men daar nog geen classicistische
voorkeuren uit afleiden. Ook de mythe van de voorkeur van het publiek voor vertaalde
stukken is inmiddels ontkracht, want de zaal was beter gevuld als er Nederlandse
stukken werden opgevoerd.
Duidelijk is ook geworden dat niet alle toneelperiodieken zich op een classicistisch
standpunt stelden. Medewerkers van Het Kritisch Lampje, Het Tooneel-
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klokje, De Arke Noach's, de Nieuwe Amsterdamsche Courant en het Algemeen
Handelsblad wierpen zich op als tolk van het algemeen publiek. De smaak van dat
publiek eiste onderhoudend theater dat aansloot bij het als ‘romantisch’ te boek
staande toneel uit Engeland, Frankrijk en Duitsland. Dat betekende dat stukken met
veel handeling en een ingewikkelde plot zeer gewild waren.
Ook ten aanzien van handel en wandel van de schouwburgdirecties zijn er
retouches aangebracht. De differentiaties in hun beleid blijken in sterke mate af te
hangen van wie het voor het zeggen had. Onder het acteursbestuur te Amsterdam
voor het seizoen 1820-1821 stond vooral het toneelspel vaak op het programma.
Na het aantreden van toneelcommissarissen werd het toneelspel in de eerste drie
seizoenen vaak vervangen door treurspelen, daarna door het zangspel. Het
melodrama, waartegen onder andere De Tooneelkijker zo ageerde, stond
bijvoorbeeld in de Amsterdamsche Schouwburg na 1820-1821 veel minder op het
programma, en later zelfs helemaal niet. Een en ander hangt nauw samen met de
visie van de twee toneeldirecties. De acteursdirectie richtte zich mogelijk meer naar
de wensen van het grote publiek; de commissarissen wilden de ‘volksgeest’ in goede
banen leiden. Oor en oog mochten wel gestreeld worden, maar dat moest wel
gebeuren in moreel correcte stukken. Toneelspelen, vooral van Franse signatuur,
hielden een gevaar in voor de maatschappelijke orde en dienden zoveel mogelijk
geweerd te worden. Vandaar hun sturing in de richting van Nederlandse stukken
die de eigen zeden en gewoonten weerspiegelden. Andere stukken dan het
toneelspel, zoals het treurspel, het zangspel en het ballet waren dan ook favoriet
bij hen.
Bij al het eigentijdse en latere geweeklaag over het verval van het toneel werd
en wordt ten slotte vergeten dat Nederland in de eerste decennia van de negentiende
eeuw kon bogen op een reeks uiterst getalenteerde acteurs, zoals Johannes
Jelgerhuis, Andries Snoek, T.J. Majofski en vooral de actrice Johanna Cornelia
Wattier-Ziesenis, die door keizer Napoleon werd beschouwd als de grootste actrice
van Europa.
Dat het door conservatieve contemporaine critici gesmede beeld zo lang heeft
kunnen standhouden, heeft alles te maken met het feit dat de wetenschappelijke
belangstelling lange tijd vooral is uitgegaan naar toneelteksten en contemporaine
theorieën over het toneel. De opvoeringspraktijk en alles wat daarmee samenhing,
kreeg nauwelijks aandacht. Ook dat werd overigens in de hand gewerkt door de
contemporaine classicistische visie op het toneel, die de toneeltekst in de eerste
plaats als een dichterlijk product beschouwde en op grond daarvan dwingende eisen
formuleerde, die vaak weinig strookten met de zich ontwikkelende theaterpraktijk,
dan wel daar nadrukkelijk stelling tegen namen.
Als in de jaren dertig in Frankrijk het romantische toneel onder aanvoering van
Victor Hugo de overwinning behaalt, krijgt deze toneelbenadering ook in
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Nederland meer kansen. Een eerste voorzichtige poging doet W.H. Warnsinck met
De dood van Willem den Eersten, treurspel in vijf bedrijven (1836). In een uitvoerig
voorbericht maakt Warnsinck duidelijk dat een eerste versie van dit stuk al van tien
jaar eerder dateerde en toen nog de kenmerken droeg van het ‘klassische Treurspel’.
Bij deze omwerking wil hij het wagen het klassieke aan het romantische te verbinden,
maar met mate. Voor representanten van het romantische treurspel als Shakespeare,
Schiller en Goethe en ook voor de gebroeders Schlegel kan hij waardering
opbrengen, maar men is helaas doorgeschoten, evenals de ‘ligtzinnige Franschen’
van het kaliber Hugo, Dumas en Scribe. Daar hoeft men bij Warnsinck niet voor te
vrezen. De symbiose van het klassieke en het romantische betekent niet veel meer
dan enigszins morrelen aan de classicistische conventies. Hooggeplaatste personen,
zoals Willem van Oranje, spreken nog altijd in statige, rijmende alexandrijnen, maar
burgerpersonages in het stuk doen dat niet langer. Verder wordt de eenheid van
plaats niet altijd gehandhaafd en voltrekt de moord zich op het toneel. De ‘manier
der romantische school’ ten slotte, aldus Warnsinck, schiep de mogelijkheid een
verder onbeduidend man als de moordenaar Balthasar Gerards als een
‘MEPHISTOPHELES der romantische school! Dat is: als de geest des kwaads’ op te
voeren.
Terwijl Warnsinck - en dan meer in zijn voorrede dan in het stuk zelf - enige
toenadering tot het romantische toneel zoekt, gaat Adriaan van der Hoop veel verder,
al zag dat er aanvankelijk niet naar uit. Deze hartstochtelijke toneelminnaar en
Bilderdijk-adept publiceert in 1828 in het tijdschrift De Fakkel een lezing onder de
titel ‘Het classicistisch treurspel der Franschen, en het romantische treurspel der
Duitschers, met elkander vergeleken en den voorrang welke het eene op het andere
heeft, aangetoond’. Van de Franse coryfeeën waardeert hij met name Racine en
Corneille, maar in latere tijden is het Franse toneel helaas ‘tot een geest en zielloos
geraamte’ afgegleden. Van het Duitse toneel wordt opgemerkt, dat het Shakespeare
tot model verkoos.
Van der Hoops houding tegenover Shakespeare is in 1828, zoals bij zo veel
Nederlanders, ambivalent. Er bestaat volgens hem geen toneeldichter in wiens werk
meer schoonheden zijn aan te treffen, maar men kan moeilijk een toneelschrijver
aanwijzen die meer tegen de goede smaak heeft gezondigd dan hij. Dat zijn Duitse
navolgers het komische en tragische gingen mengen, alle regels overboord gooiden
en de maatstaf van het voortreffelijke in het ongeregelde zochten, valt niet te
excuseren. Uitgebreid blijft Van der Hoop stilstaan bij het zogenaamde ‘romantische’
toneel, waaronder voor hem ook de jonge Goethe en Schiller vallen. Het werk van
de vroegnegentiende-eeuwse Duitse toneelschrijvers als Werner, Klingemann,
Müllner, Houwald, Grillparzer en Körner zou volgens Van der Hoop gekenmerkt
worden door ‘het geheimzinnige, onge-
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regelde en wonderbare’. Gebiologeerd als hij dan al is door het noodlotsdrama, laat
hij zich zeer lovend uit over Müllners Die Schuld: ‘Heerlijk schoon ontwikkelt de
romantische stof zich in den klassischen vorm.’ Dankzij een steeds toenemende
‘kunstige verwarring en een vreesselijke ontknooping, alles hoogst dichterlijk
voorgesteld’ is het volgens hem een meesterstuk der romantische dichtkunst.
Niettemin kiest Van der Hoop in een afsluitende vergelijking tussen het Franse
en Duitse toneel niet voor het romantische toneel, maar propageert hij treurspelen
waarin een romantische inhoud in een klassieke vorm wordt gegoten. Drie jaar later
lijkt hij dat standpunt gedeeltelijk verlaten te hebben als hij onder de titel in Hugo
en Elvire een zeer vrije vertaling geeft van Die Schuld van Müllner en zijn stuk in
de ondertitel een ‘romantiesch treurspel’ noemt. Enkele classicistische elementen
zijn bewaard gebleven. Tegenover de vrije verzen van Die Schuld hanteert Van der
Hoop de alexandrijn als hoofdmetrum; alleen in die passages waar de ‘innerlijke
toestand der tooneelpersonaadjen zich in hartstochtelijke uitdrukkingen lucht geeft’
kiest hij voor lyrische voetmaten. De handeling voltrekt zich in ongeveer zes uur;
de eenheid van plaats is in acht genomen. Ook een aantal minder kiese scènes die
met de waardigheid van het toneel strijden, heeft hij laten vallen. De belangrijkste
inhoudelijke verandering geldt het slot, waar hij Hugo niet, zoals in het stuk van zijn
voorganger zelfmoord laat plegen, onder meer om het ‘christelijk gevoel van den
aanschouwer’ niet te kwetsen.
Van der Hoop blijft geobsedeerd door het noodlotsmotief. Lezing van een verslag
van een oudermoord in Spanje brengt hem in 1838 tot het schrijven van het treurspel
De horoskoop, dat speelt in een oud spookachtig kasteel in het noorden van Spanje.
De Spaanse edelman Gonzalez is verworden tot een somber man, sinds een
horoscoop hem vertelde dat hij zijn beide ouders zou vermoorden. Als een gitano
die het op de vrouw van Gonzalez heeft voorzien, hem vertelt dat zijn vrouw rond
middernacht een rendez-vous heeft met een minnaar, lost Gonzalez twee schoten
en doodt inderdaad zijn beide ouders.
De horoskoop beantwoordt nog maar zeer ten dele aan het tien jaar eerder door
Van der Hoop uitgesproken ideaal van een romantische inhoud in klassieke vormen.
Drie van de vier bedrijven spelen zich af op het slot, maar het derde in een
‘bergachtig oord’. Van der Hoop houdt de rijmende versvorm aan, met een overwicht
aan alexandrijnen, maar laat ook andere metra toe als de gevoelens van zijn
personages dat vereisen. Ook het sterven van de vader vindt op het toneel plaats.
Het stuk wordt beheerst door de noodlotsgedachte die allereerst Gonzalez verlamt
en na een voorspellende droom ook zijn vrouw beheerst en onontkoombaar naar
het gruwelijke eind vooruitwijst. Zoals Van der Hoop de gitano laat zeggen:
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Het lot kent in zijn loop verwrikking noch verkrachting.
Deed een der onzen u dien ijzren Wil verstaan,
Dan zult gy in den strijd dat vonnis niet ontgaan.
't Geen we in de lijnen van der menschen handpalm lezen,
Is in der starren loop bepaald. Geen angstig vreezen
Ontwapent ooit de macht, die zich door ons verklaart,
Aan elk die vol begeerte op 't beeld der toekomst staart.

Het drama voltrekt zich voorts in een ambiance die de horreur alleen maar versterkt.
Een hevige storm, donder en bliksem wijzen vooruit naar de fatale ontknoping.
Gonzalez is een getourmenteerde ziel, slachtoffer van onbekende krachten waarvan
hij het einde niet kan voorzien. Hij past zo gedeeltelijk in het rijtje van ongelukkige
romantische helden die met name in het Duitse noodlotsdrama vaak voorkomen.
De christen Van der Hoop zat hier wel met een probleem. Als het noodlot regeert,
is de mens die een moord begaat eigenlijk niet schuldig te noemen. Van der Hoop
schrikt voor die uiterste consequentie terug. Vandaar, dat hij in een voorbericht de
intentie van De horoskoop omschrijft als ‘de voorstelling [...] van den mensch, afvallig
van God, en daarom door God verlaten; trotsch op eigene krachten, en daardoor
zwakker dan het riet, dat door den wind gebogen wordt’. Nadat de catastrofe zich
voltrokken heeft, laat Van der Hoop Gonzalez zich distantiëren van de
noodlotsgedachte die de mens eerder tot slachtoffer maakt dan schuldig doet zijn:
Men zegt hier niet: de mensch kan 't noodlot niet ontgaan.
Neen wee hem, die zijn toorn als mensch niet kan betoomen,
En 't bloed zijns naasten als het bloed van 't wild doet stroomen!

Gonzalez wil dan ook ‘door het zwaard des beuls, in naam der wetten sterven’.
Van der Hoop was niet alleen gefascineerd door het Duitse romantische
noodlotsdrama, maar ook door vertegenwoordigers van de Franse Romantiek en
vooral door Victor Hugo, die hij als romanschrijver en toneelvernieuwer mateloos
bewonderde. Een jaar voor de verschijning van De horoskoop verschijnt van zijn
hand Han van IJsland. Dramatisch tafereel, een toneelbewerking van een roman
van Hugo die in Nederland door de behoudende critici was verketterd. Op het titelblad
dekt Van der Hoop zich enigszins in tegen mogelijke kritiek door aan de
classicistische autoriteit Boileau de uitspraak te ontlenen dat zelfs een ‘monstre
odieux’ door een artistieke presentatie kan behagen. En ook zijn uitvoerige voorrede,
een onmiskenbare verdediging van de Franse school en in het bijzonder van Hugo,
is een duidelijke poging de kritiek de wind uit de zeilen te nemen. Zijn stuk - daar is
hij van overtuigd - zal zeker aanstoot geven
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‘bij velen, die tegen de zoogenoemde romantische tooneel-poëzij onzer dagen te
velde trekken’. Maar ook voor de toneelpoëzie geldt dat stilstand in de kunst
achteruitgang betekent.
Het steeds maar weer gebruikmaken van dezelfde vormen leidt immers tot
eentonigheid. Bovendien kost het minder moeite om een classicistisch treurspel in
rijmende alexandrijnen dan om een prozadrama te schrijven. En wat de inhoud van
zijn drama betreft, het monster Han van IJsland is niet de protagonist van het stuk,
terwijl in het gedrag van de andere personages duidelijk de zedelijke les zichtbaar
wordt dat ‘de deugd eenmaal moet zegevieren op de misdaad’.
Het dramatisch tafereel, zoals Van der Hoop het noemt, speelt zich af in 1699 in
Noorwegen. Net als in de roman van Hugo zijn de hoofdpersonen de graaf van
Griffenfeldt, zijn dochter Aleide en haar minnaar, de erfzoon van de onderkoning
van Noorwegen. De oude graaf, beschuldigd van hoogverraad, is voor eeuwig van
Denemarken verbannen naar een somber slot in Noorwegen. De geliefde van Aleide
weet na een hele reeks verwikkelingen het bewijs te leveren dat Van Griffenfeldt
onschuldig is. Op het einde van het drama geeft Van Griffenfeldt het jonge paar zijn
zegen. Met dat positieve hoofdthema contrasteren de gruwelen van de legendarische
Han van IJsland, een outlaw van bovenmenselijke kracht, een bloeddorstig monster,
voor wie roven, verkrachten en moorden een satanisch genoegen zijn. Hij is de
schrik van de mijnwerkers en vissers en duikt herhaaldelijk op in allerlei
vermommingen. De ingewikkelde plot, mede aangestuurd door excentrieke bijfiguren,
voltrekt zich veelal op huiveringwekkende locaties. Zo begint het stuk voor een
lijkenhuis, waar de ene verdronkene na de andere vermoorde wordt binnengebracht
en het speelt zich daarna voornamelijk af in bergachtige streken, waar donder en
bliksem en hevige stormwinden de personages permanent vrees aanjagen. Deze
‘romantische’ inhoud, om met Van der Hoop te spreken, wordt niet langer in een
classicistische vorm gegoten. Er is geen eenheid van tijd, en ook die van plaats
wordt met voeten getreden. De drie in proza geschreven, maar met lyrische zangen
gemengde bedrijven vallen elk in twee gedeelten uiteen, die zich steeds weer op
een andere locatie afspelen.
Adriaan van der Hoop staat op grond van zijn romans en versverhalen te boek
als een van de weinige romantici van Nederland. Zijn dramatisch tafereel Han van
IJsland is te beschouwen als een gedurfde poging aansluiting te vinden bij het
Franse romantische toneel uit die dagen.

Toneelspel en blijspel
In de eerste jaren van de negentiende eeuw blijft het toneelspel, alias het burgerlijk
drama, nog altijd in trek. Een grote impuls tot dergelijke familiedrama's
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hebben de Duitsers Iffland en vooral Kotzebue gegeven, van wie zeer veel
toneelstukken werden vertaald en ook nagevolgd. Veel van die stukken spelen in
de eigen tijd, maar daarnaast is er ook een tendens waar te nemen om aan het
toneelspel een quasihistorische achtergrond te geven. De jonge Tollens schreef er
een aantal, naast een vuistdikke bundel met vijf classicistische treurspelen, en ook
Spandaw bewoog zich op dit terrein. Veel opgang maakte, vanwege het nationale
sentiment, Jacob van Lennep met Het dorp aan de grenzen (1831), geschreven
direct na de Tiendaagse Veldtocht, dat in korte tijd vijf drukken beleefde. Het had
de bedoeling, zoals Van Lennep in het voorwoord schrijft, ‘om liefde voor Koning,
land en orde aan te kweeken’. Het speelt nadrukkelijk in op de actualiteit: de strijd
van de Noord-Nederlanders tegen de muitzieke Belgen in een grensplaatsje, en
concentreert zich op een herberg. De kastelein daarvan is tevens een
vaderlandslievende burgemeester. Het is een komen en gaan van zowel Vlamingen
als Noord-Nederlanders in de herberg. Alle gelegenheid voor Van Lennep om de
analfabetische, krompratende Belgen belachelijk te maken en het dienstmeisje
Maria als heldin op te voeren, die met haar slimheid iedereen de baas is. Het is
begrijpelijk dat dit gelegenheidsstuk in twee bedrijven, vol rake typeringen en
gelardeerd met musicalachtige liedjes, aansloeg bij een publiek in oorlogstijd.
In Nederland zijn, overigens met weinig succes, ook pogingen aangewend om
het ‘hoge blijspel’ te schrijven. A.L. Barbaz merkt daar in de voorrede van zijn blijspel
De lichtzinnige, of de gevaren der onbedachtzaamheid (1807) over op dat er tot
dan toe eigenlijk ‘geen regelmatig groot blyspel, of karakterstuk’ in de stijl van Molière
geschreven was. Nederlanders als Asselijn en zelfs Langendijk, ten onrechte de
Nederlandse Molière genoemd, zouden eerder stukken in ‘het koddige’ dan in het
‘fyne boertige vak’ geschreven hebben. Een vergelijking tussen de Franse en
Nederlandse blijspelen valt negatief voor de laatste uit; deze doen ‘slechts den
mond, maar de eersten doen de ziel lagchen’. Zijn eigen stuk laat hij in Frankrijk
spelen, omdat het karakter van Fransen, Duitsers en Italianen meer dan de
Nederlandse volksaard geschikt is voor het vrolijke blijspel. Het deftige treurspel of
het ernstige blijspel is meer geëigend voor het Nederlandse toneel, omdat ‘onze
samenleving niet zeer ryk in grappige voorvallen is’. Overigens geldt voor het ‘hooge
blyspel’, hoe vrolijk van aard ook, dat het nauw verwant is aan het ernstige drama
alias het toneelspel; de ontknoping mag echter niet treurig zijn.
Barbaz is de eerste toneelschrijver geweest die poogde Hollandse
karakterkomedies te schrijven in een periode dat anderen nog altijd volstonden met
grappig en anekdotisch te zijn. In een drietal stukken, De vleijer, De lichtzinnige en
De logenaar, is hij redelijk geslaagd in dat streven. Ik beperk mij hier tot De
lichtzinnige. Hoofdpersoon is de jonge rijke weduwe Elmance, een ‘loshoofd’,
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‘dwaas en onbezonnen’, maar ook ‘grootmoedig, mild van aart’. Zoals haar
geldbeluste kamenierster opmerkt is zij door ‘'t lezen van romans, vol romaneske
grillen’ voor allerlei lichtzinnige karretjes te spannen. Naar haar hand dingen twee
broers. De ene, Saint-Orme, is een ernstig man met nobele inborst, de ander,
D'Armand, een charmeur die via een schaking Elmance wil verleiden. De
vijfentwintigjarige Elmance is echter te zeer gesteld op haar vrijheid en houdt beiden
aan het lijntje. Zoals het in een blijspel betaamt, komt Elmance ten slotte tot inkeer
en geeft zij haar hand aan Saint-Orme. Haar plotselinge ‘bekering’ in het vijfde bedrijf
na talloze blijken van lichtzinnigheid is weinig geloofwaardig. Niettemin is Barbaz
erin geslaagd zijn blijspel de nodige vaart te geven, mede dankzij een nevenintrige
en machinaties van het huispersoneel van Elmance, dat alleen belust is op geldelijk
gewin.
Veel succes was er in 1837 weggelegd voor De neven van Helvetius van den
Bergh, die evenals Barbaz zijn blijspel van een uitgebreide inleiding voorzag. Na
de triomfen van Molière was het in Frankrijk bergafwaarts gegaan met het blijspel.
Het publiek had de smaak voor het echt klassieke verloren en liet zich nu leiden
door ‘den prikkel dier heete specerijen, waarmêe de hedendaagsche, zoogenaamd
romantische kookschool hare geregten toebereidt’:
Deze zoekt het tragische in walgelijke afgrijsselijkheden, die den
aanschouwer doen griezelen, maar niets gevoelen, het comische in triviale
platheden, die hem doen schateren maar niet lagchen. Dat alles klutst
en haspelt zij door een, en ziedaar
het tegenwoordige Drame!
Het Franse blijspel is dus in verval, vindt Van den Bergh. Konden we dat ook maar
zeggen van het Nederlandse blijspel, dat eigenlijk nooit heeft gebloeid! Evenals
Barbaz heeft Helvetius van den Bergh niet zoveel op met Langendijk. ‘Hij doet ons
laghen, niet denken.’ Hij had de Nederlandse Molière geweest kunnen zijn, als wij
de Franse zeden zouden hebben bezeten. Het ernstige, afgetrokken karakter, ‘de
stille huisselijke leefwijze onzer landgenooten’ geven echter de komische dichter te
weinig vat op gebreken en ridicule trekken. Toch waagt de zich nog in anonimiteit
hullende Helvetius zich aan een blijspel, al is hij ervan overtuigd geenszins een
volmaakt stuk geleverd te hebben. Het resultaat is een in verzen geschreven blijspel
in vier bedrijven, spelend te Leiden in 1836.
De neven handelt over de confrontatie van twee werelden. Aan de ene kant het
adellijk milieu van de verarmde baron Van Zevenvan, wie er veel aan gelegen is
dat zijn dochter een rijke partij trouwt, maar niet tot elke prijs. Daartegenover staat
het milieu van de gefortuneerde rentenier en bankier, die beiden vurig verlangen
dat hun neef of zoon een freule aan de haak slaat. Dat
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gegeven biedt Helvetius van den Bergh de mogelijkheid vooroordelen over en weer
aan de kaak te stellen in vaak geestige scènes en snelle dialoogwisselingen.
Ondanks de versvorm weten de personages zich, om met Potgieter te spreken, die
in De Gids van 1838 een vrij lovende recensie aan De neven wijdde, ‘natuurlijk, juist
en onverbloemd uit te drukken’. Zo is er een monoloog van een bijpersonage, waarin
hij zijn successen aan het biljart met zo veel details uit de doeken doet dat de lezer
onwillekeurig moet denken aan een vergelijkbare scène in de Camera obscura.
Raak getroffen zijn ook de vele, van zelfinzicht getuigende observaties van beide
partijen. Zo definieert bankier Terlaan zijn positie en die van de anderen als volgt:
Bezit men geld, zoo moet men dit gevoelen.
Al de eer, al de achting, zoon, die ons de wereld schenkt,
Schenkt ze aan ons goud alleen; een gek die anders denkt,
Door ijd'len waan verblind, zich in het hoofd gaat prenten,
Dat elk hem prijst en acht om deugden of talenten.
Eerwaardig is de deugd, doch zelden eert men haar:
En wat is 't lot van een geleerde of kunstenaar?
Vergeefs zoekt hij zijn gave aan Plutus toetewijden;
Men juicht hem wel eens toe, maar laat hem honger lijden.
't Is 't geld alleen, dat ons, in aanzien brengt, verheft,
Vergeet dit nimmer. Wat den adel nu betreft,
Hij is een stokpaard, voor de grootste soort van gekken,
Een afgedragen kleed, vol scheuren en vol vlekken,
Verworpen... zoo niet soms een rijk kapitalist
Er hier een lap op zet, er daar een vlek uit wischt.
Wat scheelt het Brederode of Arkel zelfs te heeten!
Een naam is slechts een naam, de dooden zijn vergeten!
't Is dwaas dat men hun roem zich tot verdienste stelt.
De waardigste edelman is de edelman met geld;
Die kan, ten minste, nog zijn kleed met eere dragen.

Genuanceerder laat de oude baron, in veel opzichten voor Helvetius van den Bergh
een normfiguur, zich uit over zijn eigen stand in een gesprek met zijn leeghoofdige
zoon:
De baron
Waar blijven nu die trotsch, dien ge aan uw' naam wilt hechten?
O, zoek geen grootheid meer, in lang verbleekten schijn;
Thans moet een edelman ook mensch en burger zijn!
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Eduard
Maar hoe zal hij zich, boven and'ren, dan verheffen?
De baron
Door anderen, als mensch en burger te overtreffen.
Niets meer is hij dan lid der groote maatschappij;
Haar wet schrijft ieder, van wat rang of stand hij zij,
Bijzond're pligten voor, den grooten 't meest van allen.
Die hoog staat, Eduard, moet schitteren of vallen!

In zijn al eerder genoemde kritiek sprak Potgieter de hoop uit dat de auteur het
Hollands toneel nog menig blijspel zou schenken. Het mocht niet zo zijn. Van den
Berghs eersteling De neven werd verschillende malen herdrukt en bleef in de
negentiende eeuw nog lang op het blijspelrepertoire staan. Maar de tegenhanger
van dit succesrijke blijspel, De nichten uit 1841, viel als een baksteen. Helvetius
van den Bergh was hierover zo verbitterd dat hij zich niet meer heeft gewaagd aan
nieuwe pogingen.
Een terugblik op het toneel uit de eerste dertig jaar van de negentiende eeuw
moet tot de conclusie leiden dat het met het vaak gesuggereerde verval nogal
meeviel. Het was de glansperiode van begenadigde acteurs die ook middelmatige
teksten door hun overtuigend spel een meerwaarde wisten te geven. Tevens was
het de tijd waarin het denken over het toneel in beweging raakte en de aanvankelijk
stringente classicistische posities uiteindelijk werden verlaten. In het verlengde van
die evolutie ontstond er ruimte voor een nieuw repertoire, gekoppeld aan nieuwe
genres die volle zalen trokken. Het tijdvak 1800-1830 was zo op toneelgebied geen
periode van louter stilstand of doodstroom, maar zeker ook een fase van
vernieuwende tendensen.
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2.2 Het Zuiden: ijver en strijd in het letterveld

aant.

In De Gids van 1844 haalt Potgieter een herinnering op uit zijn jeugdjaren in
Antwerpen, kort vóór 1830. Het gaat om een memorabele avond in het Groot
Wafelhuis waarbij hij als jurylid getuige was van een declamatiewedstrijd die door
een plaatselijke kamer van rhetorica was georganiseerd. Potgieter spreekt er zijn
verwondering over uit dat de herhaalde ‘uitgalming’ van een weinig tot de verbeelding
sprekende monoloog uit De onechte zoon van de populaire Duitse toneelauteur
Kotzebue op het bonte publiek van wafeleters en bierdrinkers uit de lagere
middenklasse in de propvolle en lawaaierige gelagzaal een fascinerende uitwerking
kon hebben. Als bij toverslag verstilde het rumoer. Potgieter verveelde zich, maar
het publiek blééf geboeid, ademloos: ‘Welk een herschepping! [...] Dáár trad ene
tooneelspeler op - ik heb menigen redenaar sedert het honderdste der belangstelling
toegewenscht, waarmede hij werd ontvangen, aangehoord, gevolgd, beide in gebaren
en geluid.’ Niet het artistieke niveau was de motor van dit wonder, maar wel de
vaderlandsliefde, zegt Potgieter. En ten slotte: dat men op een toneel in de eigen
taal hoorde spreken, was voor het volk al genoeg om in de ban te raken.
Potgieter haalt de anekdote aan in een met veel welwillendheid geschreven
recensie over Vlaams prozawerk uit de jaren 1842-1844 om te illustreren welke
vooruitgang de Vlaamse literatuur na 1830 had gemaakt, of anders gezegd, hoe
groot de achterstand was die men in het Zuiden had in te halen op Nederland, waar
anno 1844 van hoogstaande literatuur al werd verwacht dat ze niet louter nationale
en huiselijke poëzie kon voortbrengen, maar vooral vakkundig geschreven proza
als voertuig van denkbeelden die een hele maatschappij bezielden. De beloftevolle
prozaschrijvers in het Zuiden op dat moment, Conscience en Van Kerckhoven,
hadden in dat opzicht nog veel werk voor de boeg. Ter verontschuldiging werpt
Potgieter een blik op de voorgeschiedenis van de Vlaamse literatuur in het Zuiden,
om een idee te hebben van de afstand die inmiddels was afgelegd. Maar vanuit zijn
perspectief zag de situatie er nog steeds beroerd uit.
Op het eerste gezicht was dat ook niet anders: weinig geschoolde schrijvers, geen
gevormd lezerspubliek, geen literaire uitgeverijen, zelfs geen uniforme voertaal. Bij
gebrek aan een georganiseerd literair debat in de volkstaal - afgezien van een aantal
op het Noorden gerichte progressieve tijdschriften uit de periode van het Verenigd
Koninkrijk - zouden ook geen moderne literaire ideeën voet aan de grond hebben
gekregen. De vroegromantische ideeën die in Duitsland en Frankrijk furore maakten
(Schlegel, Mme de Staël), zouden volgens de traditionele beeldvorming wel in België
hebben gecirculeerd, maar
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geïnteresseerde Nederlandstaligen zouden enkel via de Franstalige pers hiervan
kennis hebben kunnen nemen. Het is overigens wél zo dat bijvoorbeeld Leo de
Foere, een priester uit het West-Vlaamse Tielt, al in 1815 de nieuwe beweging in
zijn krant Le Spectateur Belge met een traditionalistisch en cultuurnationaal
denkkader van antwoord dient. De ‘bataille romantique’ komt uitgebreid aan bod in
Le Journal de Bruxelles in de jaren 1825-1826, maar die ideeën lijken niet door te
dringen in de praktijk van de Vlaamse auteurs die nog verankerd lag in de literaire
organisatievormen van het verleden. Met veel pathos en uitbundigheid zouden zij
lucht hebben gegeven aan hun opgetogenheid, telkens wanneer ook maar iemand
blijk gaf van genoeg vaderlandsliefde om de eigen volkstaal of de autochtone
literatuurbeoefening in verdediging te nemen. Dat bepaalde prijsvragen door véél
dichters werden beantwoord, was soms al genoeg om enthousiasme op te wekken.
Toch is dit beeld karikaturaal. Veel poëzie uit die periode is inderdaad in de eerste
plaats aansporing tot het beoefenen van de moedertaal. Zij ontleent in veel gevallen
enkel aan die dienende rol haar bestaansrecht. In zijn Verhandeling over de
Nederduytsche tael- en letterkunde opzigtelyk de Zuydelyke Provintien der
Nederlanden (1820-1824) verwoordt Jan Frans Willems overigens de toen evidente
opvatting dat het dichterlijke als vanzelf ontstaat als men de verwaarloosde taal ter
harte neemt. Dat het nationale streven voldoende werd geacht om poëzie mogelijk
te maken, betekent echter niet dat bekrompenheid de regel was. Zo is er in sommige
kringen wel degelijk sprake van openheid tegenover het intellectuele en literaire
leven in het buitenland. Dat is het geval met Gentse progressieven in de Franse tijd
(zoals K. Broeckaert), enkele geschoolde priesterdichters (zoals S.M. Coninckx) of
bijvoorbeeld met schrijvers en onderwijzers uit de kring van het Antwerps Tael- en
Dicht-kundig Genootschap, die zich anno 1815 in hun eerste literaire almanak
profileren met een niet mis te verstaan nationaal en pro-Nederlands programma,
maar door de opname van Franse stukken en vertalingen van ‘vreémde letterhelden’
ook expliciet willen laten zien dat zij ‘niet wars zyn van al wat uytheémsch is’. Die
Antwerpse auteurs, onder wie ook ingeweken Nederlanders en de jonge Willems,
blijken ook over een veel grotere belezenheid te beschikken dan wat de latere
beeldvorming laat vermoeden. Hun literaire oefeningen bestonden overigens in de
eerste plaats uit bewerkingen van Latijnse, Franse, Duitse en Engelse voorbeelden
(van puntdichten van Martialis tot epische verzen uit Milton), waarbij een opvallend
grote verscheidenheid aan genres en dichtvormen werd uitgeprobeerd. Wel waren
en bleven in Zuid-Nederland leeslust en geëxperimenteer nog onlosmakelijk
verbonden met een didactische instelling. De nuttige almanak - soms de enige
lectuur in de toenmalige huisgezinnen in het Zuiden - was dan ook een uitgelezen
kanaal waarlangs ‘lettervruchten’ werden verspreid. Redacteur
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A.J. Verbruggen, een Nederlandse onderwijzer die zich in het Zuiden vestigde en
talrijke didactische werkjes in de trant van ABC-boekjes uitgaf, plaatst de Antwerpse
almanak dan ook nog duidelijk onder een horatiaans motto: ‘Hy treft van alles recht
den aard, / Die 't Zoet en Nut te samen paert’.
Er is ook omzichtigheid geboden bij de interpretatie van bepaalde taalfenomenen.
In deze periode verwijzen bijvoorbeeld Franse teksten niet automatisch naar een
literaire interesse voor buitenlandse voorbeelden. De Franse cultuur gaf in de periode
1800-1830 in het Zuiden nog altijd de toon aan. Men gaf daarom een verdediging
van de Nederlandse volkstaal en literatuur soms een grotere draagkracht en
reikwijdte door die in het Frans te publiceren. In bepaalde omstandigheden, zeker
in de Franse tijd, had men ook geen andere keus dan de Franse voertaal te
gebruiken, zoals bij officiële manifestaties. Illustratief in dit verband is de Franse
rede die Norbert Cornelissen, een centrale figuur in het Gentse culturele leven uit
de periode vóór de Belgische onafhankelijkheid, in 1812 in de kamer van rhetorica
De Fonteine van Gent houdt en waarin hij de Franse taal looft ‘qui tend de jour à
jour à devenir plus générale, plus européenne’. Tegelijkertijd roemt hij de nationale
cultuur, in het bijzonder het literaire verenigingsleven, dat uitgerekend door de
dominantie van de Franse taal in verval is geraakt. Typerend voor de ingewikkelde
taalcontext is de daaraan gekoppelde publicatie van het verslag van de prijsuitreiking
van het tweetalig groot Concours van de kamer der Fonteinisten van juli 1812,
waarbij prijzen werden uitgedeeld voor de wedstrijden, naast die van kalligrafie en
muzikale harmonie, voor zowel Franse als Vlaamse poëzie en declamatie. Opdracht
van de poëziewedstrijd was honderd verzen te dichten over de campagne van de
Franse keizer Napoleon vanaf de overwinning van Friedland tot aan de Vrede van
Tilsit. Onder de koepel van de officiële Franse propaganda klinkt toch vooral de
autochtone nationale stem: in de publicatie wordt enkel de verzameling van alle
Nederduitse dichtstukken opgenomen, met als eerste het lofdicht van de jonge
winnaar Jan Frans Willems, ‘Myn zangster! zing den moed der fransche
Leger-schaaren!’. Zijn ‘Hymne aen het vaderland’ - bedoeld is wel degelijk het Franse
vaderland - is tegelijk, alleen al als tekst in de nationale taal, een eresaluut aan de
herleving van het Nederduits en het culturele verenigingsleven in de Zuidelijke
Nederlanden onder Frans bewind.
Soms diende het Frans als overredingsmiddel. Zo liet Karel (eigenlijk Charles)
Vervier, een bankier en ontvanger te Gent, in 1820 een bundel Dichtstukjes drukken
en liet die vergezeld gaan van een parallelle Franse vertaling, een imitation libre
door de Gentse hoogleraar Louis-Vincent Raoul. De pro-Nederlandse Vervier wilde
daarmee Noord- en Zuid-Nederlanders als ‘broeders’ van ‘één volk’ helpen verenigen,
en de navolging in Franse verzen werd daarbij als retorisch middel gebruikt om de
Zuid-Nederlanders van hun vooroordelen tegen
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het Nederlands te verlossen. Dat een genaturaliseerde Fransman als Raoul op korte
tijd die taal kon aanleren, was voor Vervier een bewijs dat elke Zuid-Nederlander
de taal van het Noorden aankon:
En welk Nederlander [lees: Zuid-Nederlander] zal, na zulk een voorbeeld,
nog durven beweren, dat zijne moedertaal voor hem moeijelijk aanteleeren
is? Vooroordeelen, meest al uit gebrek aan vaderlandsliefde ontstaan,
kunnen alléén ons van de beoefening en van het gebruik dier schoone
en overrijke taal afhouden.
Door Zuid-Nederlandse dichters werden de Franse en de Nederlandse
poëziebeoefening toen (nog) niet gezien als rivaliserende of onverzoenbare
praktijken. Zo organiseerde de Maatschappij van Rhetorica te Eeklo in 1828 een
zevenvoudige wedstrijd, waarbij hoofdprijzen werden uitgeloofd voor Nederlandse
dichtkunst (een romance over het onderwerp ‘De strengheid van Lyderick de Buck’),
maar evenzeer voor Franse dichtkunst (een Franse vertaling van een episode uit
de eerste zang van De Hollandsche natie van Jan Frederik Helmers, namelijk de
dood van Bijling). Prudens van Duyse scoorde in beide categorieën. Frans Rens
won de gouden erepenning voor zijn Nederlands dichtstuk. Maar opvallend is de
parallellie: in beide talen worden nationale helden bezongen die de vergelijking met
Griekse en Romeinse helden kunnen doorstaan.
Bij het openslaan van prijsbundels uit de periode van het Verenigd Koninkrijk mag
men dus niet verrast zijn er een mengeling van Nederlandse en Franse teksten in
terug te vinden. Zo stuurt ook het boekje met de drie gedrukte Dichtstukken bekroond
doór het Koninglyk Genoótschap van Tael en Dichtkunde te Antwerpen, den 16
September 1821 signalen in verschillende richtingen uit. Onder voorzitterschap van
Jan Frans Willems werden, niet toevallig, twee Nederlanders uit Rotterdam bekroond,
J.L. Nierstrasz jr. en R.H. van Someren, met respectievelijk een dithyrambe en een
lofdicht op P.P. Rubens. Met die literaire bekroning werd ook aan (taal)politiek
gedaan. Daarnaast is er ook een Frans gedicht opgenomen, ‘Poëme sur la réunion
de la Hollande et de la Belgique’, geschreven door Charles Froment, een jonge
Fransman die als leraar te Oudenaarde verbleef en lid was van de plaatselijke
Maatschappij van Rhetorica, genaamd Kersouwieren. Verslagen van de betreffende
kamer vermelden met trots dat Froment de meer dan tweehonderd verzen in minder
dan zes uur tijd had geschreven, blijkbaar nog een kwaliteitslabel in die tijd. In deze
bundel benadrukt het Franse gedicht wel extra het Belgische en Brabantse element
tegenover het ‘Hollands’ overwicht. Overigens gebeurt dat ook door de typische
accentspelling (onder meer in de titel van de bundel), volgens het stelsel van Des
Roches en Terbruggen. Op een moment dat in Nederland de spelling-
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Siegenbeek (1804) als regel gold, is dat gebruik in 1821 een duidelijk teken van
Zuid-Nederlandse eigenheid.
Ook in het geval van de Antwerpse almanakken, waarin elk jaar Franse stukken
in dichtvorm en proza werden opgenomen, is er een (verborgen) taalpolitieke
achtergrond in het spel. De gemengde almanakken verraden een nogal ingewikkeld
politiek en ideologisch spanningsveld dat zich in het Zuiden in de jaren twintig
ontwikkelde. Binnen het Antwerpse Tael- en Dichtkundig Genootschap vertaalde
dat zich overigens in de vorming van kampen. Een groep rond secretaris Jacob
Delin manifesteerde zich duidelijk als ‘Brabants’, met een even duidelijke interesse
voor de Franse cultuur. Daartegenover stond de jonge Jan Frans Willems met zijn
aanhang, die het genootschap fors een Nederlandse richting op stuurde, met succes
overigens. De spanningen die zich in dit cultureel genootschap voordeden, waren
symptomen van een oppositie in het politieke veld tussen orangisten en katholieke
traditionalisten. In de biografie van Willems is die oppositie bijvoorbeeld heel duidelijk
zichtbaar in de steun die hij enerzijds ondervond van zijn Lierse beschermheer
Georg Bergmann, een oud-Hollandse officier, antiklerikaal en contactman van
minister Van Maanen, en de tegenkanting die hij ondervond van de priester
Jan-Baptist Buelens, professor aan het aartsbisschoppelijk college te Mechelen,
die berucht werd om zijn felle reactie in 1821 op de zogenaamd antikatholieke
strekking van Willems' Verhandeling over de Nederduytsche tael- en letterkunde.
Het is een rode draad in het literaire bedrijf die zich al vanaf de periode 1800-1830
in het Zuiden aftekent: literatuur beoefent men er, niet altijd even stringent, bewust
of openlijk, in nauwe samenhang met kwesties van morele, politieke en ideologische
aard.

‘Ontwaak myn zoetste Nimf!’: de poëzie

aant.

De wedstrijdcultuur
Dat er soms wel degelijk sprake was van een ruimere culturele interesse,
voornamelijk in bepaalde literaire kringen tijdens de periode van het Verenigd
Koninkrijk, neemt niet weg dat de dominante literatuurbeoefening vóór 1830, de
dichtkunst, nog in nauwe samenhang gebeurde met de traditionele organisatievorm
van de rederijkerskamers en dus nog sterk gebonden was aan strikt formele regels.
Op symbolische manier kwam dit tot uiting in de cultuur van de dichtwedstrijden die
vanaf 1803 vooral in het oude graafschap Vlaanderen (in de Franse tijd de
departementen van Leie en Schelde) een hoge vlucht namen en de traditionele
toneelactiviteit overschaduwden. In Brabant en Limburg was het fenomeen minder
bekend. De organisatie van de dichtwedstrijd was vrij
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stereotiep. Al dan niet in combinatie met een toneelwedstrijd werd voor een dergelijk
concours eerst het thema opgelegd, dat traditiegetrouw met berijmde uitnodigingen
aan de ‘dichtkunstminnaars’ te lande met zogenaamde prijskaarten bekend werd
gemaakt.
Diverse onderwerpen kwamen aan bod, zoals een markante gebeurtenis uit heden
en verleden (bijvoorbeeld een veldslag, de verwoesting van Troje), morele kwesties
(lofprijzing van de ware vriendschap versus aanklacht tegen de verderfelijke gevolgen
van de hoogmoed), politiek-maatschappelijke vraagstukken (‘De yselykheden van
de oorlog, het heil van de vrede’, Moorsele 1808), lofprijzingen van instellingen,
steden, regerende vorsten, heiligen, historische of literaire figuren, religie, kunsten
en wetenschappen. De onderwerpen (en de dichters) volgden soms de
wisselvalligheden van het politieke bestuur. Zo wordt in 1803 in Rumbeke de
‘vermaerden Held der Helden Bonaparte’ bejubeld, in Roeselare in 1816 ‘De
Menschlievendheyd der Belgen na den Slag van Waterloo’ en in Oostende in 1820
‘De Luister van de Nederlandsche Zeemacht in de 17e eeuw’. Daarnaast bleven
de klassieke onderwerpen zeer geliefd, zoals de onuitputtelijke bijbelstof. Zeker bij
het begin van de negentiende eeuw werden nog diverse opdrachten gelanceerd
om, uiteraard in verheven heldenverzen, de snaar te roeren over bijvoorbeeld de
zondvloed (Brugge, 1806), Adams val (Wakken, 1806), het oordeel van Salomon
(Heule, 1807), het Laatste Oordeel (Aalst, 1809) enzovoort.
De bundels die naar aanleiding van de prijsvragen werden gedrukt, geven verder
nauwkeurige informatie over de te volgen regels en de prijzen. Helemaal in de
rederijkerstraditie bevatten die ook een verslag van de prijsuitreiking, voorafgegaan
door een plechtige intrede van de maatschappijen. Zo trok op 29 augustus 1824
onder klokgelui een luisterrijke stoet door Veurne met gilden, wapenknechten,
herders, mythologische figuren, muzikanten, ‘engels met trompetten’, knechten in
oosterse kledij, godinnen en rijtuigen. De hele stad was in feeststemming.
Men hield zich strikt aan bepaalde regels. Niet iedereen kon altijd en overal
deelnemen. Zo sloten Brugge, Ieper, Kortrijk en Oostende in 1810 in het teken van
dichterlijke ‘ijver en broedermin’ een zogenaamd gesloten kunstverdrag, waarbij
overeengekomen werd dat men jaarlijks onderling in het strijdperk zou treden, waarbij
enkel de eigen leden konden meedingen. Daarom werd in de laatste wedstrijd uit
de reeks in Oostende in juli 1816 - met een thema uit de actualiteit, de actie van de
Engelse en Nederlandse vloot tegen de ‘barbaarse’ Algerijnse zeerovers - de
bekende dichter Pieter Joost de Borchgrave uit Wakken uitgesloten. Soms richtte
men zich tot alle dichters in Zuid én Noord. Andere keren konden alleen
Zuid-Nederlandse dichters meedingen naar een prijs. Om een prijs te behalen moest
men zich ook houden aan de strikte voorschriften
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met betrekking tot omvang en genre. Bij diezelfde Oostendse wedstrijd waren dat
bijvoorbeeld, geheel volgens de traditie: eremetalen voor honderd heldenverzen,
een vijfstrofige lierzang, de kamervraag (‘Wat Vreugd een Christen Slaef gevoelt in
d'eerste stonden / Wanneer hy onverwacht van Boeyen word ontbonden’), kalligrafie,
declamatie (‘deftige en boertige uitgalmingen’), zang en de prachtigste intrede. Men
kon ook een raadsel of ‘geestelyk vraagstuk’ opleggen. Men had de strikt formele
regels te volgen, op straf van uitsluiting. Berucht is het voorval bij de wedstrijd met
als thema ‘De Volksbeschaving’, die door de plaatselijke kamer Beminders van
Herte te Menen in oktober 1827 werd ingericht. ‘De Leijnimf wacht u af met snakkend
ongeduld’ - Menen ligt aan de stroom De Leie - stond veelbelovend in de uitnodiging.
In de prijzen viel de Ieperling Beequaert-Walewein. De elders al vaak gelauwerde
en vaardige jonge dichter Prudens van Duyse werd geweigerd, louter omdat zijn
inzending niet in heldenverzen (alexandrijnen) was gesteld. Het voorval werd jaren
later aangehaald in een artikel uit 1880 van de Vlaamse dichteres Maria van
Ackere-Doolaeghe, nota bene in het literair progressieve tijdschrift De Nederlandsche
Dicht- en Kunsthalle, als illustratie van de achterlijkheid van de oude generatie van
rederijkers die met hun dichterlijk geweld, hun ‘oude wanbegrippen’ en hun ‘krullen’
onze contreien teisterden, zelfs nog in 1827, toen zich al de eerste tekenen van de
zogenaamde herleving van de Vlaamse letteren voordeden.
Met die voorstelling van zaken schreef Maria Doolaeghe in 1880 de
rederijkerspoëzie van vóór 1830 van zich af, hoewel haar eerste poëzie daar nog
best veel mee te maken had. Als autodidact kreeg ze haar literaire opleiding van
plaatselijke letterkundigen en rederijkers in haar geboortestad Diksmuide, en het
was ook via wedstrijden, zowat de enige toen bestaande weg om zich in
Zuid-Nederland als dichter te manifesteren en een kans te krijgen om gedrukt te
worden, dat ze werd opgemerkt. In 1826 behaalde ze de eerste prijs in de prijskamp
te Ieper met als thema ‘Opkomst, groei en bloei der Dichtkunst’, ook al kon ze die
niet in ontvangst nemen. Volgens een al even traditionele regel moest men immers
op de proclamatie aanwezig zijn om gelauwerd te kunnen worden, maar gebonden
aan de etiquette kon ze als ongetrouwde vrouw niet in het openbaar optreden. De
prijs ging dan maar naar de tweede gerangschikte, David de Simpel, wel een
stadsgenoot en leermeester van Doolaeghe, die de medaille overigens achteraf
toch aan de dichteres zou schenken. Hetzelfde zou zich in Ieper min of meer herhalen
in augustus 1828. Doolaeghe won met haar ‘Lofzang op Homerus’, maar door haar
afwezigheid op de prijsuitreiking ging het eremetaal naar een zekere Pieter
Wylliezoon. De vermaarde Nederlandse dichteres Petronella Moens overkwam
hetzelfde lot te Wakken in 1806. Al die geplogenheden illustreren het strakke stramien
waarin de poëzie werd beoefend.
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We horen ook klachten van dichters en dichteressen over het literaire isolement
waarin ze moesten werken. Diezelfde Doolaeghe uit haar klacht (‘Kunstzustren, kan
ik hier niet vinden. / Ik dool den zangberg rond, in treurige eenzaemheid’) in haar
ode uit 1830 aan Petronella Moens, die zij compenserend ‘Hollands schrandre
Dichteres’ noemt, zelfs de ‘vrouwelijke Homeer’. Van Duyse klaagde ook zijn
isolement aan, zij het op de hem typerende ironische manier in een brief vanuit ‘zijn’
Dendermonde aan Doolaeghe, in het verre Diksmuide:
Gij beklaagt u over onkunde en koelheid in het beoefenen der letteren bij
uwe stadgenooten. Maar ik kan u warelijk niet troosten, ik behoef zelve
troost. Geletterden in de moedertaal ken ik hier niet; ik bezit er geen enkel
boek, dat mij au courant met onze letterkunde zou stellen. En te
Dendermonde, mijne echter onvergetelijke stad, o! toen ik er mijn
jubelzang aflas, de schoonste dag mijns levens, tot hier toe, waarop ik
plichtshalve eene academie bezong [‘Lof der toonkunst’, 1823], die ik
negen jaar had bijgewoond, was er geene enkele schoone welke mij
verstond en derhalve mij toelachte!
Hier zijn dichters en dichteressen aan het woord die het reveil van de Vlaamse
literatuur na 1830 hebben vormgegeven en die de periode daarvóór, jaren van hun
leerschool en debuut, als een incubatietijd voorstellen waarvan zij zich wensen te
distantiëren, sommigen in alle ernst, anderen met ironie. Van Duyse was scherp
voor de ongenadige wedstrijdjury's die soms over een woord konden vallen. In het
slechtste geval stellen de latere auteurs die periode voor als een dode tijd, een
onvruchtbaar intermezzo, beheerst door de slechte smaak en de pronkzucht van
dichters die, zoals De Potter dat in een vroege geschiedenis van de Vlaamse
literatuur in 1858 formuleerde, ‘nog hinkten aan de vermolmde krukken der
Rederijkers’.

Beeld en zelfbeeld van de dichters
Er bestaat in deze periode een vrij grote groep schrijvers van wie velen nog geworteld
zijn in de achttiende eeuw, zoals de Kortrijkse toneelschrijver en dichter Jan-Baptist
Hofman, die als wedstrijd- en gelegenheidsdichter nog actief bleef tot in 1835, toen
hij aan zijn lessenaar door een beroerte werd getroffen bij het schrijven van zijn
inzending voor de Brugse dichtwedstrijd over ‘De Belgen beminnaers van kunsten
en wetenschappen’. Hij won zestig ‘borstsieraden’ of eremetalen, die bij de begrafenis
van de betreurde dichter plechtig werden meegedragen in de lijkstoet. Hun roem
dankten deze dichters aan het feit dat ze ten nauwste waren gelieerd aan de kamer
van een bepaalde stad of van een dorp, zoals Jacob Lambin van Ieper, Leo D'Hulster
van Tielt, Jan Soenen van Deinze, Augustijn E. van den Poel van Wakken, Adriaan
Meynne van Nieuw-
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poort, F.L.N. Henckel van Aalst enzovoort. Bij prijskampen verdedigden ze ook de
eer van hun stad. Toch ging het voornamelijk om autodidacten die het dichten in
de volkstaal aanleerden door zelfstudie van Nederlandse meesters als Vondel, Cats,
Hoogvliet, Antonides van der Goes en Helmers. Jan Frans Willems getuigde dat hij
in zijn leerjaren te Lier een geleend exemplaar van de Henriade van Voltaire in een
vertaling van de hooggewaardeerde Sybrand Feitama (Hendrik de Groote,
Amsterdam 1743) ‘in vier of vyf dagen en nachten schryvens’ kopieerde en jarenlang
in zijn bezit hield als referentiewerk voor prosodie. Ze waren meestal van bescheiden
komaf. Een van de succesvolsten onder hen, Pieter J. de Borchgrave, was ‘slechts
een bakker’ uit Wakken, zoals hij dat zelf schreef, later een Frans staatsambtenaar
(belastingontvanger), ook al mochten tijdgenoten hem bewieroken als ‘de fenix der
Nederlandsche dichteren’.
Die afhankelijke positie in overheidsdienst zette hen aan tot voorzichtigheid.
Symbolisch is het voorval van De Borchgrave, die in de al genoemde wedstrijd van
De Fonteine te Gent in 1812 buiten de prijzen viel omdat hij in zijn inzending een
riskante link had gelegd tussen de wettige vorst Napoleon en Scaevola. Die
legendarische figuur uit de Romeinse geschiedenis was niet alleen om zijn
heldendaden, maar ook om een moord in de herinnering gebleven. De vergelijking
was politiek riskant. De rederijkerskamer was in 1812 na zes jaar sluiting door de
Franse overheid weer geopend en op dat moment kon men niet riskeren dat via
een poëtische vergelijking allusie zou worden gemaakt op de actuele parallelle
geschiedenis van de hertog van Enghien, die in 1804 door toedoen van Bonaparte
om het leven was gekomen.
Het incident en de pennentwist die eruit volgde - uiteindelijk zou ‘Scaevola’ uit de
gedrukte versie in de bundel met alle Nederlandse inzendingen van 1812 worden
geschrapt - wijzen op de nogal precaire situatie van de dichtende rederijkers in de
periode 1800-1830. In een constellatie van snel wisselende overheden en besturen
moesten ze veel aanpassingsvermogen en behendigheid aan de dag kunnen leggen.
Dat maakte hen ook eerder conservatief. Onderlinge rivaliteit verhoogde nog de
weinig comfortabele of stabiele situatie waarin de poëten met elkaar in competitie
moesten treden. Berucht is de ‘vete’, postuum nog opgedreven door nabestaanden,
tussen de dichters De Borchgrave en Pieter Jan Robyn.
Tekenend voor de sfeer zijn de onderlinge beschuldigingen van plagiaat. Een
voorval bij de prijsuitreiking van de wedstrijd voor de beste heldenverzen op het
thema ‘De verwoesting van Jeruzalem’ te Ieper in september 1804 spreekt
boekdelen. De tweede gerangschikte, David de Simpel, betrapte de winnaar Pieter
de Borchgrave op plagiaat (naar Het verheerlykt Leiden (1774) van de Nederlandse
dichter Le Francq van Berkhey), op het moment zelf dat De Borchgrave zijn gedrukte
verzen aan het publiek uitdeelde. Tegen De Borchgrave

Willem van den Berg en Piet Couttenier, Alles is taal geworden. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1800-1900

154
(met sprekend devies ‘Myd altyd Nyd’) schreef de priester-dichter Franciscus Henckel
dan weer een hekeldicht waarin de taal en spelling op de korrel genomen werden
wegens te sterke Hollandsgezindheid. Onderlinge meningsverschillen over
ideologische en taalkundige kwesties voedden blijkbaar de al hevige poëtische
concurrentiestrijd.
Het zelfbeeld van die dichters is dan ook meestal niet zo verheven. Illustratief
hiervoor is de korte autobiografie die David de Simpel uit Staden schreef in opdracht
van Prudens van Duyse in het Nederduitsch Letterkundig Jaerboekje voor 1852.
De Simpel overleed in 1851 en Van Duyse smukte de tekst over de ‘vergeten dichter’
op, om die te publiceren. De Simpel - hij had als kenspreuk ‘Simplex tamquam
Columba’, simpel als een duif - stelt daarin zijn leven voor als een tocht vol
hinderpalen en tegenkanting, waardoor hij zijn buitengewone drang naar kennis en
kunstbeleving niet ten volle kon realiseren. Zijn gemiste kansen symboliseren volgens
hem het bedenkelijke intellectuele peil van de Vlamingen bij het begin van de
negentiende eeuw. Een bescheiden afkomst (uit een boerengezin), niet in staat om
de Latijnse school te volgen, verplichte militaire dienst in Frankrijk en een mislukte
priesterroeping zorgden ervoor dat hij zich niet beroepsmatig aan kunst of
wetenschap kon wijden. Een groot doorzettingsvermogen, het besef als poëet
geboren te zijn en zelfstudie na de lastige dagtaak (als molenaar en als onderwijzer)
steunden hem in zijn carrière als dichter, die hij vooral dankzij de wedstrijden kon
opbouwen. Hij behaalde 42 medailles en werd aanvaard als lid van talrijke
genootschappen. Toch streefde hij niet de eeuwige roem na. Hij keerde het wereldje
van de wedstrijden ook de rug toe, deels uit ontgoocheling over de plaag van het
favoritisme en de prestigeslag tussen de rederijkerskamers van de grote steden.
De Simpel schrijft zichzelf als het ware weg, vol zelfbeklag. De bescheidenheidstopos
lijkt hem op het lijf geschreven. Zijn werk bestaat immers maar uit brokken rijmelarij
en ‘flauwschitterende spranken’, zo zegt hij zelf. Hij stelt het uiteindelijk voor alsof
zijn belangrijkste verdienste voor de Nederlandse letteren is geweest dat hij het
talent ontdekte van Maria Doolaeghe, de geboren dichteres, die hem al vlug overtrof.
Van dit biografische relaas is het maar een stap naar zijn opvattingen over poëzie.
Poëzie is voor De Simpel, zoals de ouden al wisten, een aangeboren gave. Zij biedt
nut en vermaak, leidt tot beschaving, maar dankzij de uitzonderlijke
verbeeldingskracht is zij ook in staat de grenzen van het stoffelijke te overstijgen:
poëzie voert ons ‘langs goude trappen, tot den glans van hoogere voorwerpen in
goddelijke verholendheden [...] of tot 't onbeneveld licht der onsterflijkheid’. Het citaat
illustreert zijn nogal stroeve taal. Is de poëzie een goddelijke gave, de dichter moet
toch door volgehouden arbeid een taai leerproces door. Vandaar de noodzaak van
grondige studie van de kunstwetten, beredenering,
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navolging en oefening. Ook het contact en overleg met ‘lettervrienden’ en
‘kunstgenoten’ zijn een must.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat De Simpel zelf een volumineus tweedelig
handboek voor beginnende dichters samenstelde, waarin de wetten en basisregels
van de diverse takken van de literatuurbeoefening worden voorgesteld en toegelicht:
Beredeneerde ontleding van de voornaamste grondregelen der dicht- rede- toneelen uitgalmkunst, gevolgd van de Nederlandse prosodia (Ieper 1825). Het boek
bestaat uit een vertaling van L'Art poétique (1674) van Boileau, voorzien van
uitgebreid commentaar. Voor de prosodie baseerde hij zich volledig op de Proeve
eener Hollandsche prosodia (1810) van Johannes Kinker. Tot in detail geeft De
Simpel de nodige voorschriften met betrekking tot stof, stijl, genres, wendingen,
woordkeuze en het hele dichterlijke woordenarsenaal (geijkte formules, antieke en
mythologische namen) waarover de leerling-dichter moest beschikken. Het boek
beantwoordde aan een noodzaak. De Simpel stond ook niet alleen hierin. In 1810
publiceerde F.D. van Daele al een verbeterde uitgave van een vertaling van Boileau
door J. Lebare uit 1721 en Thomas van Loo, een Brugse rederijker, werkte jarenlang
aan een Vlaamse poëtica in versvorm, Vlaemsche dichtkunst, in vier zangen, die
uiteindelijk in 1842 zou verschijnen.

Nationale denkbeelden
De rationele aandacht die deze dichters voor de regels van de dichtkunst aan de
dag legden, is echter niet de basis geweest voor hun erkenning. Veeleer het
tegendeel is waar: latere generaties hebben de ‘rederijkers’ uitgerekend om hun
ernst, hun gedwongen eruditie en hun stereotiepe beeldspraak zowat neergesabeld
en belachelijk gemaakt. Meer waardering daarentegen werd opgebracht voor het
nationale gehalte van hun teksten. Dit verklaart ook waarom de literaire nalatenschap
van de coryfeeën onder hen, Willems en De Borchgrave, door de Vlaamse
taalminnaars met de nodige lofbetuigingen werd uitgegeven, uitgerekend op een
moment dat de Vlaamse Beweging haar eerste resultaten op politiek en cultureel
vlak had behaald en men reeds terug kon blikken op de tijd van de pioniers van de
Vlaamse bewustwording. De literaire nalatenschap van Willems werd verzorgd door
Prudens van Duyse in 1856, die van De Borchgrave door zijn kleinzoon Ivo in 1861,
een uitgave die een indrukwekkend aantal hoogwaardigheidsbekleders en Belgische
politici in de intekenlijst mocht opnemen en waarvan ook luxe-exemplaren
verschenen. De fraaie uitgave is symbolisch voor de aanvaarding van de nationale
Vlaamse literatuur in België, en in de inleiding ervan wordt vooral de succesrijke
nationale dichter geprofileerd, met zijn lierdichten, cantates en de heldenverzen op
vaderlandse thema's, zoals De Belgen (1810) en Waterloo (1816), en in mindere
mate de dichter van bij-

Willem van den Berg en Piet Couttenier, Alles is taal geworden. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1800-1900

156

Titelpagina van Pieter J. de Borchgrave, Gedichten. Gent, 1861, met traditionele voorstelling
van de gelauwerde poëzie. Aan de trompet van de faam wappert het devies van de dichter:
‘Mijd altijd nijd.’
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voorbeeld het lyrisch en meditatief gedicht Dood en onsterflykheid (1818-1819). De
voorstelling krijgt als het ware een verlengstuk in de manier waarop Ivo de
Borchgrave ook de teksten van zijn grootvader stevig herwerkt.
Die herinterpretatie geldt ook voor Willems. Zijn patriottische gedicht Aen de
Belgen. Aux Belges - omwille van een polemiek met Franstalige tegenstanders van
het beleid van Willem I in 1818 verschenen met een parallelle Franse prozavertaling
en uitvoerige voetnoten - werd samen met zijn invloedrijke Verhandeling (1819-1824),
als een baak of ‘een monument in de geschiedenis van de Vlaamse Beweging’
voorgesteld, eerder dan als literair werkstuk. ‘Willems was geen dichter’, is overigens
de algemene opinie. Toch was anno 1818 literaire kwaliteit onlosmakelijk verbonden
met het effect dat een gedicht teweeg kon brengen in houdingen en gevoelens (ook
nationale) van toehoorders en lezers. Willems kreeg literaire vermaardheid en roem
uitgerekend omdat hij als dichter nationaal gevoel in het hart van zijn publiek had
opgewekt. En hij deed dat niet alleen met Aen de Belgen, maar ook met zijn ‘Ode
op de herstelling der Nederduytsche tael door Willem I. Prins van Oranje-Nassau,
in 1814’, met De puyn-hoopen rondom Antwerpen of bespiegeling op het voorledene
(1814), met zijn Grafschrift op den Generael van Merlen (1815), zijn ode op Rubens
bij de inhuldiging van diens borstbeeld bij het museum te Antwerpen in 1816,
enzovoort. Ze houden een fel appèl in aan de Belgen (of Zuid-Nederlanders) om
zich als volk te manifesteren tegenover andere, uitheemse volkeren (vooral de
Fransen) van wie ze zich onderscheiden door een luisterrijk verleden, een eigen
taal en een typische aard zoals die in zeden en gewoonten tot uitdrukking komt.
Antipathie voor vreemde talen, gebruiken en tradities versterkt de nationale band:
dat is zowat de vertaling van het motto uit De l'Allemagne van Mme de Staël dat
Willems op het titelblad van Aen de Belgen. Aux Belges liet drukken. De beleden
anti-Franse houding is enigszins paradoxaal omdat Willems cum suis in feite op de
Franse cultuur waren afgestemd. Het geluk van de Belgen is daarom, nog steeds
volgens Willems, verbonden met die eigen landstaal en bijgevolg met Nederland,
waarmee ze niet alleen de taal en het grondwettelijk vorstenhuis van Oranje delen,
maar op een dieper niveau ook door een natuurlijke verwantschap verbonden zijn.
Het gedicht eindigt met een bezwerende oproep:
Welaen, myn Broeders! Laet ons dan die tael beminnen!
Laet ons het heerlyk werk van onzen roem beginnen!
Laet ons, 't is meer dan tyd, doór eendragt saemgeschaerd,
Het woórdryk Nederduytsch doen kennen aen al d'aerd! Dan zal het Belgisch Volk, doór deugd en tucht en orden,
Haest waerlyk Nederlandsch, een baek der Volken, worden!
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Aankomst bij de Academie van Antwerpen van de door Frankrijk teruggegeven schilderijen
van Vlaamse meesters, 5 december 1815. Tekening van Louis Titz naar een schets van
Ferdinand de Braeckeleer. Overgenomen uit: P. Génard, Anvers à travers les âges. Brussel,
1888.

De verspreiding van dit soort opinies was een belangrijke taak die in die tijd aan
poëzie werd toebedeeld. Met dit doel voor ogen werden in teksten zowel rationele
argumenten als emotioneel geladen middelen ingezet. Ze droegen, vooral in de
periode na de val van Napoleon, bij tot een geest van vrijheid en nationale eenheid
in Zuid-Nederland. Dit vage Belgische natiegevoel, dat minder Nederlandsgezind
was dan Willems zich voorstelde, werd overigens niet alleen door Nederlandstaligen
ingevuld, maar evenzeer door Franstalige schrijvers, en in tegenstelling tot hun
Vlaamse collega's ging het daarbij ook om prozaschrijvers. In dezelfde jaren dat
‘Vlaamse’ vaderlandse dichters het hoogste woord voerden, schreven Franstalige
auteurs bijvoorbeeld al de eerste Belgische historische romans, zoals Henri Moke
in 1827 en 1828 over de water- en bosgeuzen. Moke was een Fransman die door
Willem I te Brussel als leraar was benoemd, en uiteraard beschreef hij met een
pro-Nederlandse pen de voorbeeldige wijze waarop de Nederlanders in de zestiende
eeuw de vrijheidsgeest verdedigd hadden. Even vanzelfsprekend is het dat hij die
vrijheidsstrijders als een voorafspiegeling beschouwde van de Belgische patriotten
van de negentiende eeuw.
Tot een dergelijk historisch fresco waren Vlaamse schrijvers duidelijk nog niet in
staat. Men zou daarop nog tien jaar moeten wachten. Zij uitten hun vaderlandse
gevoelens voorlopig nog in plechtige vaderlandse gedichten, voornamelijk naar
aanleiding van uitzonderlijke gebeurtenissen. Zo gaf de overwinning op de Fransen
in 1815 te Waterloo aanleiding tot zeer talrijke uitbun-
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dige gelegenheidsverzen, waarvan vele te Antwerpen werden uitgegeven, zoals
Op de gelukkige zegepraelen, behaeld doór de Hoogvorstelyke bondgenoóten op
de Fransche legers door M.J. van der Maesen of de Harp-zang tot lof der Belgen
door J. van der Borght. Een bijzondere gelegenheid was ook de triomfantelijke
terugkeer te Antwerpen in 1815 van de schilderijen van Vlaamse meesters die de
Franse bezetter in 1794 naar Parijs had gevoerd. Diezelfde dichter J. van der Borght
- hij was ook schilder en muzikant en noemde zichzelf daarom de ‘triplen artist’! schreef een zeer uitvoerige Parnas-galm by de wederkomst der oude kunst-tafereelen
van Belgenland: geroofd uyt kerken, kloosters, abdyen en palyzen, door het Fransche
schrik-bewind. Het Genootschap Tot Nut der Jeugd publiceerde in 1815 een heel
bundeltje met gelegenheidspoëzie (Toejuyching der leden van het genootschap Tot
Nut der Jeugd aen d'Antwerpsche Maatschappy der Schoone Kunsten: by
gelegenheyd van de wederkomst der, aen haer ontroofde schilder-stukken van de
vermaerdste meesters der Nederlandsche School), ook met Franse teksten, waarin
Willems een opmerkelijk eerbetoon schreef ‘Aen Antwerpen op het wederkomen
der schilder-stukken’. Hij gaat fel tekeer tegen de Franse ‘hoogmoed’. De
eigenwaarde van Antwerpen daarentegen, de ‘Stad van Rubens’, wordt even fel
aangezwengeld:
Triumph! ANTWERPEN! juych! uw' schoone Schilder-stukken,
Die Vrankryks plonder-magt,
Nu twintig jaer geleên, durf van uw' Altaers rukken, Zyn eyndlyk weêrgebragt.

Typerend voor de stand van zaken van het poëziebedrijf in het Zuiden op dat moment
is wel dat uitgerekend die vaderlandse verzen door de literaire kritiek in het Noorden
- in het Zuiden bestond die toen nog niet - zeer kritisch tot zelfs smalend werden
onthaald. Kon de dichter Willems nog op een zeker krediet rekenen, de genoemde
Parnas-galm bijvoorbeeld werd door de criticus van De Recensent, ook der
Recensenten in 1816 een goedbedoeld, maar ellendig kreupel uitgevoerd dichtwerk
genoemd, representatief voor de laagte waartoe de ‘Poëzij der Belgen’ gezonken
was.
Dat neemt niet weg dat ook de dichtwedstrijden een kanaal vormden voor de
verspreiding van nationale denkbeelden. Zowel de opdrachten als de inzendingen
van de prijskampen zijn (ook) te beschouwen als bouwstenen van nationale opinies.
Ze tasten de contouren af en vullen noties in als Nederlands, Nederduits, Belgisch,
Brabants en Vlaams. Uit initiatieven en teksten blijkt dat bijvoorbeeld Vlamingen en
Brabanders er op dit gebied onderling nog andere opinies op na hielden. (Oost- en
West-)Vlamingen onderling hadden ook andere voorstellingen van wat het vaderland
inhield of hoe de taal en de letteren
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eruit moesten zien. In hun uitspraken zijn wel antecedenten terug te vinden van wat
later de notie Vlaanderen in het België van na 1830 zal betekenen.
‘De vlaemsche Minerva ontwaekt meer en meer uyt den diepen slaep, waer in zy
ruym honderd jaeren is gedompeld gebléven.’ Dit lezen we in de bekendmaking
van een Vlaamse prijskamp uit 1807. Initiatiefnemer was Frans Donaat van Daele,
een geneesheer uit Ieper en vooral bekend om zijn tijdschrift Tyd-Verdryf (1805-1806)
waarin hij onder zijn pseudoniem Vaelande het bestaansrecht van het West-Vlaams
verdedigde tegen de hegemonie van het Hollands en het Brabants. Als bezieler van
het Ieperse genootschap Getrouwe van Herten lanceerde hij een prijsvraag voor
een lang episch gedicht - ‘epos’ noemt hij in puristische ‘Vlaamse’ termen een
‘Hoog-werk’ - over een onderwerp uit de geschiedenis van het ‘landdeel’ Vlaanderen.
Na een tweede oproep won de Bruggeling Petrus Albertus Priem de kostbare gouden
erepenning (gewicht ‘sestien engels in goud van twintig karaeten’) met een lang
heldendicht (108 pagina's alexandrijnen) over een episode uit de Karolingische
geschiedenis van het graafschap Vlaanderen, geconcentreerd rond een
legendarische stamvader van de grafelijke dynastie, Liederijk Debuck, eerste forestier
van Vlaanderen, in 8 zangen, in 1826 door C. de Moor te Brugge gedrukt.
In het oog springt de toespraak die Van Daele op 12 november 1809 voor een
publiek van taal- en literatuurliefhebbers (‘Vlaemsche Tael-belusters’) bij de
prijsuitreiking hield. Die bevat opvallend genoeg zowat alle topoi van de nationale
denktrant die na 1830 via Vlaamse poëzie en vooral via het fictioneel proza zo veel
bekendheid zouden krijgen, maar dan wel in het hele Vlaams-Belgische gebied.
Voor Van Daele is het Vlaamse vaderland nog iets anders dan Brabant of Limburg.
Wel verspreidt hij nationale denkbeelden die vertrouwd in de oren klinken. Hij valt
het idee aan dat de Vlamingen het uitschot der volkeren zouden zijn geworden, ‘soo
seer vervallen, dat wy geen aensicht meer durven toonen’, en brengt vervolgens
argumenten aan om die voorstelling te weerleggen. Hij wijst met spijt én trots naar
het verleden en de tijden toen onze voorvaderen in het bekende deel van de wereld
gevreesd en geroemd werden om hun heldendaden, hun economische macht en
hun prestaties op het gebied van kunsten en wetenschappen. Eén doelwit primeert,
de verheffing van het vaderland, en voor Van Daele was dat (West-)Vlaanderen. In
cultuurnationale termen zondert hij die eigen ‘landaard’ af op basis van de taal, die
dan volgens hem omwille van dit cruciale belang ook de sluitsteen van de
literatuurbeoefening vormt. In die gedachtegang mocht hij dan ook aan de
deelnemende dichters wat taal betreft de hoogste eisen stellen. Dat kwam erop neer
dat hij rigoureus vooropstelde dat inzendingen de particuliere taal- en
spellingsvoorschriften moesten volgen die hij in zijn eigen Tyd-Verdryf had
gepropageerd. Wie de Nederduitse Zangberg wilde bestijgen, moest een
onberispelijke,
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zuivere taal voor ogen houden. Hollanders en Brabanders spraken voor hem niet
minder dan een vreemde en ‘bedorvene spraek’.

Titelpagina en titelprent van Petrus Albertus Priem, Liederijk Debuck, eerste forestier van
Vlaanderen, in 8 zangen. Brugge, 1826.

Dat men daarover elders heel andere (nationale) opinies had, bewijst het
rivaliserende initiatief van De Catharinisten, de rederijkerskamer van Aalst, die in
1807, prompt na Van Daeles bekendmaking, een dichtwedstrijd voor toneelen
dichtkunst organiseerde. Het verschil blijkt al uit het feit dat de wedstrijd tweetalig
was, niet alleen gericht op Vlaanderen (laat staan West-Vlaanderen), maar ook op
Brabant en de andere Belgische provincies. Het volstond Belg van geboorte te zijn
om te kunnen deelnemen. Verder loog de titel van de wedstrijd er niet om: De Belgen
/ Les Belges. Zowel de Vlaamse (De Borchgrave, De Simpel en Augustijn E. van
den Poel) als de Franstalige deelnemers (onder anderen de in Gent wonende
Philippe Lesbroussart, die de eerste prijs verwierf) riepen, als geïdealiseerde spiegels
voor het heden, heroïsche scènes op uit het verleden van de Belgen, waartoe
sommigen ook de Nederlanders rekenden (de kruistochten, de strijd tegen de
Romeinen, de Guldensporenslag, de opstand tegen Spanje enzovoort) en roemden
hun welstand, hun deugden, hun karakter en hun beroemde schilders, dat alles in
idealiserende termen (Van den Poel: ‘En zoo volmaektheyd nog op onze aerdbol
zy, / Van alle volken grenst den Belg daer 't dichtste by’). België is één lustprieel,
‘waer 't hert van wellust
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smelt’. Al overheerst het nationale eenheidsbeeld, er worden ook verschillende
accenten gelegd. De Franstalige dichters beklemtoonden meer de loyaliteit van de
onderdanen aan hun vorsten, de Vlaams-Belgische dichters legden meer nadruk
op de vrijheidslievende Belg en zijn godsdienstzin en deugdzaamheid. Diezelfde
Van den Poel valt enigszins op omdat hij in zijn Verhandeling over de Belgen, zoals
zijn dichtstuk heet, een vlotte en zeer uitvoerige ontleding geeft van het karakter
van de Belg, een ware expositie van zijn aard en hoedanigheden, waarvan hier
slechts een korte passage:
Go[e]daerdig, heus, beleefd, zagt en beschaefd in zeden;
Rechtzinnig, gastvry, met een spraek vol minzaemheden:
Men word aen ed'len treed, gang, houding en gebaer,
Een groote ziel, en een verheven geest gewaer.
Welsprekend, schrander, rap, diepzinnig, opgetogen;
t'Welk aenwyst overvloed van geest en denkvermogen:
Met een karakter, door geen laegheyd oyt gekrenkt,
t'Welk voorgeeft dat de ziel iet groots, iet godlyks denkt.
Rondborstig, fraey, oprecht, vol moed, vol drift en leven:
Niets schuylt in 't hert of 't staet op 't aengezicht geschreven[.]

Het profiel van die Van den Poel is overigens afwijkend. Zijn familie behoorde tot
de kleine adel, en in tegenstelling tot zijn medeleden van de kamer Sint Catharina
van Wakken, had hij gestudeerd en oefende hij een beroep met aanzien uit, namelijk
dat van heelmeester en verloskundige. Als dichter pronkt hij weinig, waardoor hij
een vrij natuurlijke toon bereikt. Enkele passages waarin België wordt vergeleken
met andere landen, rekende Van Duyse, ondanks de vele gebreken
(‘onbeschaefdheid en taelverminking’), die hij in zijn distantie van de oudere generatie
maar al te graag aan de ‘rederijkers’ toeschreef, ‘tot de aengenaemste die by den
aenvang dezer eeuw geschreven zyn’:
Zy roemen, ik beken 't, op kostelyke waeren;
Maer wy, wy roemen meest op ryke kooren-aeren,
Op tarwe, hope, garst, op allerleye graen,
Die op hun stangen door 't gewigt gebogen staen;
Op hooren-beesten, die in malsche weyden graezen,
En van het groen gevold, zoo dik staen, datze blaezen;
Wiens uyer weegt, en spant, en melk met akers geeft,
Waer van men room, en kaes, en vette boter heeft.
Op uytgelezen vlas, een vrugt van de eerste waerde,
Het nuttigst veldgewas, dat oyt het aerd'ryk baerde,
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Uyt d'hemelen afgedaeld op een gelukkig uur,
Ja d'aldereêlste gift, geschonken door Natuer.

Helemaal apart, ook al omdat hij omwille van een te heftige verheerlijking van de
opstand en dito aanval op de katholieke Spanjaarden door de wedstrijdjury
afgewezen werd, stond Pieter Jan Robyn, die zijn inzending De Belgen, samen met
zijn hymne De Belgische schilders, dan maar zelf uitgaf. Opvallend is dat Robyn,
die tijdens de revolutiejaren in Parijs had gestudeerd en een commissaris werd in
dienst van de Franse overheid, in zijn extreme lofprijzing van de Belgen hier de
Fransen als ‘zwetsers’ bekritiseert. Het is maar één facet van een controversiële en
tegenstrijdige figuur die voor commentatoren wat ongrijpbaar is geweest.

Nieuwe geluiden
Met Robyn ontmoeten we een dichter - hij was ook toneelschrijver en acteur - die
buiten de paden treedt van de streng genormeerde poëziepraktijk in de periode
1800-1830. In een biografische schets uit 1843 stelde Van Duyse hem later als een
buitenbeentje voor. Laureaten als De Borchgrave, met hun ‘vloeibaerheid’ en
‘Catsiaensche weelderigheid’, mochten dan nog zo geliefd zijn geweest, volgens
Van Duyse was Robyn van een ander allooi. Hij had iets van de ware dichter die
zich van de verzenmaker onderscheidt, en wel door zijn ‘stoutheid van wendingen’
en ‘verhevenheid van gedachten’, met andere woorden: hij overtrof hen door een
voorliefde voor het sublieme en extreme, die in de richting wees van een
gevoelsromantiek en die in de poëzieopvatting van Van Duyse een centrale plaats
zou innemen. Van Duyse was, samen met Jan Pieter Renier en Maria Doolaeghe,
ook een van de dichters die in de late jaren twintig de kritiek op de wedstrijdcultuur
op gang zouden brengen.
Er zijn nog andere geluiden te horen. Opvallend, alleen al door hun grotere
beheersing van de volkstaal, zijn vooreerst de Nederlandse auteurs die in de periode
van het Verenigd Koninkrijk in het Zuiden verbleven en minder voor de hand liggende
genres beoefenden, zoals Marcel van Rijsingen, die als onderwijzer in Oudenaarde
en Eeklo woonde en die te Gent in 1825 een hekeldicht publiceerde, Het stadsgewoel
of de verloste veldeling (d.i. veldbewoner of landman), waarin kritiek te lezen is op
het stadsleven en de smakeloze burgercultuur van de rederijkers. In Lier publiceerde
Jan Valentijn Wouters (een Lierenaar die enkele jaren in Utrecht verbleef en er de
toonaangevende Nederlandse dichters bestudeerde) veel gedichten in de Lierse
Almanak die zelfs in 1826 op sympathie konden rekenen van het anders zo kritische
Brusselse tijdschrift De Argus. De recensenten zagen vooral graag dat zelfs in die
kleine provinciestad het Nederlands werd gepropageerd en dat er zo enthousiast
geoefend werd door nieuwe
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Belgische adepten van de Nederlandse literatuur; zo'n adept was ook de jonge
priester-dichter Jan-Baptist David, die in de almanakken tussen 1825 en 1827 enkele
proeven van dichtkunst publiceerde, onder meer een opvallend lyrisch gedicht, ‘Den
nacht’, een vrij vers met religieuze thematiek.
Nieuws is ook terug te vinden in de prestigieuze bundels die werden gepubliceerd
door de maatschappijen die in het kader van de culturele integratiepolitiek van de
Nederlandse overheid in steden als Brugge, Gent, Antwerpen en Brussel werden
opgericht. De reële impact van die gemengde ‘Nederlandse’ bundels - overigens
met een overwicht aan verhandelingen in proza - op de praktijk van dichters in het
Zuiden is moeilijk vast te stellen, maar feit is wel dat ze een platform boden voor
nieuw talent. Zo publiceerde de Koninklijke Maatschappij van Nederlandsche Taalen Letterkunde te Brugge, onder de zinspreuk ‘Eendragt en Vaderlandsliefde’ in
haar Bundel voor het jaar 1824 onder de gelauwerde gedichten van de jaarlijkse
prijsvraag, onder meer het Dichtstuk over den heldenmoed der Vlamingen tegen
de Franschen, betoond onder het bestuur van Gui van Dampière, XXIste Graaf van
Vlaanderen van Prudens van Duyse. De stof dook al op in de eerder vermelde
dichtwedstrijd van 1807, maar met Van Duyse krijgt die hier een nieuw elan. Met
vurige woorden, ‘om het Vaderland den Vaderlande te openbaren’, zoals Van Duyse
dat gevat verwoordde in het voorbericht van een aparte uitgave van het stuk het
jaar erop, evoceert de dichter de heldenmoed der Vlamingen in de Guldensporenslag,
die met succes wordt afgerond:
Triumf! Hoe schittrend prijkt in Kortrijks tempelkoren
Een deel van Frankrijks goud, de vier paar duizend sporen,
Den trotschen Eedlen van zijn' ruiterij ontrukt,
Wijl onze heldenschaar, ootmoedig neêrgebukt,
Er 't Godgewijd gezang bij 't zegelied doet klinken,
En zingt hoe 's vijands heer schier heel ten grond moest zinken,
En hoe slechts honderd man, tot Neêrlands roem en weer,
Wel viel, maar niet bezweek, op 't bloedig veld van eer.

In de verzamelbundel Gedichten en verhandelingen uit 1825 van het Koninglyk
Genoótschap van Tael- en Dichtkunde te Antwerpen zijn naast Nederlandse
‘gastdichters’ als H. Tollens, W. Bilderdijk en L.G. Visscher ook enkele
Zuid-Nederlandse dichters opgenomen die een nieuwe toon aanslaan, zoals Jan
Frans Willems en de in 1820 jong gestorven Marten J. van der Maesen. Naast
vroeger werk uit de almanakken (puntdichten en gevoelige natuurbeschrijvingen in
de cyclus ‘Op de jaer-getyden’ die doen vermoeden dat Van der Maesen de
Nederlandse bewerkingen van de invloedrijke Seasons van James Thomson kende)
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zijn van hem postuum gedichten opgenomen die opvallen door een verfijnde
vormgeving en een weemoedige toon: ‘Klagten van een meysje’ en ‘Hoe lang zal
't dueren?’, dat later in bloemlezingen zou terechtkomen. Van der Maesen lijkt wel
uit te gaan van een afwijkende opvatting over poëzie. In een kort gedicht uit 1815,
een repliek op Willems die het belang van geletterdheid en de studie van voorbeelden
in het dichterlijk leerproces beklemtoonde, had hij overigens al gewezen op de
natuur als inspiratiebron van poëzie. In Gent kan de al genoemde bundel Dichtstukjes
van Karel Vervier (1820) worden gesignaleerd. Al is er ook hier veel gemoraliseer
(vergelijk een titel als ‘Vaderles’), toch gaan gedichten als ‘Ontwaking’, ‘De lof des
landlevens’ en ‘De vlinder’ (als symbool van onstandvastigheid, veel jaren geschreven
voordat Gezelle hieraan gedichten zou wijden) minder gebukt onder de overdreven
lading aan geleerdheid en antieke beeldspraak waarmee de prijsdichters moesten
pronken om prijzen te behalen, en zijn ze lichter, speelser en natuurlijker van toon,
vergelijkbaar met de luimige en puntige poëzie van Staring (maar ook met Vondels
‘Constantijntje’), zoals:
Bij 't zien van mijn zusters dochtertje,
Gezeten aan den boord eener beek.
Kabblend vlietje,
Dat Lucietje
Hier voor hare voetjes ziet!
Zilvren strengjes,
Die allengsjes
Aankomt, daarzijt, henen vliedt!
Nimmer keertge,
En zoo leertge
't Meisje, dat haar leventje ook,
Lentedagjes
Kinderlachjes,
Zullen wijken als een rook.

In het progressieve Gent verschijnt onder redacteurschap van de Nederlandse
student J.J.F. Wap ook tussen 1826 en 1830 het tijdschrift Belgische
Muzen-Almanak, dat, als we Maria Doolaeghe mogen geloven, doorslaggevend is
geweest voor de literaire ontwikkeling van enkele auteurs die voor een doorbraak
zullen zorgen van de Vlaamse literatuur na 1830, zoals Karel Ledeganck. Hij
publiceert in de almanak van 1830 zijn vroegste gedichten, zoals ‘Aan de laatste
Zwaluw’, dat hij zowat tien jaar later in zijn debuutbundel zou opnemen. De
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almanakjes zijn eigenlijk helemaal Noord-Nederlands van karakter, zowel door de
dure vormgeving als door de bijdragen zelf van Staring, Bilderdijk, Tollens en vele
anderen. Toch staan ze open voor ‘zuidelijke barden’ die een bijdrage willen leveren
tot de letterkunde van de verenigde Nederlanden. Zij doen dat met verzen die
religieus sentimentalisme en aandacht voor het nationale verleden combineren:
opnieuw Willems, met de berijmde legende ‘Fenelon en de koe’, de twintigjarige
Constant P. Serrure met ‘Het graf der gelieven’ en ‘Een Christen op zijn sterfbed’
naar De Lamartine en Leo D'Hulster met ‘Filippine van Vlaanderen, een
geschiedkundig verhaal (1302)’.

Belgische Muzen-Almanak 2 (1827). Titelpagina en illustratie bij Leo D'Hulster, ‘Filippine
van Vlaanderen’, ets naar een tekening van Eugène Verboeckhoven.

D'Hulster was leraar aan het Koninklijk College van Gent en prominent lid van
het genootschap Regat Prudentia Vires. Zijn gedicht over Filippina van Vlaanderen
las hij al in 1823 voor op een proclamatie van een dichtwedstrijd die het genootschap
over het onderwerp van de Guldensporenslag had ingericht. Hij berijmt daarmee
een historische stof die toen in het Belgische Zuiden al volop in de belangstelling
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stond van historici en literatoren, zoals Henri Moke; deze verwerkte haar in 1830 in
een Franse historische roman, waarvan we mogen aannemen dat die jaren later
Hendrik Conscience op ideeën bracht. We signaleerden al de Brugse prijsvraag
van 1824. D'Hulster verhaalt in felle bewoordingen het lot van de grafelijke dochter
die het tragische slachtoffer is van de Franse wraak op Vlaamse trots en eer. De
illustratie van Eugène Verboeckhoven die in 1827 bij de publicatie in de Belgische
Muzen-Almanak is toegevoegd, toont het
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fatale moment net voordat de onschuldig gevangengenomen Filippina op bevel van
de Franse koning de gifbeker drinkt.
Verschillende registers treft men aan in een andere opmerkelijke almanak uit de
periode van het Verenigd Koninkrijk, Almanak voor Blijgeestigen, die vanaf 1826
(vermoedelijk niet onder redacteurschap van de genoemde J.J.F. Wap) door Jozef
Sacré in Aalst en Brussel werd uitgegeven. De broederliefde tussen Zuid en Noord,
tussen Belg en Batavier, wordt er in ‘vrolijke blijgeestigheid’ en met een mengeling
van ernst en scherts verwoord, met zowel verhandelingen als een satirisch
woordenboek, anekdoten en dichtstukjes. Ook daaraan werken Zuid-Nederlanders
mee, zoals Frans Rens met een ronkend jubeldicht ‘Aan de dichters in de Noordelijke
Provincien’ (1828), maar ook in luimige toon, zoals Van Duyse met een komisch
lofdicht op ‘Mannekenpis, te Brussel’ (1826).
Die nieuwe sfeer kan worden geïnterpreteerd als een eerste spoor van de
Romantiek in Vlaanderen, ook al werd ze eveneens met andere literaire stromingen
in verband gebracht. Zo heeft Jean Weisgerber de relativering van het didactisme,
zoals die tot uiting komt in een aantal teksten uit de periode 1800-1830, eerder
verbonden met de levenshouding en de kunstopvatting van de achttiende-eeuwse
Europese (neo)rococo, zij het dat het in de Zuid-Nederlandse literatuur om een late
variant gaat. Het betreft een verdediging van de liberteit, als protest tegen de
dominante belerende ernst en als compensatie voor de verboden en taboes van de
christelijke moralisatie. De uitverkoren literaire genres zijn, naar Franse en Duitse
modellen (La Fontaine, Marivaux, Wieland en anderen), korte gedichten met
kenmerkende pittige geestigheid (het epigram of puntdicht), anacreontische lyriek,
fabels, anekdoten op rijm, het komische epos, de travestie en de roman. Dat
‘Vlaamse’ dichters uit die periode zich zouden hebben gericht naar Franse
voorbeelden, kan geen verwondering wekken. Van der Maesen en Willems inspireren
zich in de Antwerpse almanakken duidelijk op de Franse literatuur.
Opvallend is in ieder geval de voorliefde bij een aantal Zuid-Nederlandse auteurs
voor lichtere genres, zoals het hekeldicht en het epigram. Sommige traditionele
auteurs die verder vooral bekend zijn om moraliserend werk en gelegenheidspoëzie,
hebben er interesse voor, zoals Adriaan J. Stips, een zeer productieve
gelegenheidsdichter van wie in 1837 vier boekdelen Mengeldichten werden
samengebracht, of (zelfs) Jan-Antoon-Frans Pauwels, genoemd ‘den Poëet’, een
soort stadsdichter met een katholiek en traditioneel imago die in de achttiende eeuw
een bundel hooggewaardeerde Latijnse hekeldichten had uitgegeven, maar die in
1802-1807 nog een bundel puntdichten publiceerde, Het nuttig en genoeglyk
tyd-verdryf, of geestryke punt-dichten, afgestemd op een breed en volks publiek.
Spitser en fijnzinniger zijn de puntdichten van Simon Michiel Coninckx (1750-1839).
Deze priester uit Sint-Truiden had in Leuven
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en Rome gestudeerd en was het type van de progressieve, ruimdenkende
intellectueel. Hij schreef reeds vóór 1800 in zowel het Frans, als het Latijn, als het
Nederlands lofdichten, religieuze poëzie en vertalingen (Vergilius, fabels van La
Fontaine en anderen). Op hoge leeftijd verzamelde hij nog zijn bijdragen aan de
plaatselijke almanakken in een bundel Punt- en kleine mengeldichten (1837), met
ook grafschriften en verhalende poëzie, waarin een schertsende en pretentieloze
toon opvalt. Hier is hij met geestige wendingen de ingenieuze dichter (zoals Van
Duyse hem noemde in een Frans grafdicht) die in eenvoudige stijl en met een
natuurlijk parlando anekdoten, wijsheden en grappen vermengt, of zoals hij zelf zijn
bundel inleidt:
Hier wordt u jok en ernst gegéven,
Een loon vóor 't goed, een zweep vóor 't kwaed.
Ik heb 't u zoo dóoreen geschréven
In néderige rym en maet;
Een waterschets van 't menschenléven.

Als hij moraliseert - en dat doet hij vaak - gebeurt dit via een omweg, spottenderwijs.
Graag steekt hij de draak met de menselijke drijfveren:
‘Myn vrouw is dood, zei Nol Vanagt,
“Dat kwelt my, 'k heb geene uer geslapen dézen nagt”.
- Geen wonder, Nol; ik wéet hoe zeer gy haer beminde.’
- Neen, Peeter, gy verstaet my niet:
Myne ongerustheid en verdriet
Is waer ik nu een ander vinde.

Het burleske, op de rand van het obscene zelfs, vinden we terug bij Victor Alexander
le Plat, met zijn travestie van de Aeneis, Virgilius in de Nederlanden uit 1802-1804.
Een minder triviale toon slaat Karel Lodewijk Fournier aan, een tegenstander van
Le Plat en navolger van het komische epos (verzameld in Naergelaetene
tooneelstukken en rymwerken, postuum uitgegeven te Ieper in 1820-1821). Ook
Jan Frans Willems hoort thuis in die rij, met een paar speelse, amoureuze en licht
erotische versjes, zoals in de Antwerpse almanak voor het jaar 1820, een bewerking
van het beroemde gedichtje op de mus van Lesbia van Catullus. Willems volgde
ook Bellamy na, wat hem in het Zuiden kritiek opleverde van katholieke censoren
als Jan-Baptist Buelens op zijn ‘wellustige’ gedichten. Het zijn tekens van een visie
op literatuur als geestig spel en ‘genoeglijk tijdverdrijf’ die in de jaren dertig in het
Zuiden aanhangers vindt en waartegen de ernstige Vlaamse kritiek na 1840 fel zal
reageren.
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Van literair-historisch belang is dat deze voorbeelden ook oefeningen zijn in het
hanteren van een lossere stijl. Fournier, Coninckx en anderen zochten op het einde
van de achttiende eeuw en in het begin van de negentiende eeuw alternatieven
voor de breedsprakigheid van de Parnastaal en de eentonigheid van de verheven
alexandrijn (‘Een lange ry alexandrynen / Baert ménigmael een lang verdriet’). Ze
vonden die door toenadering te zoeken tot de springlevende volkstaal met een
ongedwongen conversatie- en parlandostijl en het gebruik van spreekverzen die de
typische eigenaardigheden van de spreektaal overnemen. Daarmee krijgen hun
teksten een zeer herkenbaar volks, plebejisch karakter dat atypisch is in een
Europese context. Hun experimenten kregen overigens verder in de negentiende
eeuw niet onmiddellijk navolging. De ernst zal bij het gros van de Vlaamse auteurs
zijn rol en tol blijven eisen.

Het proza: de eerste korte roman

aant.

Als men het beschouwend en wetenschappelijk proza buiten beschouwing laat dat
we aantreffen in taalkundig werk (soms in de vorm van dialogen), medische of
juridische verhandelingen, (literair-)historische bijdragen, pamfletten en redevoeringen
(zoals de lofrede op H. Boerhaave door Jakob Kesteloot uit 1819 die in Amsterdam
werd bekroond), dan is er op het gebied van de Nederlandse prozaliteratuur voor
de periode 1800-1830 niet veel belangrijks te signaleren, tenzij het bijzondere proza
dat te lezen is in de almanakken die nuttige en aangename lectuur boden voor een
breder leespubliek van kleine burgers en ambachtslui. Hier is geen spoor te bekennen
van de hoogdravende, literaire stijl van de relatief weinige geletterde Vlamingen en
rederijkers, maar is alles afgestemd op verstaanbare taal. Populaire genres zijn hier
ook troef, zoals de fabel. Interesse voor de concrete spreektaal treffen we aan in
enkele interessante Gentse almanakken waarin Jozef Bernard Cannaert en Karel
Broeckaert bijzonder actief waren. Cannaert publiceerde in de Gentsche almanak
voor den jare 1823, kunnende ook dienen voor nieuw-jaersgift, het verhaal ‘Het
avond-partytje, of die niet verliezen wilt, mag niet meê-spelen’. De setting is een
Gents buurtcafé of estaminet. De personages spreken Gents dialect, gelardeerd
met Franse woorden en uitdrukkingen; de verteller vertelt en levert commentaar in
het Nederlands, wat opnieuw veel zegt over de ingewikkelde taalsituatie waarin
Vlaamse auteurs toen schreven. Het gebruik van verschillende registers heeft een
grappig en ironisch effect, maar aan de basis ligt toch in de eerste plaats een gevoel
van tekort ten opzichte van Nederland(s). In het voorbericht tot het verhaal ‘Het
avond-partytje’ schrijft Cannaert hierover:
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Vraeg: Waerom hebt gy dat niet liever in het hollandsch geschreven?
Antwoorden: Geëerde Lezer! om dat wy niet kunnen.
Om dat wy, even als die genen, die maer zoo eerst beginnen zwemmen,
buyten onzen grond niet durven gaen.
Om dat de Rhetoryken en de weynige andere geletterde Vlamingen, die
ons deze nieuwe loopbaan openen, te hoog draven en niet willen op stap
gaen [stapvoets gaan, verstaanbare taal gebruiken]; het geen belet, dat
velen van ons, met het beste inzigt nogtans, hen niet kunnende volgen,
moeten achterblyven.
In dezelfde geest spreekt Karel Broeckaert in de inleiding op zijn veel bekendere
prozaroman Jellen en Mietje, die hij in 1811 schreef en die in 1815-1816 in een
Gentse zogenaamde schapersalmanak verscheen. Hij verduidelijkt het probleem
waarvoor prozaschrijvers in het Zuiden anno 1815 zijn geplaatst: nemen ze de taal
van de Nederlanders over, dan hebben zowel de auteurs als de lezers die te weinig
onder de knie. Neemt men de spreektalen uit Vlaanderen en Brabant als uitgangspunt
om ‘eene verstaenbaere tael te vormen’, dan zal men ‘eene verzameling van
brabbeltalen hebben, de welke de geleerdste persoonen niet zullen konnen
ontknoopen’. Jellen en Mietje is hiervan een staaltje, bestaande uit een ‘samenspraek
tusschen twee Gentenaren, wiens spreekwyzen, hoe wel zy uyt de geringste klasse
der burgers genomen zyn, nogtans in alles overeenkomen met de gene die onder
de fatsoenlyke luyden doorgaens gebruykt worden’. De tekst is slechts de aanzet
van een volwaardige roman of wat die had kunnen worden zonder de ingreep van
de Franse censuur.
Volledige duidelijkheid hierover hebben we niet, en de duistere
ontstaansgeschiedenis die aan de overgeleverde tekst verbonden is, is overigens
illustratief te noemen voor de soms benarde omstandigheden waarin de Nederlandse
literatuur zich in het Zuiden tijdens de periode van de verstrakking van het Franse
keizerlijke bewind bevond (circa 1810-1815). De tekst kreeg relatief veel aandacht
en kreeg ook het karakter van een primeur toebedeeld, omdat hij onder meer werd
gelezen als de eerste uiting in de moderne Vlaamse literatuur van volks en levensecht
realisme, een element dat in het Vlaams-nationaal esthetisch discours van de late
negentiende en vroege twintigste eeuw als fundamenteel kenmerkend voor die
literatuur werd beschouwd. Later noemde Ger Schmook de tekst ‘onze eerste,
burgerlijke, ja proletarische novelle’. Recenter onderzoek wees uit dat de korte
romantekst in feite eerder in de lijn ligt van het spectatoriaal proza dat Broeckaert
al in de jaren 1795-1798 - maar wel tachtig jaar na Steele en Addison en zestig jaar
na Justus van Effen (De Hollandsche Spectator) - in Zuid-Nederland invoerde. Het
ging om commentaren op de politieke actualiteit die hij in de vorm van samenspraken
tussen ‘borgers in den estaminé’ in enkele Gentse bladen publiceerde en die wat
mentaliteit betreft
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aansloten bij het progressief, vrijzinnig en verlicht cultuurklimaat dat Gent op het
einde van de achttiende eeuw kenmerkte (De Sysse-panne ofte den estaminé der
ouderlingen). Broeckaert ontpopt zich er als een republikeinse en antiklerikale
moralist, tevens voorstander van de emancipatie van de kleine burgerij. Ondanks
zijn gematigde standpunten werd hij door de Franse overheid toch vanwege zijn
scherpe satire in de gaten gehouden en gecensureerd.

Karel Broeckaert, ‘Jellen en Mietje’, in: De dobbele schapers almanak, voor het schrikkeljaer
ons heere Jesu Christi 1816. Gent, 1816. Illustratie bij de aanhef.
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Na 1800 werd Broeckaert ambtenaar in Aalst, waar hij zich bijzonder actief toonde
in het culturele gezelschapsleven, onder meer in de rederijkerskamer der
Catharinisten en als organisator van de wedstrijd De Belgen / Les Belges (zie
hierboven). Hij probeerde er ook contacten te leggen met schrijvers in het Noorden,
met name Van Lennep en Bilderdijk. Daar vatte hij ook het plan op om een roman
in de volkstaal te schrijven, wat niet evident was, gelet op de toestand van die taal
in het Zuiden - een amalgaam van dialecten - en het publiek dat eerder vertrouwd
was met buitenlandse voorbeelden van romans of met het Nederlandse proza uit
almanakken en volksboeken dat voortbouwde op traditionele stof uit een lange
verteltraditie (Reinaert, de Wandelende Jood, Faustus, Uilen-
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spiegel, de bijbelse Jozef enzovoort). Vandaar ook dat Broeckaert in 1811 een
roman schreef rond een simpel actueel gebeuren met een daaraan gekoppelde
moraal (de vrijage van Jellen en Mietje en een zedenles over het goede
huwelijksleven), in een herkenbare setting (een volksbuurt te Gent). Tussen redactie
en publicatie verliepen vier jaar.
Vermoedelijk ging het als volgt: in 1811 legt Broeckaert het volledige handschrift
ter goedkeuring voor aan de prefectuur van het departement van de Schelde, die
het vervolgens naar Parijs voor controle opstuurt. Het handschrift komt vervolgens
zowat gehalveerd terug en Broeckaert krijgt het verzoek er een Franse versie van
te maken, wat hij naast zich neer legt. Jaren later, wanneer het Verenigd Koninkrijk
de Nederlandse literatuur in het Zuiden actief ondersteunt, neemt Broeckaert het
gecensureerde handschrift weer op en publiceert wat overschiet onder de titel Jellen
en Mietje, hunne vrijage, en hoe dat een dingen somwylen komt voor een enkel
woord: een eerste hoofdstuk in Den nieuwen dobbelen schaepers-almanach voor
1815 en het jaar daarop opnieuw met vervolg en einde - in totaal vier hoofdstukken
- in De dobbele schapers almanak, voor het schrikkeljaer ons heere Jesu Christi
1816. Die ‘kleine roman’, zoals Prudens van Duyse die noemde, vormt een
zelfstandig verhaal, ook al is dat slechts de kern van een breder opgezette roman
die niet door de mazen van de Franse censuur is geraakt. Later, tussen 1837 en
1841, bezorgden Jozef Bernard Cannaert en Van Duyse in onderlinge concurrentie
verschillende herziene almanakedities, die de basis vormen voor de vele herdrukken
die in Vlaanderen van Jellen en Mietje een waar volksboek zouden maken.
In Cannaerts editie van 1841 wordt een volledige inhoudsopgave meegedeeld
en krijgen we een idee van wat de eerste volwaardige Vlaamse roman had kunnen
worden. De overgeleverde tekst uit 1816 bezorgt ons wel een aantrekkelijke portie
proza. In vergelijking met de novelle over de vrijage tussen Kobus en Agnietje uit
De Hollandsche Spectator van Justus van Effen, die als inspiratie kan hebben
gediend, is het geen liefdesverhaal dat binnen het verlichtingsideaal het burgerlijk
lezerspubliek de opgang naar een fatsoenlijk huwelijk wil voorstellen. Broeckaert
wil zijn verhaal ook wel een moraal meegeven - een huwelijk verdraagt geen
gelijkhebberige vrouw - maar het accent ligt bij hem toch op belangstelling, zelfs
fascinatie voor de volkstaal en op het vertellen zelf van een (naar eigen zeggen)
‘wonderbare historie’ vol onverwachte wendingen. Alles eindigt evenwel met de
verzoening en de viering van de ondertrouw, maar ook daar neemt het vertellen de
overhand. Een zekere Tone Wyters, een levensgenieter die de revolutionaire jaren
zonder al te veel kleerscheuren heeft overleefd, houdt iedereen een spiegel voor
en vertelt de feestvierders en trouwlustigen een parallelle huwelijksgeschiedenis
van Sies en Nelleken, of wat de gevolgen zijn als een getrouwde vrouw mordicus
het laatste woord wil hebben. Het verhaal is
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zo kostelijk verteld dat de lezer de les vergeet en vooral oog heeft voor de
lachwekkende toestanden en het patois van Gentse volkstypes die op een zeer
natuurlijke manier hardop denken en dialogeren. Een tijdgenoot, Norbert Cornelissen,
karakteriseerde het proza als: ‘C'est le sublime dans le bas.’ Zo vertelt Tone over
de late thuiskomst van Sies:
Nelleke zat nog op.
- T'es ên fraeye ure, om naer zyn huys te komen!
En dat en kan op zyn beenen nie staen!
Zit gy daer g'heele grondige nagten, te wagten naer dien schoonen cadé!
Zit gy daer alleene te koekeloeren!
Trauwt gy daer vuere!
Kruyp gy in uy bedde, mê die zatte beeste!
Ligt gy daer by!...
Sies had, en glas te veele in, en was onbeleéfd, staê g'et uy niet aen, zeyd hy, kruypt
elders, hy blaesde de lamp uyt, keerde g'hem om, en sprak geen woord meer.

Met zijn techniek om de concrete spreektaal in literair proza te integreren preludeert
Broeckaert op latere grootmeesters van de Vlaamse prozaliteratuur.
Overigens demonstreert hij ook in een ander verhaal uit De dobbele schapers
almanak voor 1816 zijn geestige en directe manier van schrijven en zijn poging om
de traditionele vertelstijl uit de volksboeken op het peil te brengen van authentieke
literatuur waarin stijl en verwoording op de voorgrond treden. Dat gebeurt in ‘De
nieuw-jaer-gift of het is al boter aen de galg’, over de vergeefse pogingen van een
vader om zijn zoon op te voeden tegen een natuurlijke aanleg tot traagheid in. De
uitwerking van de problematische vader-zoonrelatie en het opvoedingsdebacle geeft
aanleiding tot een mengeling van moralisatie, relativering en ironie. Zie bijvoorbeeld:
Zulk een ey, zulk een kieken; zegt het spreekwoord, maer spreekwoorden
zyn altoos geene waerheden; de beste boom kan wel eene slegte vrugt
voortbrengen, en de wyste vader eenen onnoozelen zoon. Het leven van
de ongelukkigen Tristram Shandy is hier van eene genoegzaeme
waerheyd: uyt duyzend snullen die uyt dappere ouders geboren zyn, wil
ik er maer eenen ophalen om onze stellingen te bewyzen.
Zulke speelse teksten appelleren al aan een publiek, meer bepaald een taalgevoelige
fractie van de liberale en ontvoogde middenklasse die zich blijkbaar te Gent had
ontwikkeld, dat niet alleen prozaverhalen om de historie leest, maar ook om de taal
en de stijl die erin worden gehanteerd.
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‘De tooneelliefhebbers’

aant.

De Zuid-Nederlandse auteurs die op het einde van de achttiende eeuw de toon
aangeven, zoals Petrus Judocus J. de Borchgrave en Jan-Baptist Hofman,
combineren het schrijven van poëzie en toneel. In de populaire wedstrijden staan
ook beide genres dikwijls naast elkaar op het programma. Toneel had niet voor
niets in het Zuiden eeuwenlang een centrale plaats ingenomen in de cultuur. Toch
gaan in de periode 1800-1830 de wegen van de dichtkunst en het toneel uit elkaar.
De dichters overvleugelen ook de auteurs van oorspronkelijk toneelwerk, voor zover
die er nog zijn. Opvallend is wel dat op het vlak van het toneel de confrontatie tussen
oud en nieuw zich veel feller manifesteert dan bij poëzie.

Tradities en modes
Hofman en De Borchgrave ondernamen al vóór 1800 pogingen om met oorspronkelijk
werk een eigen vaderlands repertoire uit te bouwen. Ze namen daarbij afstand van
het verouderde, maar op het einde van de achttiende eeuw nog vitale Vlaamse
plattelandstheater en richtten zich voor hun vernieuwing vooral op voorbeelden in
het buitenland. Hun inspanningen leverden echter niet het gehoopte resultaat op.
Op een moment dat in Nederland een nationaal theater op professionele basis
bestond, met daarin een centrale rol van het classicistische drama als een dam
tegen de invoer van romantische trends uit het buitenland, krijgen in het Zuiden
vooral vertaalde stukken uit het eigentijdse Europese repertoire grote bijval. Men
zette daarmee een trend voort die reeds vroeger was ingezet, met Cannaert in
Brussel en Neyts in Gent. Zo haalden in het oude graafschap Vlaanderen (nu Oosten West-Vlaanderen en Noord-Frankrijk of Frans-Vlaanderen) de rederijkerskamers
al in het laatste kwart van de achttiende eeuw het Franse repertoire in huis (Racine,
Voltaire en diens epigonen).
De Franse overheid riep geen tegenreactie in het leven in de vorm van een
nationale toneelbeweging, in tegenstelling tot wat later zou gebeuren (na 1840) in
de context van het verfranste België. Ze trad overigens wel repressief op en zag
niets liever dan dat in de bezette Belgische provincies een einde werd gesteld aan
het heropflakkerend ‘superstitieus, fanatiek en royalistisch’ volkstoneel ‘ten platten
lande’, nog vol woeste taferelen uit een ver verleden of uit de bijbelse geschiedenis.
In plaats daarvan zag ze dan wel graag Franse theatergezelschappen met niveau,
die zoals in Gent in het Grand Théâtre acteerden en zowel de ‘goede smaak’ als
de republikeinse denkbeelden verspreidden. Dat betekent niet dat de
rederijkerskamers helemaal op non-actief werden gesteld. In tegenstelling tot
voorstellingen in de traditionele, nationaal geïnspireerde Nederlandse
literatuurgeschiedenissen alsof de Franse overheid elke vorm
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van Vlaams cultuurleven compleet de kop indrukte, hernamen de toneelkamers hun
activiteit na 1796, het jaar waarin ze officieel werden ‘afgeschaft’. Soms werden
inperkende maatregelen op bestaande schouwburgzalen omzeild door aan
‘barak-toneel’ te doen, zoals dat in Eeklo het geval was. In het begin van de
negentiende eeuw organiseerden de kamers van Gent, Geraardsbergen, Eeklo,
Lokeren, Tielt, Roesbrugge, Steenvoorde en Sint-Winoksbergen (in
Frans-Vlaanderen) en elders verder hun toneelwedstrijden (in de regel een treurspel,
een blijspel en een komisch naspel of klucht). Een voorbeeld: in 1805 wonnen de
Gentse Fonteinisten in Kortrijk (bij De Kruisbroeders) met een opvoering van
Philoctetes op het eiland Lemnos van J.F. de la Harpe (naar Sophocles) in een
Nederlandse vertaling van A.L. Barbaz, voor de gelegenheid speciaal te Kortrijk
herdrukt door L. Blanchet.
Veel oorspronkelijk werk van Zuid-Nederlanders was er niet bij, maar er waren
kamers die een uitzondering op die regel vormden en talent in eigen rangen hadden,
zoals de Kortrijkse Kruisbroeders waarvan Hofman sinds 1780 lid was. In Lier, waar
Willems zijn jeugd doorbracht en zijn eerste toneelervaringen opdeed, speelde de
retoricakamer De Ongeleerden op 2 februari 1805 een oorspronkelijk treurspel van
pater Dominicus Van Stevens, Sodoma en Gomorrha, maar elders domineerden
toch de vertalingen. In 1806 beperkte een keizerlijk decreet dan nog eens het aantal
schouwburgen per stad, wat in grote steden erop neerkwam dat maar één, uiteraard
Frans theater toegelaten werd. Het duurde wel nog even voor het besluit in werking
trad, zodat de Catharinisten in Aalst er in 1808 nog in slaagden hun toneeltoernooi
te organiseren, een onderdeel van de drievoudige prijskamp waarvan de andere
parten aan Nederlandse en Franse dichtkunst op het thema De Belgen / Les Belges
werden gewijd (zie hierboven). Tot 1815 werd het Nederlandstalige toneel vervolgens
wel het zwijgen opgelegd. De rederijkers zagen zich daarmee wel verplicht zich
verder vooral op de dichtkunst toe te leggen.
Die toneelwedstrijd van Aalst in 1808 reveleert overigens heel duidelijk een ander
fenomeen, namelijk het succes van het Duitse theater. Via Nederland krijgen de
vertalingen van het burgerlijk drama van vooral August von Kotzebue (en in mindere
mate die van August Iffland) er een ongemeen grote bijval. Het gaat in feite om
burgerlijke toneelspelen die humor, ernst en sentiment met elkaar combineren. Ze
bieden een spiegel van de ups en downs in het dagelijks leven van de burger, gericht
op de ontwikkeling van een moraliteitsbesef. De personages spreken niet meer in
een dichterlijke, maar in een herkenbare, natuurlijke taal. Het nieuwe genre werd
in het Zuiden in de jaren 1787-1788 geïntroduceerd via oorspronkelijk werk van De
Borchgrave en Hofman, maar verder vooral via vertalingen.
In Aalst werd in 1808 aan genootschappen en liefhebbers van ‘het Nederland’
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(d.i. Zuid-Nederland) gevraagd een treurspel en/of zangspel (opera), met aansluitend
nog een komisch naspel of klucht op te voeren. Bijzonder is wel dat deelnemers
voor wat nog volgens de oude traditie het ‘treurspel’ werd genoemd, enkel en alleen
mochten putten uit de talrijke burgerlijke drama's, alias toneelspelen van Kotzebue.
De Fonteinisten van Gent speelden Armoede en grootheid, De Herrezen
Kersouwieren van Oudenaarde en De Leerzuchtige Iveraren van Deinze brachten
De onechte zoon, De Wyngaerd van Brussel Adelaïde van Wulfingen, en de
rederijkers van Lebbeke Robert Maxwell, allemaal zeer geliefde toneelteksten bij
de Vlaamse toneelliefhebbers begin negentiende eeuw. Precies in Aalst woonde
overigens boekhandelaar Jozef Sacré, die in Zuid-Nederland de in Amsterdam
uitgegeven vertalingen van Kotzebue verspreidde. Bij de prijsuitreiking op 11
september 1808 (winnaars waren Gent, Deinze, Lebbeke, Oudenaarde en Brussel)
werd nog eens Kotzebue opgevoerd (Menschenhaet en berouw), gevolgd door een
souper (met zang en feestrede) en een bal; tradities en gebruiken werden blijkbaar
niet helemaal overboord gegooid.
Het succes van dat Duitse theater zou overigens in het Zuiden nog decennia
aanhouden: George K. Bergmann, vader van de bekende Anton Bergmann, alias
Tony, die in de jaren 1823-1828 student was aan de hogeschool van Gent, getuigt
in zijn memoires hoe hij in de Parnassusberg, het door de burgerij druk bezochte
Vlaams theater aan de Houtlei, met veel moeite een plaats vond in de parterre en
daar kennismaakte met het beroemde drama Menschenhaat en berouw van
Kotzebue, ‘dat zoovele tranen uit de oogen der toeschouwers perste’. Niet iedereen
was even tevreden met die moderne demonstratie van het gevoel. De geestelijkheid
zag met lede ogen aan dat sentiment en hartstocht de planken veroverden. De
kennismaking met het nieuwe Duitse theater zorgde ook voor meningsverschillen,
zelfs twist. Zo viel in 1816 de rederijkerskamer van Eeklo uiteen in voor- en
tegenstanders van Kotzebue. Ook daar bleef de geestelijkheid niet afzijdig en trad
ze vanaf de kansel censurerend op.

Toneel uit Holland
De periode van het Verenigd Koninkrijk opende voor het toneel op het eerste gezicht
betere perspectieven. Geïnspireerd door een verlicht en burgerlijk
beschavingsprogramma werd een propagandacampagne gelanceerd die het
vaderlandse gevoel van saamhorigheid moest versterken. De cultuurpolitiek was
erop gericht de Nederlandse taal in het Zuiden te verspreiden en de nieuwe
landgenoten te laten meedelen in de rijke culturele traditie van het Noorden. Toneel
was daar een onderdeel van. Tekenend is bijvoorbeeld dat Johannes M. Schrant,
die in 1817 werd benoemd als professor in de Nederlandse taal- en letterkunde,
welsprekendheid én vaderlandse geschiedenis aan de nieuwe Rijksuniversiteit te
Gent, in zijn colleges Vondels Lucifer en Gysbrecht van Aemstel las. In het ver-
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lengde daarvan werd Gysbrecht in 1819 herdrukt. In 1826 zou er nog een herdruk
volgen, nu bij de uitgeverij van Brest van Kempen te Brussel. Ook Johannes Kinker
las met zijn Luikse studenten Vondel. Dat betekent natuurlijk nog niet dat Vondel in
het Zuiden werd opgevoerd. De invloed van de professoren die tijdens het Verenigd
Koninkrijk de leerstoelen vaderlandse taal- en letterkunde in het Zuiden bekleedden
(in Gent, Luik en Leuven) moet overigens vooral gezocht worden in het stimuleren
van een Nederlands nationaal bewustzijn bij enkele studenten (zoals Blommaert
en Van Duyse) die zich pas na 1830 volop zouden manifesteren in het domein van
de Vlaamse letteren.
Dat die Nederlandse cultuurpropaganda haar grenzen had, wordt goed
geillustreerd door de toestand te Brussel. De twee Franse schouwburgen, het Théâtre
Royal de la Monnaie (de Munt) en het Théâtre du Parc (de Warande), domineerden
de theaterscène. Ze werden overigens gerekend tot de beste van Europa en werden
graag door de koning met zijn familie en hun hoge gasten gefrequenteerd. Ook al
boden ze gelegenheid aan de Brusselse toneelkringen of aan rondreizende
gezelschappen uit Nederland de zaal te huren en Nederlands toneel te brengen,
toch waren Nederlandse cultuurpromotoren ervan overtuigd dat Brussel een echte
gesubsidieerde Nederlandse schouwburg moest krijgen. Twee plannen werden
hiervoor in 1823 op tafel gelegd (door Lauts en het duo Audoor-Visscher), die van
elkaar verschilden in de optie voor lokale gezelschappen of Hollandse acteurs; als
jaarlijkse toelage dacht men aan tienduizend gulden. Ze stuitten echter op verzet
van de stedelijke commissie voor schouwburgen, dat wil zeggen de verfranste
Brusselse elite. Lodewijk G. Visscher, een Nederlandse ambtenaar die te Brussel
verbleef en ook hoofdredacteur was van De Argus, liet hierover in zijn essay ‘Over
het herstel en de invoering der Nederlandsche Taal’ (1825) zeer kritische geluiden
horen aan het adres van de Nederlandse overheid. Hij noemt de hoge toelagen van
Willem I aan ‘uitheemsche [Franse] gezelschappen’ noodlottig voor het nationaal
gevoel: ‘Zoo als het thans met de schouwburgen in Brussel gelegen is, verdooven
zij alle begrip van eigene grootheid en zijn getuigenissen tegen ons zelven.’ Visscher
zag alle weldaden die het toneel kan teweegbrengen, zoals de verspreiding van de
landstaal, het geloof in eigen artistiek kunnen, de nationale trots, het geldelijk profijt,
de kwaliteit van de periodieke pers en de welvaart in het algemeen, in de handen
vloeien van de Fransen.
Met dit idealisme vervuld, waagde Visscher zelf zich aan het toneelschrijven. De
titel van De verbroedering, of de Hollander en Brabander in een vreemd land van
1823 illustreert meteen de strekking. Van dezelfde geest bezield was ook een andere
Nederlander, Peter A. van Genabeth, een leraar die in Doornik en Brugge zeer actief
was in het propageren van de Nederlandse taal en cultuur. In 1823 werd zijn
toneelvoorstelling De godspraak der 16e eeuw in de Koninklijke Maat-
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schappij van Vaderlandsche Taal- en Letterkunde te Brugge ten gehore gebracht.
Die pogingen maakten evenwel niet veel indruk; ze lieten ook niet echt sporen na
op het theaterleven in het Zuiden. Dat kan eigenlijk ook worden gezegd van de toch
kwalitatief hoogstaande reisvoorstellingen die Nederlandse gezelschappen na 1815
in enkele grote steden in het Zuiden verzorgden, al moet daar onmiddellijk aan
worden toegevoegd dat de berichtgeving van die gastvoorstellingen veelal negatief
werd gekleurd door de anti-Nederlandse Franstalige pers. De reële impact hiervan
moet nog worden onderzocht. Het gaat dan om de groepen van Th. Obelt, H. (van
Overvest) Kup en P. de Koning en van Theodorus J. Majofski, met acteurs (als
Andries Snoek) uit de beroemde Amsterdamse Schouwburg. Het belang van die
voorstellingen blijkt uit het feit dat Willem I ze met zijn aanwezigheid vereerde, zoals
de galavoorstelling te Brussel op 11 april 1818 door het gezelschap van Obelt, Kup
en Koning van Siegfried van Hohenwart, een toneelspel in vijf bedrijven van Marten
Westerman, en Sint Nicolaes of het bezoek door den schoorsteen van H. van
Overvest Kup.
De groep van Majofski maakte tussen 1822 en 1827 jaarlijks een tournee. Tot
hun brede repertoire behoorde Nederlands werk, maar eigenlijk vooral vertaald werk
van Voltaire, Shakespeare (naar het Frans van J.F. Ducis), Lessing,
Pelletier-Volméranges, Kotzebue en Iffland. Van de rondreis uit juli 1816 langs
Antwerpen, Gent en Brussel (met een dertigtal voorstellingen) bezitten we zelfs een
levendig verslag door een lid van het gezelschap, Johannes Rienksz. Jelgerhuis.
Hieruit blijkt dat de groep wisselend succes oogstte. Vijandigheid in het verfranste
en anti-Hollandse Brussel, maar veel bijval bij het Antwerps publiek. Dat kon ook
niet anders, schrijft Jelgerhuis, ‘geen wonder, 't moest hun als blixemstraal in een
stik donkere nagt hebben voorgekomen; geen wonder, zoo iets hadden die snaaken
nooyt gezien, want jaaren lang hadden zij zoo wat een Fransch operatje 2 à 3 op
een avond gehad’. ‘Modern goedje’ noemt hij dat elders. Jelgerhuis was wel geen
neutrale observator. Hij was acteur (ook schilder) en groot voorstander van het
classicisme, en schreef een handboek over acteerkunst. Hij was een man van het
verleden; zijn pleidooi voor het klassieke treurspel is een verdediging tegen het
melodrama dat ook in Amsterdam in de smaak van het publiek was gevallen, maar
dat hij als een teken zag van wansmaak en verval. Wat hij in het Zuiden meemaakte,
was voor hem olie op het vuur. Vandaar ook zijn minachting:
Het is te verbaazen, dat een stad vol menschen [Antwerpen], een stad
vol blijken van kunst, zoo veel slegte smaak heeft van zulk een
allerjammerlijksten schouwburg te hebben. 't Is buyten alle denkbeeld
belachelijk en bespotlijk, zoodra men den uytmuntenden schouwburg te
Amsterdam kent.
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Ook het nationaal gevoel speelt een grote rol, dat hij aanzwengelt met vergelijkingen
tussen Zuid en Noord, die steevast eindigen met uitspraken als: ‘Triumph! Vivat!
Amsterdam. Te regt is elk regtschapen hollander ingenoomen met den
vaderlandschen grond.’ Het verslag drijft de afstand op de spits tussen de opvattingen
van een klassiek geschoold en professioneel acteur uit Amsterdam en de
verwachtingen van het publiek in het Zuiden, dat veel op had met melodrama, pathos
en romantiek. Feit is ook dat er in het Zuiden weinig oorspronkelijk werk werd
geschreven dat aansloot bij het nationale toneel in Nederland, tenzij misschien de
reeds gesignaleerde dichter Jan Valentijn Wouters, die een treurspel in vijf bedrijven
schreef op een toen zeer actueel nationaal gegeven, Willem Tell. Het werd te Lier
in 1826 opgevoerd. De publicatie van Wouters' tekst door (en op naam van) Prudens
van Duyse zou in 1836 zelfs nog voor de nodige commotie zorgen en aanleiding
geven tot een tweede uitgave in 1838. Wouters trekt in zijn verzen alle registers
open waar hij Tell zijn eed van trouw aan zijn vrijheidsideaal laat uitspreken:
Hoe, zou mijn Vaderland, zoo diep in wee gedompeld,
Dus schandig uitgekleed, zijn wetten overrompeld,
Dan eeuwig zijn vertreên, door vreemde dwinglandij?...
Neen, men verkies den dood voor 't juk der slavernij! Zou ik mijn wapentuig zien aan den wand verroesten?
Wijl bitsen haat ons dreigt verwoedend te verwoesten,
Te plundren op ons erf, het duur gewonnen goed
Van onze Vaderen, bezegeld met hun bloed;
Zal men de landman voor een' Vreemdeling zien zwoegen;
De wijndruif persen, en zijne akkeren beploegen?
[...] ... neen!... ik zweer dat steeds mijn degen,
Ten dienst van 't Vaderland zij aan mijn zijd' geregen,
Wel aan...

Nieuw amateurtheater
Intussen bleef er van het liefhebberstoneel in Brussel niet veel over. Drie kamers
van rhetorica verdwenen er, en van de vele zogenaamde compagnies
(genootschappen) zou er op de vooravond van 1830 nog één standhouden, De
Wijngaerd (opgericht in 1657), onder de kenspreuk ‘Groeyen en bloeyen’. Dankzij
mecenaat kon het genootschap de Franse tijd overleven. Steun van Willem I werd
mondjesmaat toegekend (in 1821 voor drie jaar een jaarlijkse toelage van 100
gulden), op voorwaarde dat de landstaal zou worden bevorderd. Nederlandse
ambtenaren werden aangemoedigd deel uit te maken van het genootschap en het
bestuur ervan in handen te nemen. Dit wijst erop dat minister Falck en
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de Nederlandse overheid ook via toneelverenigingen mogelijkheden zagen om aan
taalpolitiek te doen. Later zagen de eerste Vlaamse taalminnaars en flaminganten
in die promotieactie voor het Nederlands echter vooral de schaduwzijde, namelijk
de minachting van de Hollandse ambtenaren voor het Vlaams en de onverschilligheid
of ‘lauwheid’ van het verfranste Nederlandse hof voor alles wat de nationale taal en
letteren aanging, laat staan de volkstaal en de literatuur in het Zuiden. De voorliefde
van Willem I en zijn entourage voor het Franse theater te Brussel was daarvan een
symptoom. In ieder geval, na 1824 was het inmiddels ‘koninklijke’ genootschap De
Wijngaerd toch nog vrij actief in de Warande en De Gouden Molen te Brussel met
voorstellingen van Nederlandse stukken (zoals het treurspel Eduard III door D.J.
Kasteleyn of - één enkele keer zelfs in aanwezigheid van de vorst - het treurspel
De dood van Karel, kroonprins van Spanje door S.I. Wiselius); ook de deelname
aan en de inrichting van twee wedstrijden behoorde tot de bezigheden. Met het
vertrek van de Nederlanders in 1830 viel de nagenoeg ‘verhollandste’
toneelvereniging echter helemaal in duigen. Velen waren daarover zelfs niet eens
rouwig. De gesteunde toneelgezelschappen kregen aan het einde van het Nederlands
bewind immers tegenkanting, omdat ze werden beschouwd als exponenten van de
door velen gehate politiek van Willem I.
Veel standvastiger ging het eraan toe te Gent, waar de aloude kamer van rhetorica,
De Fonteine, de confrontatie tussen oud en nieuw goed overleefde. Zij werd in 1797
als enige kamer in de Zuidelijke Nederlanden niet afgeschaft (op voorwaarde dat
er tijdens de pauze republikeinse liederen werden gezongen). Zij werd wel een vijftal
jaren verboden, maar hield er vanaf 1812 (en vanaf 1819 als ‘koninklijke’
maatschappij) opnieuw een zeer productieve afdeling toneelkunst op na, met
wekelijkse vertoningen in de Parnassusberg. Tussen 1813 en 1830 werden 126
stukken op de planken gebracht, voor het grootste deel vertalingen van Franse
treur- en blijspelen, Shakespeare en Schiller (vertaald naar het Frans), melodrama's
(Pelletier-Volméranges, Ducange) en Kotzebue. Ook Nederlands werk behoorde
tot het repertoire (zoals Tollens, Westerman en Nomsz). De Fonteine was dan ook
zeer succesvol in toneelwedstrijden en gold als het summum van wat liefhebbers
in Zuid-Nederland op dat moment aan toneelkunst konden presteren. Een eigen
cachet aan het geheel gaf Pieter Jan Robyn, als verdienstelijk acteur, maar ook als
vertaler en auteur van enkele oorspronkelijke stukken, die spijtig genoeg verloren
zijn gegaan: het treurspel Egmond en Hoorne, dat in 1819 te Zottegem werd
opgevoerd naar aanleiding van het terugvinden van gebeente van graaf Egmont,
het blijspel De zwarte man of de spleen en een drama met de titel Werther. Zijn
dochter Diana schitterde vanaf de jaren twintig als actrice op de bühne.
De Fonteine bezat gezag en prestige. Naar aanleiding van toneelwedstrijden
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spraken leden van de illustere kamer redevoeringen uit, meestal in aanwezigheid
van hoge magistraten; die teksten geven een goed idee van de heersende
opvattingen over toneel. Zo hield in augustus 1820 Leo D'Hulster een ‘treffende’
toespraak over het zedelijk nut van toneelspelen. Men verwachtte veel van het
toneel als middel om de beschaving en het ethisch bewustzijn van een samenleving
op een hoger peil te brengen. Toneel spreekt zowel tot het hart als tot de
verbeeldingskracht en stelt de deugdenleer aanschouwelijk voor. Op die manier
worden ethische en maatschappelijke waarden onuitwisbaar in het geheugen geprent.
De ‘goede Tooneelschryver werkt steeds ten nutte der zeden. [...] Ja, Medelyden,
Grootmoedigheid, Kinderliefde, Godsdienstyver, edele zucht tot Eer, Weldadigheid,
Vaderlandsliefde, alle deugden worden er aengeleerd, alle ondeugden als verfoeijelyk
afgemaald.’ Het is overigens opvallend dat in de jaren twintig ook in dichtwedstrijden
het thema van het toneel opduikt. Zo richtte de Maatschappij van Rhetorica onder
de zinspreuk ‘Geen Konst Zonder Nijd’ van Deinze in juli 1827 een competitie in
waarbij het er in de afdeling dichtkunst op aankwam het beste heldendicht en lierdicht
te schrijven over ‘Het heil en onheil der Tooneeluitoefening’. Karel Ledeganck
(Eeklo), Frans Rens (Geeraardsbergen), Augustijn D'Huygelaere (Oudenaarde) en
Jan Lambin (Ieper) kregen de lauwerkransen. De teneur was ook daar: men hecht
geloof aan het toneel, dat, indien gevrijwaard van zedeloosheid en wuftheid, een
krachtige invloed kan uitoefenen op de morele ontwikkeling en de beschaving van
een volk. D'Huygelaere verwoordde het zo:
Ik leer mij daar aan deugd en heil'gen plicht gewennen;
Ik leer mij daar als mensch, als deugdzaam kristen kennen:
'K zie in dit spiegelglas elk' drift zich zelf verraân;
'K hoor 't harte juichen wijl het oog ontglipt een traan
Gewijd aan onschuld, die naar 't breken van haar' kluister,
Ontkruipt het drukkend juk, het nare en ak'lig' duister,
Waar in zij zuchtte, aan wraak en snood geweld ten doel:
O geestverrukkend schoon! Waar voert gij mijn gevoel?
'K hoor boven 't sterflijk oord vergode Serafs galmen!
De deugd verrijkt zich met miljoenen zegepalmen!
Zij wordt op 't schouwtooneel zoo heusch en mild beloond,
Daar elke hartstogt wordt op 't schamperlijkst gehoond.

In deze woorden spreekt zeker eerder de traditie dan de vernieuwing. Nieuwe
impulsen in het toneelleven zijn veeleer terug te vinden in Antwerpen, waar niet de
oude rederijkerskamers, maar nieuwe amateurkringen, die nut en volksvermaak
aan elkaar trachtten te paren, volle zalen lokten. Hier ligt de voedingsbodem
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van het nationaal Vlaams toneel, dat na 1850 in Vlaams-België tot ontwikkeling zou
komen.
Die amateurgezelschappen werden opgericht in de schaduw van het officiële
Antwerpse stadstheater, dat het monopolie had op alle betalende en openbare
voorstellingen, die, zoals in het verleden, ten goede kwamen aan het armenbestuur.
Ook in de periode van het Verenigd Koninkrijk bood het uitsluitend werk uit het
Franse repertoire aan, conform de smaak van de verfranste hogere burgerij, met
andere woorden: ‘men speelde hetgeen men te Parijs speelde’. Toneel was vóór
1830 wel ver buiten die kringen populair, wat blijkt uit een brede waaier van
toneelliefhebbers die zich in Antwerpen verenigden in zogenaamde particuliere
maatschappijen, die elkaar beconcurreerden en een heel gamma aan sociale
verschillen weerspiegelden. Ze introduceerden (vertaalde) succesauteurs uit het
buitenland, maar sommige stimuleerden ook creatief werk in het Nederlands. De
maatschappij Liefde en Eendracht (1813) rekruteerde haar leden meer uit de betere
burgerstand en speelde vooral vertalingen van Franse melodrama's en komische
opera's. Leden van de toneelmaatschappij Jong en Leerzuchtig (in 1811 opgericht
binnen de Maatschappij van Rhetorica De Eendragt), hoofdzakelijk eenvoudige
burgers en ambachtslui, zorgden vooral voor amusement voor een breed publiek
in het klein en groot Wafelhuis, een populaire wafelkraam met koffiehuis en toneelzaal
op het Mechelse plein. Over de sfeer die daar heerste, getuigde Potgieter (zie
hierboven). Voor echt volksvermaak zorgde in hetzelfde lokaal onder meer De Hoop,
die in 1824 werd opgericht door de gilde van voddenrapers. Binnen het Antwerps
Taal- en Dichtlievend Genootschap Tot Nut der Jeugd (1803) ontstond dan weer
een toneelafdeling die de titel kreeg Tot Nut en Vermaek (1806). De promotoren
van die toneelmaatschappij, meestal onderwijzers en liefhebbers van taal en letteren
als Jan Frans Willems, Jan Baptist Stips en Marten J. van der Maesen, hadden een
vrij idealistisch en didactisch programma. Ze schreven zelf stukken, zowel in het
Frans als in het Nederlands. Ze acteerden ook, zoals J.F. Willems, die bijvoorbeeld
in december 1815 veel bijval oogstte met een hoofdrol in een eigen Nederlands
stuk, maar evenzeer als zanger van een Franse romance, L'Espérance.
In al hun toneeloefeningen koppelden zij het artistieke vermaak aan een nuttig
doel en opteerden daarvoor duidelijk voor ‘moderne’ toneelspelen en zangspelen.
Van ‘oude’ drama's is geen sprake meer. Dat blijkt duidelijk uit de Nederlandstalige
stukken van de jonge Willems die zijn uitgegeven of bewaard. Den ryken
Antwerpenaer of de hebzugtige neéven, een kort blijspel uit 1814 en het jaar daarop
ook gedrukt, toont de erfenisperikelen bij het nakende overlijden van een rijke
Antwerpse koopman (Schraep!). Twee op geld beluste neven moeten daarbij het
onderspit delven ten gunste van een aangenomen dochter van de ongehuwde
koopman, een creools meisje (Charlotte) dat hij tijdens een van
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zijn zakenreizen uit Indië heeft meegebracht en op wie zijn boekhouder, een
Engelsman, vol van spleen, verliefd is. De liefde zegeviert, maar in extremis ook de
deugd: Charlotte vergeeft de snode daden van de neven en laat hen zelfs in de
erfenis delen. Een les in burgerlijke deugdzaamheid, maar tegelijk vermakelijk, ook
al noemden toneelhistorici de grappig bedoelde scènes waarin de inhalige neven
door een vals testament worden beetgenomen - overigens geïnspireerd op werk
van de Franse meesters Molière en Regnard (Le légataire universel van 1708) later veeleer ‘academisch’ dan sprankelend.
Diezelfde mengeling is terug te vinden in Willems' toneelspel Quinten Matsijs, of
wat doet de liefde niet!, een gelegenheidsstuk dat op 4 december 1815 werd
opgevoerd naar aanleiding van de terugkeer van de schilderijen van Vlaamse
meesters uit Frankrijk. Willems zelf speelde de hoofdrol. Op diezelfde avond
declameerde hij overigens, ‘op vereerende aanvraag’ ook zijn hier al geciteerde
gedicht ‘Aen Antwerpen’. Het stuk werd ook in dezelfde maand december nog
tweemaal opgevoerd en zorgde voor opschudding in de stad. De vaderlandslievende
Willems manifesteert zich namelijk in een regelrechte terechtwijzing van
taalverbastering. De eenvoudige dramatisering van de legende over de smid Quinten
Matsijs, die het schildersambt aanleerde om naar de hand te kunnen dingen van
de dochter van een schilder, krijgt een nationale lading. In het voetspoor van
Kotzebues Mensenhaat en berouw voert Willems een verfranste rivaal op het toneel
die zijn tussenkomsten doorspekt met Franse woorden en dat ook verantwoordt
omdat men ‘in ons pitoyable tael’ (het Vlaams) nu eenmaal zijn ideeën onvoldoende
kan ontwikkelen; ze ‘heeft toch niets harmonieux; geen douceur, geen énergie’. De
protagonisten dienen de blaaskaak van antwoord met het argument dat hij het
Vlaams (of Nederduits) minacht omdat hij het zelf niet machtig is.
Dat een dergelijke woordenwisseling over een nationaal thema in toneelstukken
kon werden ingelast, toont aan dat men sterk geloofde in het toneel als opiniërend
en opvoedend medium. Dat Willems bij de publicatie van zijn toneelspel in maart
1816 het wel nodig vond de uitweiding te verantwoorden (met de stelling dat men
tegen de ingewortelde bastaardgewoonte niet genoeg tekeer kan gaan), doet daar
niets aan af. Overigens, ook in andere stukken van de Antwerpse groep, zoals in
het nabericht van J.B. Stips' De twee staets-gevangenen uit 1814, wordt voor toneel
het recht opgeëist om met ‘Vaderlands vuur’ over politiek geladen eigentijdse
toestanden te schrijven. Er moest blijkbaar nog iets verdedigd worden. Dat blijkt
ook uit een ander stuk van Willems dat hij schreef naar aanleiding van de inhuldiging
van een nieuw lokaal voor de Antwerpse amateurkring in 1818. Het korte blijspel
De tooneelliefhebbers is duidelijk opgevat als een verdediging van het genre. Willems
laat daarin een toneelschrijver het opnemen voor goed toneelwerk tegen de bezwaren
in van een
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baljuw die toneelopvoeringen in zijn dorp wil laten verbieden. Goede toneelstukken
zijn dan stukken waarin men de deugd en de goede zeden beminnelijk en de
ondeugd verfoeilijk maakt, óf stukken die louter tot doel hebben onschuldig tijdverdrijf
te zijn.
Dat dit in 1818 nog moest worden geformuleerd, bewijst dat er tegenwind was.
In de eigen kring van het Antwerpse genootschap waren er al sommige leden die
dachten dat toneeloefeningen niet helemaal overeenkwamen met hun verhoogde
status als onderwijzer. Daarbuiten was de tegenstand nog groter. Zo was er de al
vermelde Antwerpse katholieke priester en antagonist van Willems, Jan-Baptist
Buelens, die in 1826 en 1827 brieven publiceerde waarin hij het toneelberoep als
‘eerloos’ kapittelde. In 1827 publiceerde hij ook een Brief waerin vertoond word dat
het zonde is de hedendaegsche tooneelspelen by te woonen. Over acteurs die
zonder inkeer stierven, schreef hij dat hun een begrafenis in gewijde grond moesten
worden ontzegd. Buelens was wel een uiterst felle polemist. In het vuur van zijn
antiliberale actie tegen het ‘ketterse’ Nederlandse bewind van Willem I had hij niet
voor niets een jaar gevangenis opgelopen. Toch zeggen die openbare brieven iets
over de achterdocht van de katholieke kerk ten aanzien van het burgerlijk toneel,
uiteraard vooral van het genre van populaire en zedenbedervende Franse
melodrama's. Daarmee kwam ook het weinig aanstootgevende Vlaamse toneelwerk
min of meer onder vuur te liggen. De katholieke opinie was een controlerende factor
waarmee men in de toekomst rekening zou moeten houden.

Willem van den Berg en Piet Couttenier, Alles is taal geworden. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1800-1900

185

3
De periode 1830-1860

Willem van den Berg en Piet Couttenier, Alles is taal geworden. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1800-1900

186

Positie van de grenadiers in het Park te Brussel, 23-26 september 1830. Hollandse grenadiers
richten hun schot op het door de Belgische vrijwilligers bezette Hôtel Belle-Vue in het Park,
richting Koninklijk Paleis. Lithografie van Jean-Baptiste Madou.
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Inleiding

aant.

Lieve vrienden! 'k ben verhuisd,
Ginds was 't langer niet te harden.
'k Ben blijgeestig, dat is waar;
Doch men scheurde ligt me aan flarden,
Bleef ik, blijde! Langer dáár.

Met deze woorden werd in de lichtvoetige Almanak voor Blijgeestigen, vóór 1830
een jaarboekje waarin zowel Belgen als Bataven vaderlandse verzen wijdden aan
de ‘eeuwige’ broederband, in 1832 afstand genomen van het Zuiden. Maar ook het
Zuiden mepte van zich af:
Ja, wij zijn vrij, zijn vrije Belgen!
Triomf! De wrede dwingelandij
Wilde onzen naam verdelgen,
Zij ligt vergruisd... Wij aad'men vrij!
O gulde vrijheid! Hemelzegen!
Hoe lang wierd uwe komst verwacht!
Hoe lange moest op Belgen wegen
Het drukkend jok van Hollands macht!

Aldus de priester-dichter Domien Cracco in zijn patriottisch Lied der Vrijheid, heet
van de naald geschreven op 24 november 1830. Beide gelegenheidsverzen laten
zien hoe de onderlinge betrekkingen stuk zijn gelopen. Het zal tijd vergen voordat
er weer toenadering komt. Hoe kon het zover komen in 1830?
In Zuid-Nederland leidde een combinatie van sociale rellen en politiek verzet
tegen de regering van Willem I, waarbij liberalen en katholieken een tijdelijk
bondgenootschap sloten, tot revolutionair oproer en uiteindelijk tot de Belgische
onafhankelijkheid in 1830. Het koninkrijk België werd op spectaculaire wijze een
van de eerste moderne natiestaten in Europa met een staatsstructuur en een liberale
grondwet die in principe volkssoevereiniteit en ‘de vrijheid in alles en voor allen’
garandeerde. De schok voor de Nederlanders die zich tijdens de periode van het
Verenigd Koninkrijk in het Zuiden hadden gevestigd, was bijzonder groot. In talrijke
geschriften uitten ze hun gevoelens van ontgoocheling en verontwaardiging over
de opstand der Belgen. Verbittering spreekt bijvoorbeeld uit het verslag Veertien
jaren in België en vlugt uit Brugge (1831) van Petrus van Genabeth, een
Amsterdammer die als leraar in Doornik en Brugge had gewerkt en er fel campagne
had gevoerd voor het Nederlands, onder meer
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in de Brugse Koninklijke Maatschappij van Vader landsche Taal- en Letterkunde,
met als kenspreuk ‘Eendragt en Vaderlandsliefde’. De priester en hoogleraar Schrant,
die zich in Gent zeer verdienstelijk had gemaakt in de propaganda van de
Nederlandse cultuur, publiceerde in 1831 te Leiden een brochure waarin hij de
opstand van de Belgen tegen hun wettige vorst bestempelde als een vorm van afval
en zware ondankbaarheid; ‘getoetst aan den geest des Christendoms, is hij
onchristelijk, misdadig, in den volsten zin doemwaardig,’ schreef hij onomwonden.
Ook literatoren maakten stemming. Het heftigst was de taal van de thuisblijvers
in Nederland zelf. Zowel gevestigde dichters (J. van Lennep en H. Tollens) als een
hele rij patriottische gelegenheidsdichters (zoals A. van der Hoop en C. Withuys)
gaven stem aan het thuisfront met vaderlandse gedichten, liederen en toneelteksten
die de strijdlust aanwakkerden en de acties van de Nederlandse troepen in de strijd
tegen de opstandige en wispelturige Belgen tot heldendaden verhieven. Nationale
iconen werden generaal D.H. Chassé, die in oktober 1830 vanaf de bezette citadel
van Antwerpen de stad bombardeerde, en luitenant J.C.J. van Speijk, die in februari
1831 een kanonneerboot en de bemanning in de lucht liet vliegen om te verhinderen
dat hij in handen viel van een Antwerpse menigte. De kroonprins van Oranje werd
bejubeld omwille van zijn rol in de Tiendaagse Veldtocht (augustus 1831). Chassé
verdedigde eind 1832 dan nog eens de citadel van Antwerpen tegen de Fransen,
wat opnieuw talrijke ‘citadel-poëten’ vol vuur naar de pen deed grijpen, zo overvloedig
zelfs dat de rijmelaars onder hen door dichters met naam en kunnen op de korrel
werden genomen. Bij al die gelegenheden werd niet nagelaten de anti-Belgische
gemoederen op te hitsen en de ‘verraderlijke muiterij’ der Belgen te beschimpen of
belachelijk te maken. De oorlogspoëzie werd bij het publiek zeer populair, wat niet
wegneemt dat latere literatuurhistorici er maar weinig waardering voor konden
opbrengen.
Aan Belgische zijde liet men zich evenmin onbetuigd, maar de teksten waren veel
minder talrijk en de stemmen minder unaniem. Ze vertolkten eerder de verschillende
ideologische strekkingen van de revolutiejaren en uitten commentaar op de
gebeurtenissen van 1830 vanuit een bepaalde optiek. Aan de ene kant van het
spectrum staat bijvoorbeeld het anonieme bundeltje De dulle Griete, waarin de
Gentse orangistische journalist Pierre Lebroquy in 1839 ‘Vlaemsche liedekens op
den tyd’ van hemzelf en anderen verzamelde die waren geschreven op de melodie
van allerhande populaire liedjes. Hier wordt een man uit het volk of een held uit het
volkse liedgoed (zoals Pierlala) kritiek in de mond gelegd op de zogenaamde vrijheid
- de ‘schoone liberteit’ die niets dan slavernij en armoede brengt - en op de dubieuze
politieke rol die de katholieke geestelijkheid in de revolutie had gespeeld. De
populaire ‘Belgische Pierlala’ (of ‘Peerlala’) was
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overigens van de hand van George Bergmann, vader van ‘Tony’ Bergmann. In zijn
memoires geeft hij een goed idee van hoe dergelijke ‘omstandigheidsgedichten in
een trivialen Vlaamschen volkstrant’ de avondfeesten opvrolijkten in het Pannenhuis
te Lier, bij vrienden van de Bergmanns, en hoe ze lucht gaven aan de bittere
ontgoocheling in orangistische kringen, waar men het voor ‘eene onvergeeflijke
dwaasheid’ hield ‘het Koninkrijk der Nederlanden te vernietigen’. Aan de andere
zijde stond iemand als de geciteerde Domien Cracco, die uitgerekend stem gaf aan
die katholieke opinie en de herwonnen vrijheid met triomfantelijke verzen begroette.
Dat hij daarbij in de eerste plaats dacht aan de grondwettelijke vrijheden van
onderwijs en godsdienst die de katholieken in het nieuwe België vleugels zouden
geven, spreekt vanzelf. Toen Cracco zijn lied schreef, was hij leraar aan het
kleinseminarie van zijn geboortestad Roeselare en had een bewogen
priesteropleiding achter de rug. In 1813 werd hij als seminarist door de Fransen uit
Gent naar Wezel gedeporteerd, waarna hij uit de citadel wist te ontsnappen. Als
jonge priester en begaafd dichter (ook van Griekse en Latijnse poëzie) nam hij met
enthousiasme deel aan de verdediging van een traditioneel katholicisme, zowel in
de Franse als de Hollandse tijd.
Te oordelen naar zijn extreme antiorangistische taal lijkt het haast ondenkbaar
dat het tussen de broeders in Noord en Zuid ooit nog tot een dialoog zou komen.
Aan Nederlandse kant overheerste in ieder geval decennialang een onverschillige
en sceptische toon ten opzichte van het culturele en literaire leven in het Zuiden.
De meerderheid kon maar bitter weinig waardering opbrengen voor de eerste uitingen
van de Vlaamse Beweging, al waren er ook enkele uitzonderingen. Uit een verslag
van een reis die Samuel J. van den Bergh in 1846 door België ondernam, spreekt
al een zekere interesse voor de zogenaamde ‘ontzinde Belgen’ en voor wat een
‘zelfstandige volk door eendracht en vrijheid vermag’. Ook Potgieter toonde
sympathie. In het toonaangevende tijdschrift De Gids besteedde hij vanaf 1837, zij
het sporadisch, maar toch met bonhomie aandacht aan de Vlaamse literatuur. Met
zijn kritische geest duidde hij er - naar een titel van een artikel uit hetzelfde jaar
1837 - de licht- en schaduwzijden van aan. Hij bracht waardering op voor de nationaal
geïnspireerde filologen, maar toonde onbegrip voor de veel gelauwerde, maar weinig
talentrijke en oubollige dichters. In 1844 zou hij de eerste Vlaamse prozaschrijvers
aanmoedigen (Conscience en Van Kerckhoven). In 1849 kwam Zetternam aan de
beurt.
Verder was het vooral J. Alberdingk Thijm die een brug sloeg met het Zuiden.
Zijn tijdschrift De Spektator propageerde al vanaf 1848 de verbroedering. Alberdingk
Thijm had in de eerste plaats vooral om levensbeschouwelijke redenen aandacht
voor de Vlamingen in België, maar hij dacht niet in termen van een katholiek bastion.
Hij knoopte vriendschap aan met Vlamingen van diverse opinie en pleitte ervoor
om Vlaanderen te integreren in een open en dynamische
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Nederlandse of liever ‘Dietse’ cultuurgemeenschap. Met die opvattingen raakte
Alberdingk Thijm zelfs in eigen katholieke kringen in Nederland geïsoleerd.
Andere periodieken zijn terughoudender. Vrijwel geen Vlaming publiceert er in
en de belangstelling voor wat er in het Zuiden gaande is, blijft minimaal. Een
uitzondering vormt Schimmel, die in De Gids (1858) een uitvoerig artikel wijdt aan
Ledeganck, breed verhaalt over de Vlaamse Beweging en en passant zijn
landgenoten verwijt onverschillig te staan tegenover de Vlamingen, terwijl wij toch
‘been van hun been, bloed van hun bloed’ zijn. Hij verbaast zich over de literaire
bedrijvigheid bij de zuiderburen, met weliswaar veel kaf onder het koren, maar waar
ook naast een ongeslepen diamant als Van Rijswijck een Ledeganck valt aan te
wijzen, die hij met uitvoerige citaten van diens biograaf Heremans bekend maakt
bij zijn landgenoten. Diens De drie zustersteden, aldus Schimmel, ‘zullen leven
zolang de Nederduitsche letterkunde leeft, niet alleen om het vurig en toch echt
mannelijk patriotisme dat er in leeft, maar ook om de aesthetische hoedanigheden,
die zulke gedichten den stempel doen dragen van het genie’. Afsluitend waardeert
Schimmel op zijn beurt de taal- en letterkundige congressen vooral als een middel
tot verbroedering.
In het Zuiden waren de opinies verdeeld. Slechts een minderheid had op cultureel
gebied een Nederlands natiebeeld voor ogen. In de loop van de voorbije eeuwen
had zich in de zuidelijke provincies een eigen identiteit ontwikkeld (waarin de
katholieke godsdienst en het verzet tegen Frankrijk belangrijke factoren waren), en
vóór en na 1830 overheerste in brede kringen van de bevolking zelfs de tendens
om zich van het (protestante) Noorden te distantiëren en een zuidelijke (Brabantse,
Vlaamse) eigenheid te profileren. Ook sommige filologen en letterkundigen
verdedigden dat standpunt door eerder het taalverschil dan de taaleenheid te
benadrukken. Op symbolische wijze uitte zich dat in het spellingsvraagstuk met
voorstanders van een uniforme spelling met Nederland (Willems en David) en
aanhangers van de traditionele zuidelijke accentspelling (Behaegel, Bôn en De
Foere). Betekenisvol is dat de strijd - die eigenlijk pas in januari 1844 met een
Koninklijk Besluit van de Belgische regering werd beslecht en in 1864 tot een
eenheidsspelling zou leiden - in alle felheid werd gevoerd en dat taalkundige en
ideologische argumenten in het debat werden vermengd. Het was vooral op grond
van morele en religieuze motieven dat het verzet tegen de taal en cultuur van het
protestantse Noorden in katholieke kringen werd aangezwengeld.
Daarmee werd in de ogen van velen het Vlaams ‘gered’, maar toen eenmaal het
koninkrijk België was opgericht - waarin het Frans eigenlijk de enige officiële landstaal
werd in bestuurszaken, gerecht en onderwijs - werd het ook meteen de facto
gedegradeerd tot het niveau van een dialect of patois, evenwaardig aan de andere
Waalse en Duitse dialecten binnen de landsgrenzen van België.
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Vanuit die inferieure positie zochten de geletterde Vlamingen - met vooral filologen
en literatoren als woordvoerders - elders steun, in het buitenland. Ze sloten daarbij
bondgenootschappen met regio's en volkeren op basis van gemeenschappelijke
tradities en culturele kenmerken, ontdaan van concrete politieke ambities. Zo'n
oerverwant vaderland kon voor de Vlaamse schrijvers overigens in meer dan één
windstreek liggen. In de loop van de negentiende eeuw zouden sommigen in de
richting kijken van Duitsland, meer bepaald het Nederduitse taalgebied. Op basis
van de taalverwantschap tussen het Vlaams en het Platduits (een noordelijke
Nederduitse variant van het Hoogduits) droomde iemand als Constant J. Hansen
rond 1860 van een ‘Dietschland’ dat zich uitstrekte van Duinkerke tot Königsberg.
Zijn utopische ideeën over één ‘Aldiets’ spellingssysteem stuitten op veel scepsis,
maar zijn actie liep wel min of meer parallel met de promotie in Duitsland van een
nieuwe regionale literatuur in het Nederduitse dialect waarvan Klaus Groth, met zijn
dichtbundel Quickborn uit 1852, de grondlegger was. Een meerderheid koos er
echter voor om niet met het Oosten, maar wel met het Noorden een culturele en
literaire samenwerking op gang te brengen. Hiermee werd vanaf de jaren veertig
het in België geminoriseerde en verachte Vlaams verbonden met een grote nationale
taal en met een even groot Nederlands taalgebied, wat de literatoren meteen ook
meer garanties bood voor een grotere afzetmarkt. Vlaamse schrijvers met ambitie
kampten namelijk al vanaf het ontstaan van een Vlaamse literatuur in België met
het deficit van een zeer beperkte markt. Hun houding tegenover Nederland is dus
veeleer ambivalent; bij het verbroederingsidealisme mengden zich ook praktische
en zakelijke motieven. Ook was de toenadering een kwestie van lange duur. Er
moesten veel hindernissen overwonnen worden: wrok na 1830, wederzijds
wantrouwen en later onverschilligheid.
Bij de keuze voor een culturele samenwerking met het Noorden speelde de
orangistische groep rond Jan Frans Willems een doorslaggevende rol. Het ging om
geletterden en liefhebbers van de Nederlandse taal en literatuur die in de periode
van het Verenigd Koninkrijk een Nederlands nationaal gevoel was bijgebracht en
die na 1830 hun sympathie voor Nederland in stand hielden. ‘Wy blyven met het
Noord vereend,’ schreef de dichteres Maria Doolaeghe nog in mei 1833 in een
enthousiasmerende ode Aen de Belgische Dichters:
Geteisterd door den vloekbren MARS,
Ligt Zuid en Noord van een gespleten;
Maer, kunstmin voert de dichtren dwars
Door schutgevaerte en vestingketen.
Weêr bieden zy elkaêr de hand,
Als kinderen van één vaderland,
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In de onvervalschte ziel door tyd noch lot verbasterd;
Weêr streven zy naer 't zelfde doel;
Weêr schokt hun 't eigen dichtgevoel,
Tot spyt van 't lichtschuw rot, dat kunsten wraekt en lastert.

Orangistische letterkundigen hielden het politieke en staatkundige krijgsgewoel op
afstand en onderscheidden zich van die orangisten die nog hoopten op een herstel
van het Oranjebewind, om economische redenen, maar ook als beste garantie voor
het overleven van het Nederlands in het Zuiden. Zij aanvaardden al vlug het
Belgische feit en beperkten hun acties hoofdzakelijk tot het culturele domein, als
‘vurige minnaars’ van de Nederlandse taal en cultuur. Zo lang mogelijk zouden ze
ook de wettelijke weg blijven volgen om hun ideaal te realiseren, in de eerste plaats
de erkenning van de rechten van het Nederlands tegenover de dominantie van het
Frans in het nieuwe koninkrijk. Hun enige politieke optreden in die beginfase van
de Vlaamse Beweging zou in 1840 de petitieactie of het petitionnement worden,
een verzoekschrift en handtekeningactie waarmee aan de Belgische overheden het
herstel van het Nederlands in het Vlaamse landsgedeelte werd gevraagd. Hun
culturele verwantschap met Nederland, uitgedrukt in termen van stam en taal, hielden
ze gescheiden van hun loyaliteit met de natiestaat België. In politiek opzicht waren
ze Belg. Wat taalfamilie betreft waren ze Nederduits en dus stamgenoten van de
Nederlanders binnen de Germaanse stam. Die taalminnaars trachtten dan ook koste
wat het kost hun contacten met vrienden en gelijkgezinden in het Noorden in stand
te houden. De uitgebreide briefwisseling van Willems met Jeronimo de Vries,
Potgieter en vele anderen legt daarvan getuigenis af. Van die Nederlandse
‘taalbroeders’ hadden ze immers alle steun te verwachten om hun taalstrijd voor
het Nederlands in België voort te zetten. Zij zouden uiteindelijk het pleit winnen,
tegen een consequent Vlaamse vleugel, die door hun tegenstanders als
‘particularisten’ werden bestempeld. Zij waren ook vragende partij voor een min of
meer geïnstitutionaliseerde vorm van culturele samenwerking met Nederland, wat
uiteindelijk leidde tot de inrichting vanaf 1849 van de Nederlandse Taal- en
Letterkundige Congressen.
Het initiatief daartoe ging uit van Vlaamse zijde. Ferdinand A. Snellaert stuurde
begin februari 1849 uit naam van een aantal Gentse vrienden aan filologen in Noord
en Zuid een uitnodigingsbrief tot oprichting van een dergelijke instelling. Hij wees
op een beweging:
[...] welker volkeren van een zelfden stam en eene zelfde taal, ofschoon
door afzonderlyke staatsbestueren beschermd, tot wederzydsche
toenadering brengt, ten einde op deze wyze de gemeenschappelyke
geestontwikkeling te bevorderen.
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Op 26 augustus van hetzelfde jaar opent Snellaert in ongeveer dezelfde
bewoordingen het eerste Nederlandsch Congres. Het is voor de eerste maal sinds
1830 dat Noord- en Zuid-Nederlanders zich met elkaar verbroederen. Groot is
overigens de opkomst niet: 23 Noord-Nederlanders hebben per brief gereageerd,
maar uiteindelijk zijn er slechts 12 aanwezig, tegenover een 25 Vlamingen. Op die
eerste bijeenkomst wordt soms scherp gediscussieerd, maar ook poëzie
voorgedragen, o.a. door Van Beers en Alberdingk Thijm. Als de Noord-Nederlandse
gasten afscheid nemen, spreekt men af elkaar het volgende jaar in Amsterdam
terug te zien. Alberdingk Thijm neemt daarbij het voortouw op grond van zijn
overtuiging dat ook in het Noorden een verlangen tot verbroedering bestaat. In zijn
tijdschrift De Spektator meldt hij optimistisch:
Wat storen wij ons aan den slagboom, die de Regeeringen goed hebben
gevonden tusschen ons te laten vallen. De dichters vliegen er over heen,
en de opdelvers der wetenschap gaan er onder door.
De belangstelling voor dat tweede congres is groot, en ook de eensgezindheid. Op
16 september 1850 zijn meer dan 250 taal- en letterkundigen uit Noord en Zuid
aanwezig. Men valt volgens een ooggetuige ‘elkander broederlijk als kinderen van
ééne moeder - de taal - in de armen’. Er worden grootse taalkundige plannen
gemaakt en ook de dichters laten zich niet onbetuigd. Zo bezingen S.J. van den
Bergh, Prudens van Duyse en J. Tideman in vurige verzen het herstel van de
broederband.
Tussen 1849 en 1912 zijn er totaal 32 congressen gehouden. De meest
spectaculaire resultaten werden geboekt op het vlak van de taal en het onderwijs,
zoals de spellingseenheid (in 1864) en het grote project van het Woordenboek der
Nederlandsche Taal (WNT), gestart halverwege de negentiende eeuw en voltooid
in 1998. In hoeverre de congressen aan de literaire toenadering hebben meegewerkt,
valt niet te bewijzen. Een feit is wel dat er in de jaren vijftig in Noord-Nederland meer
aandacht kwam voor de Vlaamse letterkunde. Zo werkten in de Volksalmanak voor
Nederlandsche Katholieken (1851) van Alberdingk Thijm een hele schare Vlamingen
mee. Er verschenen in Noord-Nederland ook enkele bloemlezingen die de Vlaamse
poëzie bij het Nederlandse publiek introduceerden.
Misschien wel het opvallendste teken van die aandacht vormt de bundel
Vlaamsche poëzij (1852), bezorgd door J.J.A. Goeverneur en W. Hecker, waarmee
de befaamde reeks ‘Klassiek Letterkundig Panthéon’ opent. In deze bloemlezing,
later nog tweemaal herdrukt, werden ongeveer zeventig gedichten van vijftien
‘Zuid-Nederlandsche dichters van onzen tijd’, onder wie Ledeganck, Van Beers,
Van Rijswijck, Prudens van Duyse en Dautzenberg opgenomen.
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Aan de bundel gaat een brief van Hecker aan Goeverneur vooraf, waarin een en
ander wordt gezegd over het karakter van de eigentijdse Vlaamse poëzie:
Alles zamen genomen dan dunkt mij dat er in de vlaamsche poëzij meer
teekening dan schildering is, meer fijnheid van enkele trekken dan gloed
van dezelfde kleuren, meer gevoel dan kracht, meer lieflijkheid dan vlucht.
Van daar dat men er zich niet of met weinig geluk aan dichtstukken van
langeren adem van kunstiger conceptie, van hoger stijl, van dieper
hartstogten waagt.
Misschien dat in dat opzicht de Vlaamse poëzie achterstaat bij de
Noord-Nederlandse, maar anderzijds wint zij het weer:
Weinig of niets van dat geaffecteerde en geforceerde, weinig of niets van
dat op stelten gaat, van dat zweven tusschen hemel en aarde, al wordt
ook in meer dan een stuk de harmonie tusschen inhoud en vorm niet
even gelukkig bewaard, al is ook de vorm aan 't onderwerp, het onderwerp
niet aan den vorm opgeofferd.
Hecker vraagt zich ook af of de ‘catholieke mytische geest’ die tot de individualiteit
van de Vlaamse natie behoort, geen ergernis zal wekken bij zijn landgenoten. Hij
stapt daar luchtig overheen. Geen vagevuur, geen pastoor of klooster of nonnetje
zal het kunstgenot kunnen bederven:
Dat zijn trekken, waaraan men den Vlaming erkent; hij dicht wat hij denkt
en gelooft; hij leeft te midden van de tooneelen en toestanden die hij
schetst of schept, in zijn eigen kring van huis en van hart, van land en
van volk, van vroom geloof en kinderlijke godsvereering. En dat is toch
dichtkunst, althans de eenige ware bron der dichtkunst.
In 1858 waagt ook Johannes Hilman een poging. In een bundel Zuid-Nederlandsche
poëzij worden maar liefst 45 Vlaamse dichters aan de Nederlandse lezer voorgesteld.
Het literaire verkeer in de omgekeerde richting liep niet over een leien dakje. De
interesse was er wel, en ook in het onderwijs werden Nederlandse auteurs
gepropageerd. Uit een modern onderzoek van een twintigtal schoolbloemlezingen
met Nederlandse schrijvers die in de Vlaams-Belgische scholen tussen 1830 en
1900 werden gebruikt, is bijvoorbeeld gebleken dat men via het onderwijs (vooral
in het net van de staatsscholen en athenea) wel degelijk leerde kennismaken met
auteurs uit het Noorden. In sommige bloemlezingen (van J. van Beers, D. Sleeckx
en J.F.J. Heremans) werd meer dan de helft, tot zelfs 85 procent Nederlandse
dichters en prozaschrijvers als na te volgen voorbeeld
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gepresenteerd, met Bilderdijk ‘als een soort halfgod’ boven aan de hitlijst. Dit hangt
samen met de hoge waardering, bewondering zelfs, die auteurs in de Zuidelijke
Nederlanden van oudsher voor Nederlandse auteurs hadden opgebracht. Maar in
de jaren vijftig hoort men ook nog klagen over de geringe belangstelling. In het
Leesmuseum. Tydschrift voor Letteren, Wetenschappen en Kunsten (1856-1859),
een tijdschrift dat de informatieverspreiding over dé Nederlandse literatuur, los van
de ‘onnatuurlijke splitsing’, als een centraal programmapunt in het vaandel voerde,
laat hoofdredacteur Jacob Heremans in 1857 nog een somber geluid horen. In het
Zuiden is het volgens hem pover gesteld met de kennis van de (Noord-)Nederlandse
letterkunde, zowel bij de auteurs als bij de lezers:
In Vlaemsch België weet niet alleenlyk de groote menigte van 't publiek
weinig of niets van de hedendaegsche zoogezegde Hollandsche
letterkunde; maer onze literatoren zelven zyn zeer dikwyls vreemdelingen
in hun eigen lettervaderland. Behalve drie-vier namen, zooals van eenen
N. Beets, eenen I. da Costa, eenen J. van Lennep, welke men, als het
ware, aen onze grenzen heeft weten binnen te smokkelen, kunnen er
maer geene den voet op Belgischen bodem krygen.
Behalve op onverschilligheid in de Vlaamse pers moest Heremans wijzen op nog
enkele prangende problemen die een vlot handelsverkeer tussen Noord en Zuid in
de weg bleven staan: de te hoge kostprijs van het Nederlandse boek voor de
Vlaamse markt (niet gecompenseerd door een verzekerde afzet via een netwerk
van leesgezelschappen zoals in Nederland), de douanerechten en de nadrukken.
Dat ligt in de lijn van wat Samuel van den Bergh al in 1846 in zijn reeds aangehaald
reisverslag liet horen toen hij enkele cultuurpromotoren uit het Zuiden aan het woord
liet en die erover klaagden dat het een wonder mocht heten als een (duur)
Nederlands boek over de grenzen kwam. In het Zuiden werden boeken ook te vlug
op de rommelmarkt van de hand gedaan (in Antwerpen op de fameuze Vrijdagmarkt)
en men was het in het Zuiden maar al te gewoon dat men de beste schrijvers uit
het Noorden (Tollens, Beets, Bellamy en anderen) in ‘meesterlijk uitgevoerde
nadrukken’ voor een appel en een ei kon aankopen.
De congressen hebben in dat opzicht voor een mentaliteitsverandering gezorgd.
Het is waar dat de Vlamingen er met veel pathos en retoriek de broederliefde en
het gevoel van nationale verbondenheid cultiveerden. Maar de bijeenkomsten
stimuleerden ook de meningsvorming over praktische en zakelijke aangelegenheden,
zoals de belangen van de uitgevers en boekhandelaren (vooral in Nederland) en
de leesbevordering in Vlaanderen. Veranderingen waren op til, en in 1858 kwam
het ook tot een handelsverdrag tussen België en Nederland
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dat een einde stelde aan de nadrukhandel, die schadelijk was voor de ontwikkeling
van een professioneel uitgebouwde nationale letterkunde. De toenadering tussen
Noord en Zuid vertaalde zich uiteindelijk ook in een betere verspreiding van werk
van Vlaamse auteurs in Nederland. In de jaren veertig importeerden Nederlandse
boekhandelaren al literair werk uit het Zuiden. Zo verspreidde W. Messchert
(Rotterdam) in co-editie met Belgische drukkers Ledeganck (De zinnelooze, 1842)
en Nolet de Brauwere van Steeland in Nederland. Conscience, van wie Potgieter
nog in 1839 aan Willems moest melden dat zijn romans in Nederland ‘nauwelijks
te koop waren’, zag zijn novelle Wat eene moeder lyden kan al in 1844 in het
Nederlandsch Museum verschijnen.
Na 1850 boekten Vlaamse auteurs nog meer successen op de Nederlandse
markt. In de jaren 1851-1853 wist August Snieders zijn romans De arme
schoolmeester en De orgeldraaijer als feuilleton te plaatsen in de Nieuwe
Rotterdamse Courant. Vanaf 1859 verschenen boeken van hem bij Gebr. van Es
in Amsterdam en Kruseman in Haarlem, later bij H. Bogaerts in 's-Hertogenbosch.
De dichter Jan van Beers publiceerde vanaf 1853 zijn bundels in Vlaanderen én
Nederland: Jongelingsdroomen (1853) bij H. Peeters in Antwerpen en bij H.J. van
Kesteren in Amsterdam. Van september 1854 dateert ook het eerste optreden van
Jan van Beers in Nederland. Op het vierde taal- en letterkundig congres te Utrecht
declameerde hij zijn dichtstuk De blinde, waarmee hij, naar getuigenissen, meteen
de harten van de Nederlandse toehoorders veroverde. De Utrechtse uitgever W.F.
Dannenfelser verzocht hem op de avond van zijn optreden zijn tekst voor publicatie
af te staan. Het is een succesvol optreden van een Vlaamse dichter in Nederland,
dat een doorbraak symboliseert.
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3.1 Het Noorden

aant.

In de periode 1830-1860 kentert het belang dat aan de genootschappen wordt
gehecht. Opmerkelijk is de profilering van het culturele tijdschrift, onder meer door
een professionelere beoefening van de literaire kritiek. De poëzie verliest, met
uitzondering van de versvertelling, haar vroegere dominantie. Nu ook verovert de
almanak een plaats binnen het literaire systeem. Het proza krijgt het grotendeels
voor het zeggen dankzij de zegetocht van de Europese historische roman. Het
realistisch proza wint terrein. Het essay krijgt in Jacob Geel een vertegenwoordiger
van formaat. Ook het toneel ondergaat veranderingen.

De genootschappelijke cultuur

aant.

In deze periode stellen redenaars zich nog maar al te graag op achter het
spreekgestoelte en blijft het in de genootschappen gonzen van voorgedragen
gedichten. Poëzie is vóór alles nog hoorpoëzie. De dichter A. Bogaers komt in 1840
met een lijvige Verhandeling over het wezen der uiterlijke welsprekendheid, hare
voordeelen, en de meest geschikte middelen ter bevordering van hare beoefening
hier te lande. Het is het product van een uitgeschreven genootschapsprijsvraag en
in de praktijk een perfecte handleiding voor elke genootschapsman. Volgens Bogaers
werkt de voordracht aldus: ‘Het diepe gevoel hetwelk uit zijn [d.i. van de dichter]
vollen boezem in zijn uitdrukkingen zich overstort, wekt medegevoel in alle harten;
even als de aangeslagen toon eener luit gelijkgestemde snarentuigen doet trillen.’
Hij legitimeert vervolgens de declamatie in het genootschap met de zekerheid, dat
dit ‘overstorten van het gevoel’ beter lukt in grote gezelschappen, omdat toehoorders
nu ‘eenmaal te vatbaarder voor indrukken zijn, naar mate zij in grooteren getale
zich bijeen bevinden’. Die opvatting van de poëzie als hoorpoëzie herhaalt de jonge
Alberdingk Thijm in 1846. De geringe belangstelling voor de dichtkunst is volgens
hem een gevolg van de ‘zwarigheid van het lezen’. Het stillezen doet de gedichten
niet tot hun recht komen. Het is alsof men muziek door dikke muren hoort. Vandaar
zijn conclusie: ‘Verzen behoeven auditeuren’, en: ‘Geen poëzie zonder voordracht’.
Om die voordracht te doen slagen verschijnen er talloze flinterdunne geschriftjes
naast handboeken die de onervaren voordrager ten dienste staan. Bijzonder populair,
vooral onder studenten, was het herhaaldelijk herdrukte handboek van de Groningse
hoogleraar B.H. Lulofs, De declamatie: of de kunst van declaméren of recitéren en
van de mondelinge voordragt of uiterlijke welsprekendheid in het algemeen (1848).
Het is een driehonderd pagina's tellende stoomcursus in de mondelinge
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Titelblad van de eerste druk van het handboek van de Groningse hoogleraar B.H. Lulofs.
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Uitbeelding van welsprekende gebaren in de tweede druk van het handboek van B.H. Lulofs,
uitgegeven door J. van Vloten in 1877.
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voordracht, met een zeer gedetailleerde behandeling van het gebruik van de stem,
het houden van het hoofd, de armen, de handen, tot aan de vingers toe. Alle
aspecten die in de klassieke retorica werden behandeld onder het hoofdje
pronuntiatio (goede uitspraak) en actio (juiste gesticulatie), in Vlaanderen
‘uitgalmkunst’ geheten, passeren bij Lulofs de revue, compleet met tekstvoorbeelden.
Zijn adviezen zijn veelal zinnig, al waarschuwt hij wel wat overdreven voor ‘onkiesche
gesten’. Bijvoorbeeld bij het voordragen van het aandoenlijk verhaal van het afscheid
van Bijling (uit Helmers' De Hollandsche natie) dient men, beland bij de regel ‘En
op haar' zwangren schoot slaat zij haar oogen neder’, elk effect te vermijden. Het
zou bijzonder onkies zijn, wanneer de voordrager:

Prent ‘Nederlandsche wintervermakelijkheden. Een deftige lezing’.

[...] met den vinger naar den buik wees of zelfs maar den blik wat strak
op den buik vestigde. Geheel die regel ook moet op zachten, lagen toon,
mezza e sotto voce, en met geene de minste drukking op dat ‘zwangeren
schoot’, uitgesproken worden, inzonderheid als men onder zijne
toehoorders vrouwen en jonge meisjes telt...
Niettemin begint in de jaren dertig het eens zo hechte bouwwerk van de
genootschappelijke cultuur scheuren te vertonen. Het fenomeen krijgt sleetse trekken.
Uitgeschreven prijsvragen worden nog maar sporadisch beantwoord, er treedt
vergrijzing op en het aantal leden loopt terug. Kortom, de fut is er een beetje uit.
Het aanzien van de genootschappen verbleekt door het wegvallen of wegblijven
van de kopstukken uit het literaire wereldje. Ook de aanzwellende kritiek
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op de verenigingsrituelen door kritische geesten werkt fnuikend. Zo schreef Jacob
Geel in zijn ‘Tafelgesprek over zaken van groot gewigt’ (1838):
[...] welligt was ik toen reeds van meening, dat de meeste maatschappijen,
als leerende, dat wil zeggen, onderwijzende ligchamen, eigenlijk uitgediend
hebben. Het zijn uitgebrande kraters, waarin Jan en alleman, jong en
oud, zonder gevaar en op hun gemak zitten kunnen. Ik zou dáárom
evenwel niet wenschen, dat zij geslecht en met den grond gelijk gemaakt
wierden: zij zijn physiek nuttig, en leeren klimmen.
Potgieter, die zich nooit had laten inkapselen in verenigingsverband, attaqueerde
op zijn beurt vilein de voordrachtsmanie:
[...] onzalige liefhebberij onzes Tijds, onzes lands, het vervullen van
spreekbeurten, - het houden van redevoeringen, - het verhandelen [...].
zwartgerokte heeren, welke voortdurend den katheder bestijgen, en mits
zij populair spreken, zeer populair, allerpopulairst toegejuicht worden [...].
Wellicht het dodelijkste commentaar op de geringe levensvatbaarheid van het
genootschapswezen leverde in 1852 de toenmalige voorzitter van het Provinciaal
Utrechtsch Genootschap, de befaamde oogheelkundige Donders:
Wie de vruchten van grondige studien in letteren of wijsbegeerte, in
regtsgeleerdheid of staatswetenschappen, van ijverige nasporingen op
het gebied der geschiedenis, van onvermoeid onderzoek naar de wetten
der natuur in het algemeen eigendom der menschheid inlijft, bevordert
ontegenzeggelijk de wetenschap, ook in het oog van den meest kortzigtige.
Maar deze weg is niet de weg der Genootschappen. Hij is die der
individuen.
De eertijds zo roemruchte Hollandsche Maatschappij van Fraaije Kunsten en
Wetenschappen vormt een duidelijk bewijs van die neergang: afdeling na afdeling
haakte af. De laatste zou het leven nog rekken tot precies de eeuwwende.

Het nieuwe culturele tijdschrift

aant.

De rebellie tegen de middelmatigheid en gezapigheid van de doorsneetijdschriften
wordt in de jaren dertig krachtiger, wanneer getalenteerde jongeren zich beginnen
te roeren. In Amsterdam had De Vriend des Vaderlands (1827-1842), een uitgave
van de Maatschappij van Weldadigheid, de dichter J.P. Heije
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(1809-1876) aangetrokken voor de rubriek ‘Aankondigingen en beoordelingen’. Hij
was een goede vriend van de drieëntwintigjarige theologiestudent Aernout Drost
en wist ook de jonge handelsman Potgieter en de theologiestudent Reinier Bakhuizen
van den Brink tot medewerking te bewegen. Leider van het groepje, dat ontevreden
was over het peil van de Nederlandse en een grote belangstelling aan de dag legde
voor de buitenlandse letterkunde, werd Drost. Al snel voldeed De Vriend des
Vaderlands niet meer. Het blad was voor een groot deel gevuld met koloniale
berichten en bood weinig vrijheid aan de jonge literatoren. Ze zochten naar een
nieuw podium en vonden dat in De Muzen, waarvan tussen 1834 en 1835 een zestal
afleveringen zou verschijnen. De bezielende kracht achter deze eendagsvlieg was
ook nu weer Aernout Drost, bijgestaan door andere angry young men zoals Potgieter,
Bakhuizen van den Brink, Heije en Beets. Een uitvoerige beginselverklaring
ontbreekt, maar de ‘verzamelaars’ zeggen ter inleiding wel enkele principiële dingen:
Het komt ons voor, dat er in ons land wezenlijke behoefte bestaat aan
een billijk en onpartijdig, van wijsgeerig-aesthetische beginselen uitgaand
Tijdschrift, hetwelk een beoordeelend overzigt oplevert van In- en
Uitheemsche Voortbrengselen van Lettterkunde en schoone Kunsten.
Elk beginnend tijdschrift schreef billijkheid en onpartijdigheid wel in zijn vaandel,
maar dat men de kritiek op ‘wijsgeerig-aesthetische beginselen’ wil gronden is nieuw.
Jammer genoeg wordt in het vervolg niet nader toegelicht wat die beginselen zijn,
maar de bedoeling is duidelijk. In hun recensiepraktijk wil men zich baseren op
bepaalde normen, zij het dat die impliciet blijven. Wat ook opvalt is, dat men geen
eng Nederlands perspectief voor ogen heeft, maar de deur wil openzetten naar het
buitenland. Vandaar ook de aanvankelijk gekozen benaming Europa. Het tijdschrift
heeft te kort bestaan om die voornemens echt uit te voeren, maar heeft wel enige
signalen in die richting afgegeven. Zo is er een vrij uitvoerig overzicht over ‘De
Britsche letterkundigen van onzen leeftijd’, naast fragmenten van een briefwisseling
van Goethe en een lovende bespreking van de befaamde historische roman De
verloofden van de Italiaan Manzoni. In de inleiding op het verslag van de
contemporaine Engelse letterkunde komt de redactie met een interessante
vraagstelling: ‘Op welk standpunt moet men zich plaatsen om den staat onzer
letterkunde billijk en regtvaardig te beoordeelen?’ Het antwoord van De Muzen is
veelzeggend en uniek voor deze periode:
Het valt niet te betwisten, te zeldzaam kiest men zulk een rigtsnoer, waar
over den toestand onzer letterkunde geoordeeld zal worden. Zeer
schadelijk is dit
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verzuim voor derzelver bloei en voortgang. Al dat gebrekkige, hetwelk op
het gebied der vaderlandsche letteren, voornamelijk dat der poëzij en
kritiek, klagten verheffen doet, wier billijkheid wij niet loochenen; al dat
gebrekkige is, voor geen gering gedeelte, toe te schrijven aan het volstrekt
verwaarloozen of zeer oppervlakkig beoefenen van de letterkundige
voortbrengselen en letterkundige geschiedenis onzer tijdgenooten in de
voornaamste rijken van Europa. Die geschiedenis is der belangstelling
overwaardig, al de werken van derzelver helden boeijen onwederstaanbaar
onze aandacht.

Titelblad van De Muzen, voorloper van De Gids.

Olieverfschilderij van Aernout Drost door P.H. Kiers (1835).

De Europese letterkunde van de laatste vijftig jaar getuigt immers van een
uitzonderlijke rijkdom:
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Welk eene oneindige reeks van elkander verdringende verschijnselen,
welk eene oneindige verscheidenheid! het edele en het grootsche, het
zonderlinge en grillige, het verhevene en reine, het bonte, het dartele,
het weelderige, het ernstige, het diepdoordachte, dat alles zullen de
letterkundige voortbrengselen der laatste vijftig jaren u opleveren! De
letterkunde zal den nakomeling bevestigen, dat de geschiedenis waarheid
sprak.
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Anders gezegd, de Nederlander moet over de grenzen leren kijken:
Allernoodzakelijkst achten wij het, dat men onze letterkundige pogingen
en onze dichterlijke voortbrengselen in welgekozen verband brenge, met
die onzer naburen. Behoedzaam houde men echter in het oog, dat wij
dien weg slechts kiezen moeten, ter bereiking eener oorspronkelijke
voortreffelijkheid. Wij wenschen dat de Uitheemsche letterkunde meer
beoefend, hare schoonheden en gebreken ontwikkeld en algemeen erkend
zullen worden, opdat het aantal onzer vertalers af, dat onzer
oorspronkelijke schrijvers toeneme; opdat men, door de verdiensten van
anderen, de verdiensten onzer landgenooten juister leere schatten, en
dezelve nimmer overdrijve of zelfs aan het gebrekkige den roem van
verdienstelijkheid toedeele.
Vitalisering van de eigen letterkunde door ruimschoots kennis te nemen van wat er
in de omringende landen op letterkundig gebied gaande is - het is een opmerkelijk
geluid binnen de Nederlandse cultuur, die tot dan toe in sterke mate naar binnen
gericht was. De vroegtijdige dood van Drost - hij stierf in 1835 - is er een van de
oorzaken van geweest dat men die hooggestemde plannen niet via dit tijdschrift
kon verwezenlijken. Na een halfjaar staakte men al de uitgave. Ongetwijfeld heeft
ook meegespeeld dat de uitgever Westerman geen heil in voortzetting zag; De
Muzen telde slechts tachtig betalende abonnees...
De jongere generatie had niettemin een sterke behoefte aan een vernieuwend
progressief tijdschrift dat een vuist kon maken tegen de conservatieve, maar
invloedrijke Vaderlandsche Letteroefeningen onder leiding van de Amsterdamse
boekhandelaar J.W. Yntema. Eind 1835 stuurt Beets Potgieter het volgende
badinerende rijmsel toe:
Ik ben op aarde bang voor zeven dingen;
Een leeuw, een slang, de koorts, een booze vrouw,
Kramp, honger en de Letteroefeningen
Zijn zaken die ik graag ontlopen zou. [...] Maar in wat vrees dit al mij doet vervallen,
Voor Yntema ben ik het bangst van allen. [...]
Wie need'rig rijmt heeft niets van hem te vrezen,
Slechts wat hem over 't hoofd vliegt wekt zijn haat,
‘Ongare kost, onrijpe hersenvruchten’
Kan de arme man alleen niet zien of luchten.

Potgieter riposteert op 30 januari van het volgende jaar aldus:
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Over Yntema zoude ik u eene geheelen brief kunnen schrijven, zoo de
stoffe het waard was - en de tijd het mij toeliet en ik - op uw geduld
rekenen durfde. Wenschelijk ware het - maar dit hoort onder de vrome
wenschen! - dat wij in dit kleine land tenminste een goed critiesch tijdschrift
hadden en dat ieder bij de onmogelijkheid een nieuw op te rigten, ter
verbetering van het bestaande bijdroeg, maar het is den doove gepredikt.
Het kon echter verkeren. Een goed jaar later zou de dan negenentwintigjarige
Potgieter een van de voormannen zijn van een gloednieuw tijdschrift, De Gids, in
de ondertitel pesterig Nieuwe Vaderlandsche Letteroefeningen geheten. Directe
aanleiding was een ordinaire boekverkopersruzie, waarbij ook weer de
Vaderlandsche Letteroefeningen een rol speelde. Toen G.J.A. Beijerinck, uitgever
van drie chique platenboeken met mooie gravures, vervaardigd niet door
Nederlandse, maar door Engelse graveurs, in de Vaderlandsche Letteroefeningen
beticht werd van zakkenvullerij, raakte de uitgever zo opgewonden dat hij besloot
een tegenblad op te richten. Hij nam een vriend in de arm, C.P.E. Robidé van der
Aa, schrijver van een van de gewraakte platenboeken en tevens redacteur van
verschillende almanakken. Op aanraden van Robidé van der Aa werd Potgieter als
mederedacteur aangezocht, die het na het wegvallen van De Muzen nog eens mocht
proberen.
De verschijning van het nieuwe tijdschrift werd met enige tamtam aangekondigd
in een Prospectus van 26 augustus 1836, ondertekend door de redactie, maar
waarschijnlijk alleen door Potgieter geschreven. Bij alle vooruitgang op letterkundig
gebied, aldus het prospectus, is helaas de kritiek achtergebleven. Het is toch ronduit
beschamend dat een blad als de Vaderlandsche Letteroefeningen nog altijd de toon
zet. De naam van het nieuwe tijdschrift, De Gids, geeft aan wat de redactie voor
ogen staat:
Schadelijke grondbeginselen te bestrijden, jeugdige vernuften den regten
weg te wijzen, groote talenten naar waarde te huldigen, ziedaar zijn doel.
Anders gezegd; De Gids wil niet in de eerste plaats een blad voor lezers zijn, maar
een richtsnoer voor auteurs, eerder een tijdschrift voor koks dan voor de gasten,
zou een latere redacteur zeggen. Door de ondertitel Nieuwe Vaderlandsche
Letteroefeningen wordt ook met enige boosaardigheid gesuggereerd dat het nieuwe
blad zich wenst te distantiëren van Yntema's tijdschrift. Persoonlijke aanvallen zullen
achterwege blijven; naast afbreken wil men ook opbouwen en zich neutraal opstellen
op het terrein van letterkunde, staatkunde en godsdienst. Men zal niet talmen met
het recenseren van nieuw verschenen boeken en ook aandacht besteden aan wat
er in het buitenland verschijnt.
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Om de pretenties waar te maken probeerde de redactie zich te verzekeren van
medewerking van deskundigen op de meest uiteenlopende terreinen. Heel wat
vooraanstaande cultuurdragers, wetenschappers en literatoren kregen een circulaire
in de bus met het verzoek om medewerking. Dat gebeurde in die tijd wel vaker. Ook
Het Driemaandelijksch Tijdschrift, dat terzelfder tijd van start ging en het slechts
twee jaar zou volhouden, ging zo te werk. In de circulaire van De Gids is voortdurend
sprake van ‘De redactie’, maar wie dat waren, wordt niet vermeld. Het was voor de
aangeschreven T. Roorda, hoogleraar in de wijsbegeerte en de oosterse talen, een
reden om zijn medewerking te weigeren. Het hooghouden van de anonimiteit was
overigens geen trekje van De Gids, maar usance. Het literaire wereldje was maar
klein en men meende dat objectiviteit en onpartijdigheid gediend waren als men
ronduit zijn mening kon formuleren zonder bevreesd te zijn dat de persoonlijke
verhoudingen daardoor geschaad werden. In de praktijk leidde dat nogal eens tot
aanvallen onder de gordel en even anoniem blijvend verweer van beledigde auteurs
die al gissend naar hun recensent vaak de plank missloegen. Het gonsde dan ook
van geruchten over de vraag van wie bepaalde stekelige recensies stamden. De
reactie van Roorda laat zien dat er halverwege de jaren dertig van de negentiende
eeuw een kentering gaande is. Zo besluit onder anderen Geel voortaan zijn naam
onder zijn kritieken te zetten.
Elke aflevering van De Gids, vanaf 1837 tot nu toe, vermeldt de namen van Robidé
van der Aa en Potgieter als oprichters, maar wie had nu eigenlijk de touwtjes in
handen? In ieder geval niet Robidé van der Aa, wiens rol vanaf het begin werd
gemarginaliseerd. Achter de schermen had naast Potgieter de eveneens
aangetrokken Bakhuizen van den Brink het voor het zeggen. De autodidact Potgieter,
zakenman en dichter, kreeg in de twee jaar jongere Bakhuizen van den Brink, die
eerst theologie en later klassieke talen studeerde, een even erudiete als begaafde
compagnon. Ze kenden elkaar nog als medewerkers aan De Muzen en vulden
elkaar voortreffelijk aan. Dat duo was de achtenveertigjarige jurist Robidé van der
Aa aan alle kanten de baas. Hij werd overal buiten gehouden, beslissingen werden
achter zijn rug genomen en keer op keer werd hij voor een fait accompli geplaatst.
Na een jaar stapte hij dan ook teleurgesteld op, zonder overigens te verklappen wie
in feite de redactie voerden.
Potgieter moet plezier gehad hebben in de mystificatie rond de redactie. In de
eerste jaren van De Gids nam hij het merendeel van de kritische bijdragen voor zijn
rekening. Een enkele keer ondertekende hij voluit met zijn naam, veel vaker
hanteerde hij gefingeerde initialen, waarbij hij bijna alle letters van het alfabet nodig
had; soms ook verschenen zijn bijdragen anoniem. Omdat zijn handschrift berucht
was door onleesbaarheid en daardoor voor buitenstaanders goed herkenbaar,
schreven zijn uitgevers, Beijerinck en later Van Kampen,
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alle uitgaande brieven over. Er werd zelfs een niet meer te traceren sergeant in de
arm genomen om Potgieters brieven te kopiëren en zo zijn redacteurschap te
maskeren. En dat werkte. Beets, die uitvoerig met Potgieter correspondeerde over
literaire aangelegenheden en goed met hem bevriend was, schreef na uitkomen
van het eerste nummer aan Hasebroek:

Prent van J.W. Kaiser ter illustratie van het artikel ‘Kritiek-hyperkritiek-onkritiek’, dat begint
met de woorden van La Bruyère: ‘Geen werk zoo volkomen, of het zou geheel vergaan te
midden der kritiek, wanneer slechts de Schrijver aan de aanmerkingen zijner beoordeelaars
geloof sloeg, en iedere plaats uitwischte, die aan hen niet beviel.’

[Potgieter] is een dapper medewerker aan den Gids. Gij zult hem herkend
hebben. Het mengelwerk is voor 't grootste gedeelte van hem. Redacteur
is hij evenwel niet. Ik geloof eigenlijk dat er geen redacteur is.
In hoeverre heeft De Gids de pretenties van het Prospectus waargemaakt? Als de
redactie ‘onpartijdigheid’ en ‘objectiviteit’ als de belangrijkste criteria naar voren
schuift, dan bewijst zij in feite lippendienst aan achttiende-eeuwse ver-
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lichtingsidealen. Het is eerder de deugd van De Gids geweest dat het periodiek in
feite heel partijdig en vooringenomen was en daardoor voor veel rumor in casa
zorgde. Het snel opgedrukte etiket van ‘blauwe beul’ heeft het tijdschrift te danken
aan zijn onbewimpelde keuzes in het literaire debat. Van de belofte heet van de
naald te reageren op verschenen publicaties komt overigens niet altijd veel terecht.
Zo zou Potgieter pas twee jaar na de verschijning van Beets' Camera obscura het
boek een bespreking waardig keuren. Als men ten slotte belooft geen aandacht te
schenken aan ‘anatomische of chirurgische beschrijvingen van misgeboorten’ en
poëzie van het gehalte van Jan de Rijmer links zal laten liggen, dan komt daar in
de praktijk toch weinig van terecht. In de eerste aflevering worden geschriften over
homeopathie serieus besproken, evenals een Handleiding op het stellen van
bliksem-afleiders. Het werk van Jan de Rijmer wordt al in de eerste jaargang gevolgd
en later mag deze dichter zelfs in het ‘Mengelwerk’ figureren.
Met name in de literatuurrecensies - romans en poëzie - is partijdigheid troef. De
kracht van De Gids in de beginjaren is nu juist geweest dat er onbewimpeld, uiterst
subjectief, vanuit persoonlijke parti-pris opvattingen over de letterkunde werden
geventileerd. Als De Gids in tegenstelling tot zijn voorgangers een eigen gezicht
vertoonde, dan is dat te danken aan twee sterke persoonlijkheden die het in grote
lijnen met elkaar eens waren en er ondubbelzinnige ideeën op na hielden over de
richting die de literatuur zou moeten nemen. Potgieter en Bakhuizen van den Brink
waren de eerste twee ‘letterheren’ die De Gids stempelden tot een liberaal tijdschrift
in een heel ruime zin van het woord. Zij gaven stem aan een mentaal liberalisme,
dat gestalte kreeg in het beoefenen van ongezouten kritiek, het stimuleren van de
individualiteit en het propageren van de vooruitgangsgedachte. Zij hebben hun
opvattingen niet zozeer in afzonderlijke principiële beschouwingen neergelegd, als
wel bij herhaling in hun recensies en creatieve werk als het ware en passant
vormgegeven. Met enige simplificering kan men zeggen dat hun liberale
literatuuropvatting geënt was op de volgende normen: objectiviteit en idealisering,
gezond verstand en normaliteit, nationaliteit en ten slotte vooruitgang. Hun invulling
van het begrip ‘objectiviteit’ had een specifieke lading. Zoals Potgieter in een positief
getoonzette, anonieme bespreking van de Gedichten van Hasebroek in de eerste
jaargang opmerkt, is er bij de contemporaine dichters een gelukkige tendens waar
te nemen in de richting van ‘objectiviteit’, dat wil zeggen dat de dichter zelf in zijn
gedichten minder nadrukkelijk present is dan in eerdere poëzie het geval was. De
dichter wijkt zelfs steeds meer naar de achtergrond en dat is een duidelijke
vooruitgang, want, afgezien van Bilderdijk, de subjectiefste dichter die Nederland
ooit gekend heeft, was de subjectieve Nederlandse dichter, poëtisch beschouwd,
maar een ‘zeer ondichterlijke figuur’:
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De man had eerbaar lief, leidde, op het papier ten minste, een zeer
geregeld leven, was in zijne schriften, met zóó spaarzame uitzonderingen,
dat zij mijnen regel bevestigen, een getrouw echtgenoot, en teeder vader,
verliet zelden de stad, bijna nooit het Land zijner geboorte, en koos dus
natuurlijk de belangrijkste voorwerpen uit zijnen kring: eene wieg en een
graf tot hoofdthemaas zijner zangen. Er zijn geene gewigtiger, mits er
eene dichterlijke wereld tusschen ligge.
Dat gegeven betekende volgens Potgieter dat de poëzie in Nederland lange tijd ‘rijk
was in een enkel genre, dat gij naar verkiezing het huisselijk of het vervelende kunt
noemen, het gelegenheidsgedicht, het tjilpen van de musch, het neurien van het
sijsje, het slaan van den vink, hoogstzelden het zingen van den nachtegaal’. Elders
heet het, in een bespreking van de Gedichten en rijmen van Goeverneur:
Er was een tijd, Lezer! - is dat: ‘er was’ misschien te beleefd? - er was
een tijd, waarin ons kleine Land door eene groote plaag geteisterd werd;
een talloos heir van vaderlandlievende, deugdlievende,
eigenhaardlievende, moederlievende, gadelievende, kinderlievende
rijmelaars kwelde, plaagde en verdroot ons; de lieden hielden zich voor
Dichters; de persen zweetten van hunne onvermoeide vlijt; de zondvloed
hunner bundels dreigde ons te overstelpen, er was geen ontkomen aan.
Deze ondichterlijke, subjectieve, huiselijke, laag-bij-de-grondse gelegenheidspoëzie,
elders in De Gids ook wel ‘leunstoelpoëzie’ genoemd, wijst de redactie met kracht
van de hand. Waarom? Omdat volgens Potgieter die huiselijkheidspoëten niet bij
machte zijn ‘ons alledaagsche leven te idealiseren’. ‘Idealisering’ en ‘poëtisering’
zijn kernbegrippen in de kunstbeschouwing van De Gids. Dichten over het alledaagse
mag, mits er veredeling aan te pas komt. De fout van de doorsneedichter is dat hij
blijft steken in een gedetailleerde beschrijving van allerlei faits divers. Wat ontbreekt
is een achterliggende gedachte. Er zou een idee aan ten grondslag moeten liggen,
en ook een zedelijk standpunt van beoordeling. De waarde van dit achterliggende
idee wordt voor De Gids tot maatstaf van beoordeling. Potgieter heeft daar ook een
eenvoudig testmechanisme voor: zet dichtregels over in proza en bepaal dan wat
er aan gedachtegoed overblijft. Zijn voorbeeld is Goethe, de ‘objectiviteit bij
uitnemendheid. Waarlijk, indien hij het is, die op onze jeugdige Dichters invloed
uitoefent, heil der kunst.’ Het is op grond van hetzelfde criterium dat Potgieter de
Camera obscura van Beets depreciërend als ‘kopijeerlust des dagelijkschen Levens’
afdoet, een vorm van kunst die in de al te gedetailleerde tekening van een burgerlijk
milieu eigenlijk een kunstje is.
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De opvatting van een verheven, geïdealiseerde werkelijksuitbeelding die het
alledaagse en huiselijke uitsluit, markeert zo de ene grens die de Gids-redactie wil
trekken. De andere grens waar dichters zich niet buiten mogen wagen, wordt bewaakt
door het gezond verstand en de normaliteit, en sluit poëzie uit die de werkelijkheid
uit het oog verliest. Het abnormale, buitenissige, het afwijkende, het disharmonische,
alles wat met het gezond verstand spot, is al even verwerpelijk. In het tijdsbestek
dat De Gids zijn normen begon te ontvouwen, werd de Nederlandse literatuur volgens
Potgieter en Bakhuizen van den Brink geïnfecteerd door de overgewaaide
Byron-mode. Het zou in de poëzie krioelen van onbegrepen, onmaatschappelijke
outsiders en rebellen die aan hun weltschmerz ten onder dreigen te gaan. In een
bespreking van de poëzie van zo'n Byron-adept, F.H. Greb, heet het in 1838:
Vrees niet, dat wij afdwalen; ook dit bundeltje getuigt van sombere, ik,
prozaïst zou zeggen, verkeerde levensbeschouwing; ook in deze verzen
wordt gesproken van vroeg en veel, gij weet wie gaarne schrijven zouden,
gewaand en vergroot lijden. Ook hier ontvangen wij eenige exemplaren
der Lazareth-poëzij onzer dagen. Dichters! doet ons toch eindelijk de
keerzijde van den penning zien, liever weest menschen, burgers in den
edelsten zin des woords, wier hoofd en hart in deze en niet in eene
denkbeeldige wereld te huis is, en uwe zangen zullen sympathie vinden!
Volgens Potgieter heeft de recenserende pers tot dan toe veel te coulant gereageerd
op de Byron-manie. Het moet maar eens afgelopen zijn met die verderfelijke cultus:
Onze dagen, laat ons bij deze gelegenheid er voor uitkomen, eischen
een' Dichter van anderen stempel, die niet, als BYRON, strijd voere tegen
godsdienst en beschaving; die eerbied hebbe voor ORDE!
Als de dichter ‘leunstoel’- noch ‘lazareth’-poëzie mag schrijven, wat is dan wel zijn
taak? Voor het Gids-duo geldt dat poëzie vóór alles nationaal moet zijn. Wat men
daarmee bedoelt, wordt in het tijdschrift in de beginjaren keer op keer bijna
obsessioneel verwoord. De Gids begint te opereren in een periode waarin allerwegen
in Europa naties zich onderling beginnen te profileren en er koortsachtig gezocht
wordt naar een eigen identiteit. In Nederland is men daar eigenlijk al mee bezig
vanaf de jaren tachtig van de achttiende eeuw. Daarbij worden uiteenlopende
discourstypen gehanteerd. In De Gids is de volgende redeneerwijze favoriet: de
revitalisering van de eigen cultuur en daarbinnen de literatuur in het bijzonder wordt
het best gewaarborgd als men zich laat in-
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spireren door de periode van ongekende nationale culturele bloei, die gouden
zeventiende eeuw. Potgieter en Bakhuizen van den Brink evoceren in creatieve
bijdragen, zoals ‘Vondel met roskam en rommelpot’ (1837), ‘Jan, Jannetje en hun
jongste kind’ (1841) en ‘Het Rijks-museum’ (1844), keer op keer die gezonde,
wilskrachtige, van bedrijvigheid tintelende zeventiende eeuw. In hun recensies
duwen ze dichters en romanschrijvers bijna letterlijk de zeventiende eeuw in. Als
Bakhuizen van den Brink in 1843 een Warenar-uitgave bespreekt, trekt hij als het
ware de grote zeventiende-eeuwers zijn eigen tijd binnen:
Voor ons is HOOFT de Blijspeldichter, voor ons zijn BREDERO en zijn
navolgers niet gestorven. Zij behooren tot onze letterkundige geschiedenis,
en maken een lid uit van dat ligchaam, dat misschien in zijnen groei
gestuit, misschien niet volwassen, echter nog steeds de verschijnselen
van ziekte en herstel, en daarmede van leven openbaart.
Aan H.A. Meijer, schrijver van het on-Nederlandse dichtverhaal De boekanier (1840),
adviseert hij:
Geef ons onze zeevaarders, en niet die van COOPER, onze burgerlijke
staatslieden, en geene kweekelingen van Florentijnsche diplomatie! [...]
Een avonturier, die schatten en Rijken verwint; een burgerjongen die
zeeën beheerst en vorsten te groot is; een held die duizend dooden
getrotseerd heeft, maar voor God de knien buigt als een kind; een
koopman, die zijn vaderland meer diensten bewijst met het ‘vuile metaal’,
dan Frankrijks eerste Connétable het zijne met den degen; die zuinig en
eenvoudig is en toch door 's noodlots beschikking ondergaat en groot is
in zijn' ondergang. - Dichters en Romanschrijvers, bij honderdtallen hebt
gij ze in onze geschiedenis.
Wellicht het duidelijkst weet Bakhuizen van den Brink zijn standpunt te maken in
zijn even uitvoerige als erudiete recensie van Jacob van Lenneps De roos van
Dekama (1836). Deze in de Middeleeuwen spelende roman werd in de andere
tijdschriften juichend ontvangen, maar Bakhuizen van den Brink oordeelde veel
kritischer. Zijn hoofdbezwaar is dat Van Lennep de geschiedenis lokaliseert in de
Middeleeuwen. Dat strookt niet met zijn hoofdeis aan een historische roman, namelijk
dat deze nationaal is: zich afspelend op eigen grondgebied, maar bovendien in die
tijdvakken ‘waarin de aard der natie sprekend uitkomt, die op deszelfs vorming
gewigtigen invloed hebben’. Welnu, de Nederlanders hebben geen herinnering aan
de Middeleeuwen en hebben daaraan dus ook geen boodschap. In zijn scherpzinnige
recensie van Jacob Geels Onderzoek en phantasie gaat Bakhuizen van den Brink
zelfs zover te beweren dat de Romantiek
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door de fixatie op de Middeleeuwen in feite een ‘zijweg’ is ingeslagen. Men had er
beter aan gedaan zich op de zeventiende eeuw te richten, toen met de opkomst
van het protestantisme ook het protestantisme in de kunst, in de zin van vrijmaking
van onnodige belemmeringen, een aanvang had genomen.
De fascinatie door de ‘gouden eeuw’ vertoont bij de Gids-redacteuren een aantal
dogmatische trekjes. Ze propageren niet alleen dit tijdvak als ideale inspiratiebron
voor het nationale zelfgevoel, maar kapittelen ook schrijvers die hun voorschriften
in de wind slaan. De succesvolste schrijfster van historische romans, Geertrui
Bosboom-Toussaint, heeft het er maar moeilijk mee gehad.
Als Potgieter en Bakhuizen van den Brink de zeventiende eeuw als een blinkende
spiegel ophouden, gebeurt dat op grond van een optimistisch geloof in de
vooruitgang. Zij staan daarmee nog geheel in de traditie van de Verlichting, toen
voortgang door velen ook als vooruitgang werd geïnterpreteerd. ‘Nationale
ontwikkeling [is] de voorwaarde van de ontwikkeling der menschheid.’ Nederland
wil men ‘wakker schudden’ - de slaapmetafoor is zeer geliefd in de Gids-kringen uit de dommeligheid en lethargie, en opstoten in de vaart der volken. De redactie
volgt de redenering, daarin sterk gesouffleerd door Geel, dat de kunst hand in hand
moet gaan met de progressie in de wetenschap. Kunst, en dus ook literatuur, moet
niet achteraan hobbelen, maar gelijke tred houden met de wetenschap en de daar
verworven nieuwe inzichten vertalen op haar eigen gebied. Anders gezegd,
onderzoek en fantasie, waarheid en verdichting, het abstracte en het zintuiglijke,
arbeid en poëzie, zij moeten elkaar harmonisch aanvullen en samen optrekken. De
kritiek in het algemeen en die van De Gids in het bijzonder, heeft mede tot taak die
vooruitgang, die progressie te bevorderen. De kritiek fungeert als ‘het geweten der
kunst’. Potgieter en Bakhuizen van den Brink sloten hun recensies vaak af met de
vraag of een auteur met zijn laatste werk vooruitgang had geboekt ten opzichte van
vorig werk en of dit nieuwe specimen nu wel of niet een positieve bijdrage betekende
aan de ontwikkeling van de Nederlandse letterkunde. In de recensie van Geels
Onderzoek en phantasie zegt Bakhuizen van den Brink het zo:
Of is het niet hare taak, iederen voortgang na te gaan en aan te wijzen,
en tevens, zoo mogelijk, terug te houden op het punt, waar eene scheeve
rigting zou aanvangen? Is het niet haar regt, ter maatstaf in hare
beoordeeling aan te nemen, wat reeds bereikt en verwezenlijkt is, en alles
tenminste als overtollig aan te merken, wat achterna hinkt, zonder het
zóó verre te brengen?
Deze hoge taakopvatting vraagt veel van de criticus. De kritiek moet ‘een volledig
beeld hebben van de letterkunde’ en zij moet weten ‘op welk terrein zij staat en enig
idee hebben, welke toekomst zich geopend hebbe’.
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Het idee dat de kunst de voetstappen van de wetenschap moet drukken, leidt bij
de Gids-redactie tot het relativerende inzicht dat literaire genres in feite tijdgebonden
zijn en dat elke tijd zo zijn eigen voorkeuren heeft. Het tijdschrift steekt daarbij niet
onder stoelen of banken - ook hier is Geel een autoriteit op wie men graag terugvalt
- dat de tijd van de poëzie eigenlijk voorbij is en dat het proza het medium van de
eigen tijd is geworden.
Als De Gids in de beginjaren veel indruk maakt met de uitvoering van dit
programma, maar ook veel vijanden, komt dat doordat deze visie werd uitgedragen
door een tweetal talentvolle figuren die bij machte waren hun hoge kritische normen
in de praktijk te verwezenlijken. Zij gingen de literatuur als het ware te lijf met die
wijsgerig-esthetische normen die hun voorloper De Muzen al in vage termen had
gepredikt. En dat verschafte hun recensies een geheel ander aanzien dan de
informatieve besprekingen in andere tijdschriften. In De Gids begon men meestal
afstandelijk met de ontvouwing van een theoretisch concept, waaraan een bepaald
genre idealiter zou moeten voldoen, om vervolgens te inspecteren of het besproken
werk daaraan voldeed. Zo begint Bakhuizen van den Brink zijn recensie van De
roos van Dekama met een principiële beschouwing over de ideale historische roman,
om vervolgens aan te tonen hoezeer de roman van Van Lennep daarbij ten achter
blijft. Hetzelfde procedé hanteert men in de bespreking van het blijspel De neven
van Helvetius van den Bergh en in de recensies van almanakken. Daarbij wendt
men zich zo nu en dan vragenderwijs tot de lezer, maar veel typerender is dat
Potgieter en Bakhuizen van den Brink zich tot de auteur richten en hem of haar van
adviezen voorzien. De Gids is zo vooral een gids voor schrijvend Nederland. Aldus
Bakhuizen van den Brink aan het slot van een zuinige bespreking van De nichten
van Helvetius van den Bergh:
Onze beoordeeling had geen ander doel, dan den Schrijver bij verderen
arbeid te ondersteunen, door met hem het doel en de noodzakelijke
vereischten van het Blijspel in onze dagen te bespreken, en, door wrijving
van gedachten, der ware Kunst bevorderlijk te zijn. [...] De strengheid,
waarmede wij de Nichten onderzochten; de uitvoerigheid, waarmede wij
van ons oordeel, zoo vaak wij moesten afkeuren, rekenschap gaven,
moge hem het bewijs zijn, dat deze beoordeeling het werk van de hand
van eens vriends is; - van eenen vriend niet alleen, maar van eenen
bondgenoot, die vooruitgang van beschaving, vordering van Kunst,
krachtige ontwikkeling van nationaliteit wenscht.
Het tijdschrift werpt zich van meet af aan op als het culturele geweten van Nederland.
Het wil een mentaliteitsverandering bewerkstelligen, waarbij de kritiek, en vooral de
literaire kritiek, wordt ingezet om een nieuw cultureel elan tot stand te brengen. Het
mobiliseert de literatuur voor dat doel en ver-
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leent daarmee aan de literatuur in eerste instantie een instrumenteel karakter. De
letterkunde staat in dienst van een hoger doel en wordt nog niet om haars zelfs wil
bedreven. Literatuur heeft nog altijd een opvoedende, didactische functie en dat
prenten Potgieter en Bakhuizen van den Brink lezer en schrijver keer op keer in.
Het l'art pour l'art-principe is niet aan hen besteed.
Zoals gezegd stond De Gids - gestoken in een blauw kaft - al snel bekend als ‘de
blauwe beul’ vanwege de zuinige commentaren en weinig omzwachtelde
formuleringen, waarbij ook vrienden, zoals Beets moest ervaren, soms hard werden
aangepakt. Het was echter een beul die bij zijn terechtstellingen niet al te veel publiek
trok; in 1837 kon het tijdschrift slechts op 220 intekenaren bogen.
Een aantal jaren zal De Gids het alleen voor het zeggen hebben bij gebrek aan
tegenstanders van formaat totdat de jonge Alberdingk Thijm de handschoen begint
op te nemen voor de poëzie in De Spektator (1843-1850). Aanleiding vormde de
anonieme recensie in De Gids (1842) over de vierentwintigste jaargang van de
Muzenalmanak. De criticus ziet tot zijn vreugde dat de Muzenalmanak zijn formule
gewijzigd heeft. Niet langer louter staaltjes poëzie krijgen de lezers voorgeschoteld,
maar ook prozastukken kan men erin vinden. Begrijpelijk, het publiek is de poëzie
weliswaar niet beu, maar wel de ‘oververzadiging van zekere Poëzij’. Wat jonge,
veelbelovende dichters nu nastreven, aldus de recensent, is de dichtkunst aansluiting
te doen vinden bij ‘het leven onzer dagen [...] haar tot uitdrukking te vormen van
hetgeen wij denken en willen en gevoelen’. En daarmee is ook gelukkig de
scheidsmuur gevallen tussen de taal van de dichtkunst en die van het proza, want
het proza wordt tegenwoordig algemeen erkend als de ‘gepaste uitdrukking voor
het leven, voor de Wetenschap, voor de Kunst zelve’. Kijk maar naar de jonge garde
van Van Lennep en Beets tot Potgieter. Ze weten ook als prozaïst te scoren in hun
streven de taal:
[...] te veredelen, te verrijken, tot de uitdrukking en voorstelling hunner
gedachten te buigen. Eene lossere, vrijere schrijfwijze heeft den
gecadanseerden toon onzer Verhandelaars en Smaakkunstenaars
vervangen, en dat genre van Proza, hetwelk der Poëzij het digtst nadert,
hetwelk haar bijna dreigt te verdringen, of liever zich zachtelijk met haar
vermengt en zamendommelt, de Roman, heeft den smaak onzer Natie
gewonnen en den smaak onzer Natie door oorspronkelijke meesterstukken
bevredigd.
Dat zijn opmerkelijke observaties. De recensent verleent het proza prestige door
het te karakteriseren als de adequate uitdrukkingsvorm voor de eigentijdse
wetenschap, maar ook als een geëigend artistiek uitdrukkingsmiddel. Sterker, er
wordt ook beweerd dat binnen het prozagenre de roman het dichterlijkste genre is
en de poëzie zelfs marginaliseert. Voor de recensent heeft de
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roman kennelijk het pleit gewonnen, en wel in het bijzonder de historische roman.
Zoals hij in het vervolg opmerkt, is de ‘toenadering van Proza en Poëzij’ in het
buitenland begonnen met genieën als Scott, Goethe, Manzoni en Hugo. Zij vormden
een voorbeeld voor Nederlandse auteurs, die in hun navolging ook meesterstukken
afleverden. Deze expliciete prozapromotie brengt De Gids nog verder in conflict met
de jonge dichter Alberdingk Thijm, die de poëzie veel hoger acht dan het proza. De
relatie poëzie-proza zet Potgieter verder op scherp in zijn bespreking van het berijmd
verhaal 's Gravenhage van A. Beeloo (1843). Er komen volgens hem in tegenstelling
tot vroeger nog maar sporadisch poëziebundels uit. Die malaise voert hij terug op
de ‘ontluikende kritiek’ die de ‘eenzelvige productiviteit’ van de toonaangevende
dichters ten deel valt. Daarmee is ruimte geschapen voor de verhalende literatuur,
de vertelling, de roman. Die genres geven de toon aan, ‘zij heerschen’ en vooral de
roman:
Veelzijdigsten aller vormen biedt hij gelegenheid aan, de tallooze eischen
onzes tijds te bevredigen. Het verledene en het tegenwoordige - het
openbare en het huisselijke leven, - geschiedenis, wijsbegeerte, alle
wetenschap, iedere kunst, wat valt in zijn veêrkrachtig raam niet te lijsten?
‘Veêrkrachtig raam’, het is een even rake als positieve typering van de roman.
Merkwaardig acht Potgieter het dat, alle eigentijdsheid van de roman en de
‘algemeene liefhebberij voor een verhaal’ ten spijt, de kritiek in Nederland de
bekrompenheid had om ‘in zijn proza geene poëzie te willen bewonderen, liever er
aan te twijfelen, dat er dichterlijke scheppingskracht vereischt wordt ter groepering
zijner toestanden en tooneelen, ter schildering zijner karakters, ter keuze van zijnen
stijl’. Potgieter wil zelf minder geborneerde kritische maatstaven hanteren. Om het
even of het nu om een nieuw poëtisch genre gaat dan wel over de roman, hij wil
beide recht doen, zoals hij ook de bestaande, eigentijdse poëzie scherp zal
beoordelen in het besef dat ‘ééne kunst niet alles kan, dat iedere soort haren
eigenaardige verdiensten heeft’.
Deze waardering voor het proza en in het bijzonder voor de roman krijgt een jaar
later een vervolg als weer de Muzenalmanak wordt besproken. De redactie van dit
jaarboekje had zich geërgerd aan de opvatting van sommige schreeuwers dat de
tijd van de poëzie voorbij zou zijn. De Gids-recensent onderschrijft die boude
uitspraak niet, maar het blijft niettemin een onloochenbaar feit:
[...] dat in onze dagen algemeen de koele beschouwing en berekening
des verstands hooger geldt dan het gevoel; dat wij allen meer open' zin
voor wijsbegeerte dan voor dichtkunst hebben; dat schier bij alle volken
de poëzij voor het proza terugtreedt, niet enkel omdat het aantal van
goede prozaïsten grooter dan van
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goede dichters schijnt, maar ook, omdat het schoone proza in het bezit
der voldoende middelen is gesteld, om den kunstsmaak te streelen, en
gevoel en verbeelding gelijkelijk te bevredigen?

De almanakken, graadmeters van de literatuur?

aant.

Als in 1850 H. Riehm in De Gids een aantal jaarboekjes recenseert, verzet hij zich
tegen de mening van sommigen die de almanakken beschouwen als ‘Standmeters
onzer literatuur’. Kennelijk had men daarvoor aan de almanak dat prestige toegekend.
De almanak, een jaarlijks verschijnende uitgave plus kalender en allerlei praktische
informatie en soms ook met enig mengelwerk, dateert al vanaf de zestiende eeuw.
Het hoogtepunt van het genre ligt echter in de negentiende eeuw, toen er jaarlijks
tientallen almanakken tegen het eind van het jaar op de markt kwamen. ‘Wij leven
in eene eeuw van Almanakken’, moest De Gids in haar eerste jaargang vaststellen.
De meeste jaarboekjes waren regionaal bepaald (Drents, Fries, Gronings enzovoort)
maar sommige streefden ook een ideaal doel na en in een aantal kreeg het literair
getinte mengelwerk de overhand. Een belangrijk moment in de ontwikkeling van de
almanak was in 1819 de verschijning van De Nederlandsche Muzenalmanak. De
uitgever, Johannes Immerzeel junior, was zelf literair actief en trachtte bij het grote
publiek belangstelling voor de Nederlandse letterkunde te wekken door het opnemen
van bijdragen van vooraanstaande dichters, terwijl ook een aantrekkelijke vormgeving
(een fraai bandje en in koper gegraveerde platen) het boekje tot een verkoopsucces
moest maken. Jarenlang gaf de Muzenalmanak de toon aan. Zoals De Gids het in
1837 uitdrukte, was dit jaarboekje uitgegroeid tot ‘de nationale Tentoonstelling van
Gedichten’.
Het prestige van de almanakken werd vergroot toen een aantal vooraanstaande
literatoren zich ermee begon in te laten. In 1838 werd Potgieter de drijvende kracht
achter het jaarboekje Tesselschade, vanaf 1841 voerde Beets de redactie over de
Muzenalmanak, en met ingang van 1847 verzorgde Truitje Toussaint de Almanak
voor het Schoone en Goede. Niet de minste auteurs wisten deze redacties aan hun
jaarboekjes te verbinden. Om een voorbeeld te noemen, Tesselschade kreeg
bijdragen in proza en poëzie van onder anderen Hasebroek, diens zuster Betsy,
Bakhuizen van den Brink, Heije, Staring, Tollens, Bogaers, Ter Haar en Potgieter
zelf.
In de loop van de negentiende eeuw nam het aantal almanakken sterk toe. In
1839 waren het er al 95, in 1849 zelfs 126. Die explosieve toename bracht het
satirische tijdschrift Braga in 1843 tot het volgende commentaar:
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‘Het eerste exemplaar van den nieuwen almanak op de sociëteit’, schets door O. Veralby
(Alexander Verhuell).
De Moddergod was bang dat in ons Vaderland
Zijn rijk gevaar liep, en al 't water weg zou zakken.
‘Wat droogte!’ riep hij uit. ‘Poëeten, op, ter hand!’
Hij wenkte en - 't regende Almanakken.

Uit de aandacht in de recenserende pers voor het fenomeen van de almanak wordt
duidelijk hoeveel belang men eraan hechtte. In de periode 1830-1839 verschenen
in totaal 218 almanakrecensies, in de periode 1840-1849 groeide dat uit tot 286
besprekingen. Wat meer zegt is dat het kritische tijdschrift De Gids aanvankelijk
veel werk maakte van het beoordelen van de jaarboekjes. Tekenend voor de
opvattingen die De Gids over de almanakken huldigde, is een breedvoerige,
anonieme bespreking van de Muzenalmanak voor het jaar 1841:
Ik wenschte wel, dat ieder Jaarboekje mij getuigenis gaf van de rigting,
die de kunst en smaak eener natie in den loop der tijd nemen, en als het
mogelijk ware, zou ik van den Redacteur verlangen, dat hij zelf aan het
hoofd van den vooruitgang, of des noods, zoolang hij van zijne dwaling
onbewust blijft, aan het hoofd der verkeerde, der scheeve rigting stond.
Een jaarboekje zou geen dichters moeten opnemen die zichzelf overleefd hebben.
De recensent eist ‘kleur en rigting’ en wenst in ‘de gisting en woeling te
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Titelpagina's van een viertal jaarboekjes: Tesselschade (1835), Nederlandsche
Muzenalmanak (1839), Aurora (1840), Almanak voor het Schoone en Goede (1839).
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deelen, die een nieuwe periode voorspelt’. Het toeschrijven van dergelijke functies
aan de almanak krijgt in 1845 nog een bevestiging in de bespreking die P.J. Veth
in De Gids wijdt aan Aurora. Hij weet wel dat de almanakken voornamelijk bestemd
zijn ‘voor de lieve schoonen’, maar hij wil ze toch ook graag zien als:
[...] een standaard, waarnaar onze maatschappelijke en morele beschaving
kan worden afgemeten; een' thermometer onzer literatuur welks rijzing
of daling veilig als de waarachtige uitspraak over haren hoogeren of
lageren stand mag worden aangemerkt;
Vijf jaar later oordeelt J. Kneppelhout in het ‘Voorberigt’ van zijn Schetsen en verhalen
uit Zwitserland heel wat negatiever over de almanakken. Ze berokkenen nadeel
aan de degelijkheid van de literatuur en leiden tot versnippering:
Dichters en prozaschrijvers werken voor de Jaarboekjes, gelijk een slecht
student voor het Examen, en ten einde allen te bemildadigen, vloeijen
hunne krachten in eene menigte van stroompjes weg, die, vereenigd,
mogelijk eene aanzienlijke waterkom gevormd hadden.
Zelfs het publiek, aldus Kneppelhout, is van mening dat de almanakken de
letterkunde niet vertegenwoordigen. Het beschouwt de jaarboekjes niet als ‘maatstaf
en toetssteen’, maar acht ze onbeduidend en oppervlakkig, ‘zonder waarde en
duurzaamheid’. Voor de massa zijn het niet meer dan ‘fraai ingebondene prentenen modeboekjes, waarvan de kennismaking Neêrlands schoonen niet onwelgevallig
zal wezen’.
Om het debiet van de almanakken te vergroten spanden uitgevers zich in om
vooraanstaande of populaire literatoren aan hun jaarboekje te verbinden. Beets en
Ten Kate redigeerden zo de Muzenalmanak, Bosboom-Toussaint naast de Almanak
voor het Schoone en Goede ook het jaarboekje Vergeet-Mij-Niet en Jacob van
Lennep de almanak Holland. Het grote aantal jaarboekjes deed elk jaar weer een
beroep op een beperkt aantal dichters en schrijvers. Al te kieskeurig konden de
elkaar beconcurrerende redacties niet zijn.
Aanvankelijk sprong een aantal jaarboekjes er duidelijk uit, zoals de eerder
genoemde Muzenalmanak, door de uitgever Kruseman van de almanak Aurora
betiteld als ‘de jaarlijksche Heilige Schrift der literatuur’, en het door Potgieter tussen
1830-1840 geredigeerde Tesselschade. Bekende literatoren voelden zich
aanvankelijk gevleid als hun om stukjes voor het mengelwerk werd gevraagd. Zij
zonden grif bijdragen in proza en poëzie toe en streefden ernaar werk van niveau
af te leveren. Later ging dat veel stroever, mede doordat de redactie de
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speelruimte voor de auteurs verkleinde door hun te verzoeken toch vooral een
‘praatje bij een plaatje’ in te zenden.
In de tweede helft van de negentiende eeuw blijft de almanak nog wel een
wijdverbreid fenomeen, maar het literaire gehalte van het mengelwerk loopt sterk
terug. Nog altijd worden de boekjes gevuld met chauvinistisch getinte, vaderlandse
ontboezemingen en vertelsels met een didactische strekking. Zelden vallen die nog
op door originaliteit en creativiteit. De almanak belandt zo weer in de marge van de
literatuur; als thermometer van de literaire smaak heeft het jaarboekje uitgediend.
Door het aantrekkelijke formaat en de sierlijke uitvoering blijft het niettemin een
gewild sinterklaascadeautje voor de vrouwelijke sekse.

De historische roman of de geschiedenis in balkostuum

aant.

Op 18 februari 1830 houdt de classicus en bibliothecaris van de Leidse
universiteitsbibliotheek, Jacob Geel, in het Utrechtse Leesmuseum een lezing onder
de provocatieve titel ‘Lof der proza’. Is de ongebonden stijl, het proza, zoals zovelen
menen, wel zo alledaags en tweederangs in vergelijking tot de poëzie, vraagt hij
zich af. De vraag opwerpen is haar tegelijkertijd ontkennend beantwoorden. Geel
gaat in Utrecht de poëzie te lijf. De dichtkunst, zo meent hij, bedient zich nog altijd
van dezelfde, aloude, afgesleten beelden en is ‘in de tegenwoordige [tijd] niet geheel
op haar gemak’. Het proza daarentegen houdt ‘gelijken tred met de beschaving’,
want hoe ‘naauwkeuriger de kennis wordt, des te juister en volkomener poogt de
taal ze mede te deelen’ en dat stelt aan de beoefenaar niet minder hoge eisen. De
confrontatie van poëzie en proza valt bij Geel dan ook ten gunste van het laatste
uit. Waar de poëzie trekken van een ‘kindschen ouderdom’ begint te vertonen, heeft
het proza zich ‘allengs door denken ontplooid, door nasporing verrijkt, en door kunst
volmaakt’. Kortom, de toekomst is aan het artistieke proza. ‘Het is mij, als of ik de
trommel hoor, die de nachtegaals verjaagt!’ zo reageerde verontrust de
dominee-dichter Adam Simons een maand later in hetzelfde gezelschap. En helemaal
ongelijk had hij niet. De trom van het proza zou in de komende jaren luidruchtig
geroerd worden door de voormannen van De Gids, Potgieter en Bakhuizen van den
Brink.
In zijn deels badinerende beschouwing komt Geel niet tot een nadere aanduiding
van het type prozateksten dat hij op het oog heeft, maar gezien zijn eigen geslaagde
proeven, in 1838 bijeengebracht in Onderzoek en phantasie, ligt het voor de hand
vooral aan het essay te denken. Het worden inderdaad goede tijden voor het proza,
want in diezelfde tijd begint ook in Nederland een prozagenre aan te slaan dat zo
langzamerhand geheel Europa al in zijn greep had: de historische roman.
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Zelden heeft een genre zo veel tongen van voor- en tegenstanders losgemaakt als
juist deze romanvariant. De roman had van oudsher al op te boksen tegen allerlei
vooroordelen: een parvenu, want niet verantwoord in de klassieke poëtica, onwaar,
want slechts verzonnen, en vooral gevaarlijk voor de jeugd, want veelal scabreus
en zedeloos. Het paradoxale feit doet zich voor dat de opkomst van de historische
roman die aloude discussie weer in alle hevigheid doet oplaaien, zij het toegespitst
op het al dan niet aan haar toegekende waarheidsgehalte. Tegelijkertijd verleent
deze nieuwe variant de roman voor het eerst veel prestige; het wordt een volwaardig
literair genre naast en later zelfs boven andere genres. In Nederland barst het debat
over de historische roman los nog voordat er één historische roman van Nederlandse
makelij het licht heeft gezien, en wel naar aanleiding van de eerste vertalingen van
Walter Scott, de godfather van de Europese historische roman. Men heeft niet ten
onrechte die discussie wel getypeerd als een oppositie tussen een
‘standaardbezwaar’ en een ‘standaardapologie’, omdat keer op keer tot ver in de
negentiende eeuw door voor- en tegenstanders dezelfde argumenten van stal
worden gehaald. Het algemene gevoelen is dat de historische roman een riskant
genre is en daarom met wantrouwen tegemoet moet worden getreden. De
tegenstanders spreken over een ‘bastaardgenre’, omdat het twee onverzoenlijke
elementen samenbrengt: de gedocumenteerde historische feitelijkheid, zoals die in
het wetenschappelijke, historische discours wordt nagestreefd, en de daarmee
strijdende fictionaliteit van de narratieve tekst. Wie de handschoen opneemt voor
het genre, ziet in de koppeling van beide elementen nu juist winst; het inzicht in het
verleden kan door een creatieve fictionaliteit er slechts bij winnen.
Aanvankelijk, zo rond 1824, wanneer de eerste Scott-vertalingen gaan verschijnen,
is er nog scepsis en afwijzing. Een decennium later, als de eerste Nederlandse
navolgingen op de markt zijn gekomen, gaan de critici om. Die groeiende waardering
heeft het genre te danken aan de canonisering van grote buitenlandse voorbeelden
als Scott en Manzoni en het Nederlandse trio Van Lennep, Toussaint en Oltmans,
in wie men de Nederlandse meesters van het nieuwe genre ziet. Tegelijkertijd nemen
auteurs in wedijver met Scott afstand van diens formule en streven zij naar een
specifiek Nederlandse historische roman die het Engelse model achter zich laat.
Een authentiek Nederlandse roman, zo betogen de Gids-redacteuren keer op keer,
dient nationaal en wijsgerig van aard te zijn. Als in de tweede helft van de
negentiende eeuw de historische roman aan fascinatie inboet, hangt dat niet alleen
samen met een groeiende onvrede over de ‘vertaalwoede’, maar ook met het tornen
aan de autoriteit van Scott als alleenzaligmakend model. Dat prestigeverlies doet
de eerder verstomde discussie over de tweeslachtigheid van het genre weer oplaaien,
niet het minst omdat de historische roman dan concurrentie krijgt van de als moderner
er-
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varen ‘zedenroman’. De opkomst, bloei en het verval van het genre heeft men, zowel
met betrekking tot de critici als tot het lezend publiek, samengevat als een proces
van ‘verrassing’, ‘gewenning’ en ‘verveling’.
De ‘verrassing’ van de historische roman in heel Europa wordt terecht
toegeschreven aan de auteur van het anoniem gepubliceerde Waverley (1814),
Walter Scott, de ‘Great Unknown’, die - in de woorden van Wordsworth - na het
schrijven van zeventien romans in hetzelfde genre, uitgroeide tot ‘the whole world's
darling’. Sommige Nederlanders zullen hem in het Engels gelezen hebben of in
Franse dan wel Duitse vertalingen die vanaf 1817 beschikbaar komen, maar de
periodieke pers rept voorlopig niet over de auteur en zijn werk. Het zal tot 1824
duren voordat Waverley in ‘Nederlands gewaad’ te bekomen is. Maar dan is er ook
geen houden meer aan en raakt ook Nederland in de ban van de ‘scottomanie’. Die
betrekkelijk late Scott-receptie is daarom vreemd, omdat in Nederland het genre
van de historische roman al heel wat pennen in beweging had gebracht voordat
Scott op het toneel verscheen. De voor- en nadelen van de historische roman als
amalgaam van waarheid en verdichting werden voordien al breed uitgemeten naar
aanleiding van Maurits Lijnslager (1808) van Adriaan Loosjes (1761-1818); ook in
de discussie naar aanleiding van het fenomeen Walter Scott werd vaak
teruggegrepen op argumenten pro en contra die de roman van Loosjes had
losgemaakt. Er bestaat nog altijd verschil van mening of Maurits Lijnslager nu wel
of niet te boek moet staan als de eerste Nederlandse historische roman. Als men
uitgaat van het model-Scott, valt Loosjes uit de boot, maar bij een rekkelijker invulling
van het begrip ‘historische roman’ kan men hem een voortrekkersrol niet ontzeggen.
Adriaan Loosjes, onvermoeibaar en productief vertolker van vaderlandse deugden
en gevoelens, heeft vrijwel alle literaire genres uitgeprobeerd om zijn vaderlandsliefde
gestalte te geven. In romans als Het leven van Hillegonda Buisman (1814) en Het
leven van Robbert Hellemans (1815) probeert hij dat te doen door terug te grijpen
naar de zeventiende eeuw. Dat tijdvak staat ook centraal in Maurits Lijnslager, de
roman waarmee hij echt furore maakte en die in de negentiende eeuw herhaaldelijk
werd herdrukt, laatstelijk nog in 1890.
Loosjes' belangrijkste drijfveer tot het schrijven van deze omvangrijke, vierdelige
roman was:
[...] om het echt karakter van den ouden Hollander in een zoo
eerbiedwaardig, in een zoo bevallig daglicht te stellen, dat het dezen of
genen zou opwekken tot eenen edelen naijver, om de voetstappen der
vaderlijke zeden te drukken, en de moederlijke deugden na te volgen.
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Loosjes wilde ‘dit klein en zoo diep vernederd volk’ een hart onder de riem steken
- hij schreef zijn roman toen Napoleon zijn broer Lodewijk Napoleon tot koning van
Holland had aangesteld - door het te herinneren aan de schittering van de
zeventiende eeuw. Zijn roman werd dan ook een spoedcursus vaderlandsliefde.
Spil en spreekbuis is de titelheld Maurits, geboren op de vierde juli 1600 te
Amsterdam, twee dagen nadat prins Maurits bij Nieuwpoort de Spanjaarden had
verslagen. Naarstig en onkreukbaar, geslaagd als echtgenoot, vader en grootvader,
begiftigd met een grote dosis gezond verstand en koopmansgeest, is hij alle
doortrapte zakenlieden te slim af en door zijn voorbeeldige kuisheid is hij uiteindelijk
ook bestand tegen de verleidingskunsten van bekoorlijke señorita's. Hij ontpopt zich
voorts als een uiterst welbespraakt ambassadeur van zijn dierbaar vaderland tijdens
een petit tour door Italië, Zwitserland en Duitsland. Te land en ter zee, overal staat
hij zijn mannetje. Begenadigd met grote contactuele eigenschappen maakt hij van
alle ontmoetingen met vooraanstaande landgenoten een succes. En hij gaat het
hele rijtje langs. Geen dichter, filosoof of staatsman van enige allure of Maurits heeft
diens pad gekruist. Al met al doordesemt de vaderlandslievende propaganda zozeer
het verhaal dat de geschiedenis en de fictie er beide door geslachtofferd worden.
Het historisch element beperkt zich tot een voorspelbaar decor. Loosjes voert de
lezer rond in een wassenbeeldenmuseum à la Madame Tussauds. Alle personages
zijn er, maar ze komen niet tot leven. Ook de hoofdpersoon Maurits mist echtheid.
Hij is het prototype van de voorbeeldige Nederlander, een statisch karakter, dat
vaderlandsliefde predikt in een voorspelbare intrige. Dat prediken mag men bijna
letterlijk nemen. Loosjes, die in 1790 met Frank van Borselen en Jacoba van Beijeren
al de internationale mode van de dialoogroman volgde, presenteert zijn verhaal voor
een groot deel op een toneelmatige wijze. In de veelvuldige monologen fungeert
Maurits als Loosjes' ideale spreekbuis. De tijdgenoot tilde er niet aan, maar
waardeerde de roman juist vanwege de nationalistische strekking. Recensenten
prezen de uitbeelding van het ‘echte oude Hollandsche karakter en oude Hollandsche
deugd’. En Potgieter was het daar van harte mee eens. Bij diverse gelegenheden
heeft hij zijn zwak voor de Maurits Lijnslager als nationaal vertoog uitgesproken.
Wanneer enkele decennia later Nederlandse schrijvers van historische romans
het voetspoor van Scott gaan volgen, lopen hun verhalen minder nadrukkelijk aan
de leiband van de vaderlandslievende propaganda, maar helemaal los zullen zij er
nooit van komen.
Dat reclame maken voor het nationaal eigene in de letterkunde valt ook af te lezen
uit titel en inhoud van de redevoering die de classicus David Jacob van Lennep
(1774-1853), vader van een beroemdere zoon, in diverse genootschappen afstak
en in 1827 publiceerde: Het belangrijke van Hollands grond en oudheden
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voor gevoel en verbeelding. Deze erudiete gids blikt vanaf de duinenrij neer op de
‘Hollandsche tuin’, dat wil zeggen het gebied van het oude graafschap Holland. Er
ontrolt zich een oogstrelend panorama, dat voor de beschouwers een extra dimensie
moet krijgen als zij gaan beseffen dat hier grond en geschiedenis in nauwe betrekking
tot elkaar staan:
Er is schier geen plek in Holland, wier beschouwing ons niet in vroegere
tijden terugvoert, aan welke niet of edele krijgsdeugd, of dappere
vrijheidsliefde, of wakkere nijverheid, en onvermoeid geduld eene
grootsche herinnering verbonden hebben.
Van Lennep somt ze op, met naam en toenaam, de ridders en jonkvrouwen die op
dat grondgebied geschiedenis schreven. Zijn medeliteratoren spoort hij aan om
werk te maken van dat landschap en de ermee verbonden collectieve herinneringen.
Als voorproefje laat hij de publicatie van Het belangrijke, eens betiteld als de ‘eerste
voetstap van de vaderlandse romantiek’, vergezeld gaan van een Hollandsche
duinzang.
Met deze oproep het Hollandse duinlandschap te beschouwen als één grote
pleisterplaats van historische herinneringen stippelde David Jacob van Lennep als
het ware de marsroute uit voor de toekomstige literatuur. Zijn formule zou aanslaan:
kort daarna wordt Nederland overspoeld door de historische versvertelling en de
historische roman.
David Jacob van Lennep maakte in zijn redevoering handig gebruik van de
actualiteit. Rond 1827 is Scott het gesprek van de dag, al heeft nog geen landgenoot
zich aan een navolging gewaagd. Door zijn betoog te beginnen met de succesvolle
Britse auteur laat Van Lennep deze als eyeopener fungeren, maar Van Lenneps
oproep aan schrijvend Nederland reikt verder en is niet toegespitst op één genre.
Zijn betoog is een algemene aansporing aan zijn landgenoten om zich in de naaste
toekomst te laten inspireren door specifieke Hollandse lieux de mémoire: niet
uitsluitend de romancier, ook de toneelschrijver en dichter krijgen het klemmend
advies voortaan hun stof te kiezen uit Hollands ‘grond en oudheden’.
De eerste die aan de oproep gevolg geeft, is zijn zoon Jacob van Lennep
(1802-1868), die in 1828 zijn Nederlandsche legenden in rijm gebracht publiceert,
een reeks versvertellingen gesitueerd in de Middeleeuwen. Ook de verdere
introductie van de historische roman is mede aan David Jacob van Lennep te danken:
zijn nicht, mejuffrouw De Neufville (1775-1856), zorgt voor een primeur met De
schildknaap (Iets uit den ouden tijd) (1829), zijn zoon schrijft met De pleegzoon
(naar eigen zeggen voltooid in 1827, maar pas in 1833 gepubliceerd) zijn eerste
historische roman, en zijn leerling Aernout Drost (1810-1834) komt
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in 1832 met Hermingard van de Eikenterpen. Drie romans uit de omgeving van
David Jacob van Lennep en spelend in een ver verleden, maar voor het overige
geheel verschillend van toonzetting.
De Neufville laat haar roman voorafgaan door een voorbericht, waarin zij haar
schatplichtigheid aan haar oom niet onder stoelen of banken steekt. Ze zat onder
zijn gehoor bij zijn lezing op 27 januari 1827 en aan zijn enthousiasmerend verhaal
is haar roman de wording verschuldigd. Benauwd voor geschiedvervalsing, koos
ze een historische bron als uitgangspunt: J. Meermans Geschiedenis van Graaf
Willem van Holland, Roomsch koning. In haar aantekeningen achter in de roman
verantwoordt ze ook de andere historische bronnen die haar door de uitgever en
David Jacob van Lennep werden aangereikt, ‘ten einde ik met opzigt tot de
kleederdragten, gewoonten, spreekwijzen, plaatselijke omstandigheden enz. van
het midden der dertiende eeuw zoo min mogelijk feilen beginge’. De lezer die de
historische situatie niet paraat heeft, wordt via uitgebreide noten en een dertiental
pagina's aantekeningen bijgespijkerd. Veel affiniteit had de schrijfster uiteindelijk
niet met de Middeleeuwen, zo blijkt uit een opmerking uit haar voorbericht. Mocht
haar voordracht bijdragen ‘tot het naar eisch waardeeren van de verlichtere tijden,
die wij beleven, boven die der duistere middeleeuwen’ dan zou haar dat genoegen
doen.
Twee contrasterende hoofdfiguren bepalen de hoofdlijn van het verhaal. Tegenover
de historische, op macht beluste graaf Willem II staat diens schildknaap Sicco, een
fictieve figuur, die als vondeling door Willems vader Floris IV aan het Hollandse hof
werd gebracht en daar werd opgevoed. Hij is aanvankelijk de vertrouwelijke
raadsman van Willem II, maar hij verliest zijn positieve invloed als de graaf het
tegenkoningschap in Duitsland aanvaardt. Sicco is licht ontvlambaar, wordt verliefd
op een adellijke Hollandse dame, maar het standsverschil sluit toenadering uit. Later
vat hij nogmaals liefde op voor een jonkvrouw uit het gevolg van Willems echtgenote,
die zijn liefde wel beantwoordt. Het geheim over zijn geboorte wordt ten slotte ook
opgehelderd. Hij blijkt de zoon te zijn van een hoge Friese edelman. Zijn vader vindt
hij nog levend terug, maar na diens dood krijgt hij met een inhalige abt ruzie over
de erfenis. Het verhaal eindigt met een happy end. Dat geldt ook voor de lotgevallen
van de jager Herman en zijn geliefde Rika, die heel wat moeilijkheden moeten
overwinnen voordat ze elkaar in de armen kunnen sluiten. De verteller blijft veelal
op de achtergrond, maar treedt zo nu en dan uit de coulissen met een auctorieel
commentaar, zoals:
[...] wie begrijpt niet, wat eene moeder gevoelt, als haar eenig kind, haar
eenige steun, haar van het hart wordt gescheurd, om aan de gevaren
van eenen krijg, alleen gevoerd om de heerschzucht der grooten te
believen, te worden blootgesteld!
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De roman staat boordevol ‘mondgesprekken’, dialogen of liever monologen over
en weer in een weinig natuurlijk, pseudoarchaïsch taalgebruik. De couleur locale
wordt niet uitgebuit. Als er een middeleeuws toernooi plaatsvindt, volstaat de
schrijfster met het commentaar dat er daarbij allerlei roemruchte daden worden
verricht, ‘welke in menige boeken beschreven zijn, en daarom geene herhaling
behoeven’. Zoals gezegd hebben de Middeleeuwen de schrijfster weinig te zeggen.
Het bijgeloof, de zich verrijkende geestelijkheid, een geldschietende jood die een
woekeraar blijkt te zijn - het zijn voor haar tekenen van een weinig verlichte tijd die
ze graag contrasteert met de zo gecultiveerde negentiende eeuw.
In de geschiedenis zit weinig vaart, doordat de schrijfster zich angstvallig aan de
historische waarheid houdt. Het is een typisch voorbeeld van een in de geschiedenis
ingepaste roman die de moderne lezer niet meer vermag te boeien. De eigentijdse
kritiek reageerde daarentegen redelijk opgetogen. Eén recensent stelde vast dat
met De schildknaap ‘onzen ongenoemden schrijver den beroemden Walter Scott
of Washington Irving waardiglijk op zijde’ streefde. Repertoire heeft het boek niet
gehouden. Het werd in de negentiende eeuw en ook later niet herdrukt en is
tegenwoordig alleen nog te raadplegen in een exemplaar van een
universiteitsbibliotheek. Eén verdienste kan men de schrijfster niet ontzeggen: zij
was de eerste uit een lange rij van auteurs die zich aan de scottiaanse historische
roman waagden.
Ook de tweede roman in de geest van het Britse voorbeeld, Jacob van Lenneps
eersteling De pleegzoon, vertoont nog beginnersfouten, maar is wel een stuk
leesbaarder gebleven. Jacob van Lennep verstond de kunst het ene spannende
verhaal op het andere te stapelen. Zijn roman speelt in de roerige tijd van de
Tachtigjarige Oorlog. Hoofdpersoon is Joan, zoon van graaf van Falckestein, die
met zijn vriend baron van Reede een complot van de jezuïet Eugenio tegen Maurits
en de Republiek weet te verijdelen. De graaf wordt vermoord en zijn zoontje Joan
wordt ternauwernood gered. De baron neemt het kind mee naar zijn kasteel in
Gelderland en voedt hem op als zijn eigen zoon. Als de jongen, die liefde heeft
opgevat voor Ulrica, de dochter van Van Reede, erachter komt dat hij slechts een
pleegzoon van de baron is, trekt hij de wereld in om zijn ware identiteit te achterhalen.
De schavuit Eugenio brengt Joan in diskrediet, zodat deze gevangengenomen en
ter dood veroordeeld wordt. Na nog vele verwikkelingen komen de onschuld en de
ware identiteit van Joan aan het licht. Niets staat nu nog een huwelijk met Ulrica in
de weg.
In deze roman worden de personages weinig uitgewerkt; zij fungeren als pionnen
in een smakelijk opgedist verhaal dat bol staat van avontuurlijke gebeurtenissen.
In deze eersteling wordt het manco al zichtbaar dat kritische tijdgenoten ook in Van
Lenneps latere romans stoorde: ze missen diepgang en overtuigende
karaktertekening. Aernout Drost schreef in zijn recensie over De
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pleegzoon dat de romanschrijver twee wegen kan gaan. Hij kan kiezen voor een
ingewikkelde plot die aan het verhaal vaart en levendigheid verleent. In zo'n
aaneenschakeling van bonte avonturen krijgen de karakters dan wel een secundaire
rol toebedeeld. De tweede optie is een romantype waar een ‘hooger en wijsgeeriger’
standpunt wordt ingenomen en de werking van een ‘verborgen tijdgeest’ wordt
aangetoond. In zo'n roman dragen de helden idealen uit. Ze zijn in tegenstelling tot
de doorsneepersonages helden van formaat en zijn minder speelbal van de fortuin.
De ideale roman zou een mix van beide romantypen moeten zijn. In deze normatieve
omschrijving van de ideale roman lijkt Drost niet alleen de eersteling van Van Lennep
beneden de maat te vinden, maar en passant ook zijn intentie met de Hermingard
van de Eikenterpen te verwoorden.
Drost laat zijn ‘oud vaderlandsch verhaal’, Hermingard van de Eikenterpen,
voorafgaan door een ‘Voorafspraak’, waarin hij enkele fundamentele opmerkingen
maakt over de roman in het algemeen. Hij heeft het genre hoog zitten en keert zich
tegen degenen die het nog altijd verketteren. ‘Slechts domme oppervlakkigheid
veroordeelt nog alles, wat roman heet en durft daarbij aan beuzelarbeid te denken.’
Evenmin kan hij het eens zijn met landgenoten die het genre uitsluitend tolereren
als boodschapper van zedelijke, godsdienstige of wijsgerige lessen. Niet dat een
goede roman ‘van lering ontbloot’ moet zijn, maar vóór alles is een roman een
artistiek product. Dat geldt ook voor een historische roman. Het gaat niet aan daarin
‘uitsluitend geschiedenis en oudheidkunde te onderwijzen’. De geschiedenis is
slechts ‘het toneel, waarop godsdienst en zedelijkheid zich ontwikkelen’. En de
‘adem der dichtkunst’ moet dat historische tafereel bezielen. ‘Men late het de
versiering over om personen te schikken, de draperieën te plooien en haar glans
over het geheel te spreiden.’ Anders gezegd, een historische roman levert naar
Drosts overtuiging meer dan een exact beeld van vroegere tijden. Primair gaat het
om een kunstwerk, waarin een visie wordt ontvouwd.
Van de historische achtergrond heeft Drost overigens veel werk gemaakt. Hij kon
putten uit velerlei wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke bronnen en hij heeft
daarvan in de Hermingard een hele reeks details knap ingevlochten. Als hij in zijn
‘Voorafspraak’ poneert dat in een historische roman de geschiedenis het toneel
moet zijn waarop godsdienst en zedelijkheid zich ontwikkelen, is dat behalve een
romanpoëticaal statement ook de formulering van zijn visie op de gang van de
geschiedenis. Centraal begrip hierbij is de natuurlijke godsdienst. De heidense,
Bataafse hoofdpersoon Hermingard bezit een aangeboren religiositeit, die door
kennismaking met de geopenbaarde godsdienst van het christendom tot volle
wasdom komt. Haar bekering en doop zijn als het ware een pars pro toto van wat
zich in de wereldgeschiedenis in het groot voltrekt.
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Dit grondgegeven wordt omspeeld door een hele reeks spannende avonturen met
doodgewaande geliefden, oorlogshandelingen en geheimzinnige personages, wier
rol in het verhaal tegen het einde van de roman pas duidelijk wordt.
Deze vroege navolgingen van Scott in Nederland laten zien welke speelruimte
het genre bood. De schildknaap van De Neufville vertegenwoordigt het type van de
in de geschiedenis ingepaste roman, De pleegzoon van Jacob van Lennep de
historische avonturenroman en Hermingard van de Eikenterpen van Drost de
historische ideeënroman. In de verdere ontwikkeling van het genre zal men met
meer of minder succes deze drie wegen blijven bewandelen.
De historische roman slaat aan in Nederland. Na De Neufville, Van Lennep en
Drost gaan velen zich aan het nieuwe genre wagen en de markt wordt overstroomd
met meer en minder geslaagde specimina. Een globale telling wijst uit dat er tussen
1829 en 1840 ongeveer zeventig historische romans het licht zagen. Een drietal
schrijvers had veel succes bij de contemporaine lezers en verkreeg ook later een
min of meer canonieke status: J.F. Oltmans (1806-1854), J. van Lennep en A.L.G.
(Bosboom-)Toussaint (1812-1886). De eerste publiceerde onder het pseudoniem
J. van der Hage in 1834 Het slot Loevestein in 1570, waarin de strijd van de geuzen
tegen de Spanjaarden centraal staat. De roman is een opeenvolging van spannende
gebeurtenissen, toegespitst op de belegering en verdediging van slot Loevestein,
dat wordt bewoond door de Italiaanse slotvoogd in Spaanse dienst D'Avilar.
Hoofdthema vormt de liefde-met-hindernissen tussen de tot de geuzenpartij
toegetreden Karel van Doorn en de Spaanse Anna de Manilla, die bij haar voogd
op het slot woont en voorbestemd is te huwen met de wrede Spaanse
legeraanvoerder Perea. Als de geuzen via een list het slot hebben ingenomen,
doden zij de slotvoogd en bevrijden zij de gevangengenomen Van Doorn, die met
Anna het slot verlaat. Het middengedeelte van de roman handelt over de heroïsche
strijd van de geuzen onder leiding van de geheimzinnige boodschapper Herman,
die uiteindelijk niet opgewassen zijn tegen de overmacht van de Spaanse belegeraars
onder leiding van Perea. Met grote kennis van zaken en gevoel voor spanning
beschrijft Oltmans de ongelijke strijd, waarbij voortdurend het perspectief wisselt
van belegeraars naar belegerden en de lafheid en moed aan beide kanten breed
worden uitgemeten. Het is een typische historische avonturenroman, waarbij de
strijd tegen de Spaanse overheersing centraal staat en de gelieven talloze
beproevingen moeten doorstaan alvorens elkaar terug te vinden.
Vier jaar later publiceerde Oltmans onder hetzelfde pseudoniem De schaapherder.
Een verhaal uit den Utrechtschen oorlog 1481-1483, een vierdelige roman met een
geraffineerde intrige. In een aantal opzichten stijgt dit verhaal uit boven de doorsnee
avonturenroman, nog het meest omdat de afloop voor de hoofdpersonen ongelukkig,
maar niet zinloos is. De centrale handeling gaat over de
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strijd tussen bisschop David van Bourgondië en zijn opponenten uit Utrecht en
Amersfoort. Er zijn twee hoofdpersonen. Jan van Schaffelaar, de bisschoppelijke
ruiteraanvoerder, stort zich om zijn strijdmakkers te redden van de toren van
Barneveld. Zijn tegenspeler, ‘de demon in menselijke gestalte’, is Perrol met de rode
hand, die het voorzien heeft op Maria, de geliefde van Jan van Schaffelaar. Er treden
allerlei mysterieuze gestalten op, zoals de vondeling Frank, vriend en beschermeling
van Van Schaffelaar, in stilte verliefd op Maria. Even geheimzinnig zijn de heks van
de Hunnenschans en vooral de schaapherder Ralf, een man met voorspellende
gaven die de handeling beheerst door op de juiste momenten uit het niets op te
duiken. Op het einde van de roman lossen alle raadsels zich op. Het bovennatuurlijke
en de historische exactheid gaan in deze roman hand in hand en stempelen De
schaapherder tot een van de meest overtuigende historische romans uit deze
periode.
Twee jaar eerder, in 1836, verscheen de tweede historische roman van Jacob
van Lennep, De roos van Dekama, spelend tijdens de expeditie die Willem IV van
Holland-Henegouwen in 1345 ondernam tegen de Friezen. Evenals zijn eerste
roman staat ook dit verhaal boordevol avonturen, gedwarsboomde liefde en een
held wiens afkomst lange tijd in nevelen blijft gehuld. Van Lennep betoont zich een
meester in suspense door pas tegen het einde van de roman alle raadsels op te
lossen in een ontknoping met een happy end. De contemporaine pers reageerde
laaiend enthousiast op deze historische avonturenroman en kwalificeerde Van
Lennep onmiddellijk als ‘Nederlandse Scott’. Slechts één anonieme criticus,
Bakhuizen van den Brink, gooide in de eerste jaargang van De Gids roet in het eten.
In een uiterst principieel betoog veegde hij de vloer aan met De roos van Dekama
door de roman te toetsen aan zijn ideaal van de historische roman. Vereist zijn
daarin: wijsgerige beschouwing, grondige studie van de vaderlandse geschiedenis,
taal en zeden, en ten slotte dichterlijke verbeelding en bevallige voorstelling. In de
praktijk overweegt volgens hem veelal een van deze elementen, zodat men de
historische roman zou kunnen verdelen in ‘wijsgeerige, antiquarische en dichterlijke’.
‘Wijsgerig’ wil zeggen dat de roman bijeengehouden moet worden door een
bezielende gedachte, en die ontbreekt nu eenmaal in De roos van Dekama. In het
vervolg van zijn recensie komt Bakhuizen met het voorschrift dat een historische
roman ‘nationaal’ moet zijn, dat wil zeggen over die tijdvakken gaat waarin ‘de aard
der natie sprekend uitkomt’ of ‘die op deszelfs vorming gewigtigen invloed hebben’.
Ook in dit opzicht schiet Van Lennep tekort. Immers, Nederlanders hebben weinig
affiniteit met de Middeleeuwen. De zeventiende eeuw, die glorierijke periode uit de
vaderlandse geschiedenis, is dan ook veel meer geëigend als inspiratiebron voor
de historische roman. Bakhuizen van den Brink en ook zijn mederedacteur Potgieter
leggen daarmee aan de toekomstige schrijvers van historische romans in
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feite een dictaat op. Eenieder die andere tijdvakken kiest dan deze glansperiode
wordt dan ook hardhandig aangepakt.
In 1840 publiceert Van Lennep zijn derde roman, Ferdinand Huyck. Men kan
erover twisten of dit boek wel een historische roman genoemd kan worden. Het is
vóór alles een avonturenroman in een burgerlijke setting. Ook het kader van een
markante historische gebeurtenis ontbreekt. Echter, zonder dat er jaartallen worden
genoemd of verwezen wordt naar historische feitelijkheden, weet Van Lennep toch
de suggestie te wekken dat zijn roman zich afspeelt in de eerste helft van de
achttiende eeuw.
Het verhaal wordt ten behoeve van zijn kleinkinderen op schrift gesteld door
Ferdinand Huyck, hoofdpersoon in een geschiedenis die zich vele jaren eerder
afspeelde, toen hij als de oudste zoon van de Amsterdamse hoofdschout na een
buitenlandse reis van twee jaar terugkeerde naar zijn vaderland. Hij heeft nauwelijks
voet op Nederlandse bodem gezet of hij raakt verwikkeld in een reeks avonturen
die het verdere verloop van de geschiedenis zullen bepalen. In een herberg te Soest
wordt hij door een verlopen matroos lastiggevallen; hij maakt daar kennis met een
geheimzinnige vreemdeling, die hem later het leven redt. Overvallen door een hevige
onweersbui zoekt hij beschutting in een koepel van een groot buiten, waar hij de
bekoorlijke Henriëtte ontmoet, die veel indruk op hem maakt. Eigenaar van het
landgoed is de heer Blaek, vader van de losbol Lodewijk en oom van Henriëtte. Het
meisje is voorbestemd om met deze Lodewijk te trouwen. Met deze grondgegevens
begint een roman van liefde-met-hindernissen tegen de achtergrond van een reeks
van onverklaarbare geheimen, die pas in het laatste hoofdstuk worden ontsluierd.
Daar sterft de losbol, diens vader pleegt zelfmoord en dan staat niets meer het
huwelijk van Ferdinand en Henriëtte in de weg. De roman loopt over van onverwachte
ontmoetingen op cruciale momenten die de waarschijnlijkheid afbreuk doen. Maar
het verhaal heeft vaart en blijft door alle mysteries tot het einde toe spannend. De
aaneenschakeling in hoog tempo van bonte taferelen van uiteenlopende aard
verschaffen het boek iets filmisch. Ingelaste vermakelijke episodes geven het verhaal
ook lucht, zoals kapitein Pulvers verslag over een geleden schipbreuk en een bezoek
van Ferdinand aan een poëtenmaal.
Van uitdieping van de karakters is ook nu weer geen sprake. De roman wordt
bevolkt met veelsoortige, curieuze types: Simon de Jood, kapitein Pulver, de heer
van Baalen en de drost Doedes. Veel aandacht gaat uit naar het familieleven van
Ferdinand: een bezorgde moeder, een rechtschapen hoofdschout, een plagerig
zusje Suzanne en een kwezelachtige tante Letje. En velen hebben talige tics: de
vader zet elk betoog kracht bij met Latijnse citaten, het zusje heeft voor elke situatie
een Franse spreuk, de tante weet voor iedere gebeurtenis wel een passende
bijbeltekst en de schipper Pulver grossiert in amusante vergelijkingen.
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Hoe breedvoerig de verteltrant van Van Lennep ook is, de roman blijft boeien, niet
het minst vanwege de humorvolle uitbeelding van de personages.
Ferdinand Huyck werd goed ontvangen. Busken Huet was voor zijn doen uiterst
lovend. De personages hebben, volgens hem, ‘een nationalen familietrek, zij
verplaatsen u van den ochtend tot den avond in een hollandsch huishouden’. Hij
noemt het ‘een door en door minzaam boek [...], zo frisch als een heldere
voorjaarsmorgen, zoo genoeglijk als het onverwachte bezoek van een hartelijke
vriend’. En Van Deyssel sprak over ‘de levendigheid van afbeelding, de grappigheid
hier en de geestigheid daar, van zo menige passage, in de gracelijkheid, het
gemoedszwierige bewegen op een enkele plaats’. ‘Het is in zijn soort uitstekend
Werk.’ Ferdinand Huyck werd ook door latere lezers gewaardeerd. Tot in de twintigste
eeuw verschenen er herdrukken en bewerkingen.
De historische roman kreeg in A.L.G. Toussaint een vertegenwoordigster van
allure. Truitje Toussaint, na haar huwelijk in 1851 met de schilder Bosboom bekend
als Bosboom-Toussaint, werd in de negentiende eeuw en wordt ook nu nog
beschouwd als de belangrijkste romancière van haar tijd, die met haar historische
en andere romans haar mannelijke collega's ver achter zich liet.
Vlak voor haar dood schreef ze een aantal ‘herinneringsbladen’, die haar
echtgenoot na haar overlijden aan de redactie van De Gids aanbood. Ze memoreert
daarin onder meer hoe ze een aflevering in handen kreeg van het Magazijn van
Romantische Verhalen van Robidé van der Aa: ‘Ik las! “Neen maar, zóó zou ik het
toch ook kunnen!” riep ik overluid, hoewel in mijn eentje.’ Ze voegde zelfbewust de
daad bij het woord en schreef de ‘kleine roman’ Almagro, een oorspronkelijk verhaal,
dat in 1837 gepubliceerd werd in het Magazijn van Robidé van der Aa. Dat debuut,
een jaar later positief gerecenseerd in De Gids, vormde het begin van een omvangrijk
oeuvre. Hoe onwaarschijnlijk haar in de eigen tijd spelende eersteling ook is - de
titelheld is zowel zeerover als salonheld - het verhaal heeft vaart en wijst via een
vrouwelijke heldin met pit en een predikant die Almagro weet te bekeren al vooruit
naar latere motieven in haar werk.
Na haar eersteling ging Toussaint stug door en bleef tientallen jaren lang zeer
productief. Ze schreef meer dan tien historische romans naast een aantal eigentijdse
romans en voorts tientallen bijdragen aan tijdschriften en almanakken. En dat alles
in een hoog tempo. Zeven maanden na Almagro voltooide zij al De graaf van
Devonshire, een ‘psychologische roman met een historisch-romantische intrige’,
spelend in het Engeland van de zeventiende eeuw, met Eduard Courtenay (graaf
van Devonshire) als aantrekkelijke man tussen twee vrouwen (Maria Stuart en
Elisabeth). Terugblikkend zal ze in 1886 schrijven:
Wat was ik gelukkig onder het schrijven, hoe leefde ik dubbel, ja
driedubbel! De dagen waren te kort; ik knoopte er nachten bij aan, ondanks
de waarschuwingen
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Tekening van A.L.G. Toussaint door A.J. Ehnie (1847).

van mijn vader. Ach! Ik kon toch niet slapen, het leefde toch alles voor
mijn geest. Elisabeth en Devonshire en Maria. Ik leefde met hen en in
hen, en het kon mij overigens niet schelen wat er om mij voorviel.
In het ‘Woord aan den lezer’ spreekt Toussaint enerzijds haar grote bewondering
uit voor Walter Scott als schrijver van historische romans, maar ze geeft ook aan
dat ze geen navolgster is, maar een eigen weg gaat met andere accenten. Scott,
zegt ze, schrijft ‘om de eeuw, de zeden, het plaatselijke te schetsen, en vlecht er
het romantische tusschen, om belang te wekken’. Scott verpersoonlijkt een sekte,
een stand, een partij in een individu, terwijl ‘ik mij slechts' [bedien] van de partijen
en sekten, zoo ver ik er mijne personen in verwikkeld zag’. Anders gezegd, Scott
schrijft historisch-beschrijvende romans en Toussaint eerder
psychologisch-historische romans. Het gaat haar vooral om de karakters van de
personages en het drama van hun onderlinge verhoudingen. Toussaint geeft in
deze roman en ook in de latere inderdaad blijk van een groter psychologisch inzicht
in haar personages dan Scott. De historische overlevering doet haar zoeken naar
dat wat daarachter ligt. Zij schept niet zozeer een drama, als wel ontdekt ze het en
ontsluiert dat aan de hand van haar bronnen.
In een vijftien pagina's tellende recensie in De Gids (1838) meldt Potgieter dat hij
blij verrast is met De graaf van Devonshire. Als de jonge schrijfster haar verbeelding
weet te koppelen aan studie en nog eens studie, aldus Potgieter, dan wachten ‘onzer
Letterkunde heerlijke vruchten van een talent, dat reeds
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veelbelovende bloesems schonk’. Het kan echter nog beter. Waarom geen nationale
onderwerpen behandeld? Hij raadt de jonge schrijfster aan de pen niet eerder weer
ter hand te nemen ‘vóór zij onze geschiedenis meer bestudeerd en bephantasiëerd
hebbe’, want ‘een waarlijk Nederlandsche Roman, door een vrouw van haren aanleg,
na ijverige studie geschreven, zou, verbeelden wij ons, een uitmuntend Werk zijn’.
Potgieters dwingend advies had succes. Vanaf Het huis Lauernesse (1840) zou
Toussaint haar onderwerpen op basis van bronnenonderzoek uit de vaderlandse
geschiedenis halen. Tot haar spijt werd deze roman echter nooit in De Gids
gerecenseerd.
Met Het huis Lauernesse wordt de lezer verplaatst naar de beginfase van de
hervorming. Het is ook de roman waarin Toussaints visie op de mengeling van
waarheid en fictie het duidelijkst wordt verwoord. Als de schrijfster toegekomen is
aan het beschrijven van de verbranding van de eerste martelaar van de hervorming,
Jan de Bakker, houdt ze even in en bekent dat dit onderwerp wellicht ‘te gewijd [is]
voor den roman, en waar de verbeelding niets van het hare mag bijdoen’. Maar de
roman heeft ook zijn rechten:
[...] de Geschiedenis, de strenge, die alleen koele waarheid geeft en die
toejuichen mag noch misprijzen, kan het haar [de roman] niet misduiden,
dat zij hare kleur geeft en hare warmte aan het beeld, opdat het zich te
zoeter in het geheugen invlijë, maar het moet zijn als het vernis op de
schilderij, dat geenen trek uitwischt noch bijvoegt, maar er slechts het
blinkend waas over heenwerpt. - Ge leest het verhaal der oude
geschiedschrijvers, weêrgegeven door mijne pen.
Daarmee geeft ze trefzeker aan hoe ze met de historische feiten omgaat. Enerzijds
betracht ze, zoals ze in de ‘Narede’ schrijft, een ‘ernstig en vlijtig onderzoek van alle
bronnen’, om ‘waar het de feiten of personen der Geschiedenis’ betreft ‘met heilige
trouw bij de waarheid’ te blijven. Ze heeft dan ook, zoals uit haar correspondentie
blijkt, geworsteld om geschikte bronnen in handen te krijgen. Anderzijds laat ze er
keer op keer geen twijfel over bestaan dat ze geen geschiedenis schrijft, maar een
roman:
Het is een lange dag geweest, dien ik mijne lezers met mij heb doen
doorworstelen; maar het was noodig hun ten minste éénen dag volledig
te beschrijven van het groote tijdperk, dat ik voor hen ontsluiten moest
en waarin ik hen verder zal rondleiden. Later zal ik over jaren kunnen
heenspringen; ditmaal moet ik de minuten tellen, en hen ook zelfs geene
seconde sparen.
Het is na ongeveer honderd bladzijden dat de lezer bovenstaande observatie krijgt
aangereikt. Dat is karakteristiek voor de wijze waarop de vertelster met
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de lezer communiceert. Er zijn voortdurend onderonsjes tussen de ‘ik’ of de ‘wij’ en
de lezers of lezeressen. De vertelster geeft inkijkjes in de wijze waarop ze haar
verhaal structureert, laat de lezer soms in het onzekere, houdt ook wel informatie
achter, zegt zo nu en dan zelf ook niet te weten wat de personages beroert, om bij
een andere gelegenheid een personage grondig uit te diepen. Die betrokkenheid
op de lezer zorgt voor vertrouwelijkheid en intimiteit, maar leidt er ook toe dat de
lezer voortdurend beseft met een verhaal te doen te hebben. Dat wordt nog versterkt
doordat de vertelster bij diverse gelegenheden als het ware uit het verhaal stapt en
vergelijkingen maakt tussen de zestiende eeuw, waarin de geschiedenis speelt, en
haar eigen tijd. De gang van het verhaal wordt bij tijd en wijle afgeremd door brede
historische bespiegelingen en observaties van algemene aard. Veel aandacht krijgen
ook de ruimten waarin de personages zich ophouden, en de wijze waarop ze gekleed
zijn: ‘Het zou wreed zijn, mijner lezeressen de beschrijving te onthouden van het
toilet dezer burgerjonkvrouw’, heet het bij de introductie van de zuster van Aernoud
Bakelsz. en dan volgt er een gedetailleerde paginalange descriptie vanaf het
‘engsluitend keursje’ tot aan ‘de punten van het lakensche schoeisel’. Vrijwel altijd
zijn die uitvoerige beschrijvingen functioneel. ‘Toen wij zijn uiterlijk beschreven,
hebben wij te gelijk zijn karakter geschetst,’ expliciteert Toussaint haar werkwijze.
De introductie van een nieuw personage stelt zo nu en dan wel het geduld van de
lezer op de proef. De beantwoording van een opmerking van de Utrechtse bisschop
Philips laat zes bladzijden op zich wachten, want de vertelster acht het nodig eerst
deze hoogwaardigheidsbekleder nader te introduceren.
Toussaint heeft duidelijk haar best gedaan het verhaal van de beginnende
hervorming spanning te verlenen. Ze last met graagte contrasterende figuren in,
zoals de wat al te irenisch getekende geloofsheld Paul van Mansfelt tegenover de
steile ketterjager Aernout. Ze stoffeert haar verhaal bovendien met interessante,
veelal fictieve bijfiguren die een essentiële rol in de intrige vervullen. Ze schrikt
evenmin terug voor het inweven van bewogen, bijna toneelmatig aangeboden
sterfscènes en romaneske, want wel erg toevallige, ontmoetingen tussen
protagonisten. Met een knipoog naar de lezer wordt er zelfs een schijndode
opgevoerd. Beknoptheid is niet haar sterkste kant. Haar uitvoerigheid, zo niet
breedvoerigheid heeft zowel voor- als nadelen. Het geeft haar enerzijds de
gelegenheid alle relevante ins en outs van een personage zo op te dissen dat de
lezer precies weet wat men voortaan van de betrokkene kan verwachten. Helaas
remmen anderzijds die uitgesponnen typeringen keer op keer de gang van het
verhaal en vergen ze veel van de moderne lezer. Toussaints personages delen
veelal in haar omslachtigheid, ze monologiseren voortdurend, spreken in bloemrijke
volzinnen en worden zelden levensecht. Ze fungeren eerder als pionnen in een
schaakspel dat Toussaint de lezer voorzet.
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Bewonderenswaardig is weer de wijze waarop de schrijfster zich boven de partijen
weet te stellen. Haar sympathie ligt onmiskenbaar bij de centrale figuur van Ottelijne,
de bekeerlinge die in geloofszaken niet marchandeert en zo haar bruidegom
verspeelt. Haar katholieke tegenspelers worden, op wat brassende monniken na,
echter nooit karikaturen, maar zijn met begrip en respect getekend. Toen Toussaint
zich aan het tweede deel van Het huis Lauernesse zette, kreeg ze steun en advies
van Bakhuizen van den Brink. Het eerste deel schreef ze op eigen kracht. Alle kritiek
die men op de roman kan hebben ten spijt, was dat voor een achtentwintigjarige
een prestatie van formaat.
In 1842 verschijnt de korte roman, door haar novelle genoemd, Eene kroon voor
Karel den Stouten, die al van mei tot en met oktober 1841 in afleveringen in De Gids
had gestaan. Centrale figuur in deze roman is de historische figuur van Karel de
Stoute. Deze ziet zich, als hij de politieke arena betreedt, tussen twee machtsblokken
geplaatst: het Frankrijk van Lodewijk XI en het Heilige Roomse Rijk van keizer
Frederik III. Karel, de onbesuisde vechtjas (le Téméraire was zijn bijnaam) had een
droom: een groot, niet-verbrokkeld rijk en een koningskroon voor zichzelf. In Trier
wordt er tussen hem en Frederik III onderhandeld met als inzet een
Habsburgs-Bourgondisch verbond, mede gesymboliseerd door een huwelijk tussen
zijn dochter Maria en de zoon van de keizer, Maximiliaan, en tevens een fel begeerd
koningschap voor Karel zelf. Hoewel de kroningsdag al was vastgesteld op 25
november 1473, liep, mede door steeds weer nieuwe eisen van Karel, alles mis. In
de nacht voor de kroning verliet de keizer heimelijk en in allerijl Trier.
Aan de hand van verschillende bronnen ontwierp Toussaint een roman waar in
het eerste hoofdstuk Karel als de vermetele vechtjas met koningsaspiraties wordt
opgevoerd, Lodewijk XI als intrigant, en dochter Maria als willoos werktuig. In de
volgende hoofdstukken valt het volle licht op de conferentie te Trier, de
voorbereidselen tot de kroning, en de teleurstelling en ontluistering wanneer de
keizer er stilletjes vandoor gaat. In het laatste hoofdstuk, dat acht jaar later speelt,
is er door het huwelijk tussen Maria en Maximiliaan toch nog een happy end.
De roman werd begrijpelijkerwijze niet in De Gids gerecenseerd. Opmerkelijk was
het commentaar van Busken Huet. Hij schreef in 1864 dat hij iemand kende die van
mening was dat de schrijfster ‘nooit iets schooners gedicht heeft dan sommige
partijen in hare Kroon voor Karel den Stouten’. Frans Erens, die over het algemeen
weinig waardering kon opbrengen voor Toussaints scheppingen, noemde het boek
een werkelijk kunstwerk. Het zou hem niet verbazen wanneer juist Eene kroon voor
Karel den Stouten de tand des tijds zou doorstaan. Ten slotte omschreef haar
biograaf de roman nog als ‘zo niet als de kroon dan toch als een kroonjuweel in de
rijke schat’ van haar oeuvre. Nog in 1989 verscheen er een herdruk.
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In het jaarboekje Aurora voor het jaar 1842 plaatste Toussaint de novelle ‘Leycester
te Alkmaar’. In een noot schreef ze dat ze het thema van Leicesters regentschap
in de Nederlanden als uitgangspunt zou kiezen voor een uitgebreidere behandeling.
Het is de eerste verwijzing naar een werk waarvan de afronding haar jarenlang als
een loden last op de schouders zou liggen: de driedelige Leycester-cyclus. Het werd
haar omvangrijkste, zij het niet overtuigendste werk, zoals ook tijdgenoten al
vaststelden. Het schrijven aan deze brontosaurische roman (ruim vierduizend
pagina's!) nam ongeveer vijftien jaar in beslag, mede ten gevolge van schaduwkanten
in haar privéleven, zoals een verbroken verloving met Bakhuizen van den Brink.
Het eerste boek, De graaf van Leycester in Nederland geheten, verscheen tussen
1845 en 1846 in drie delen en telde 1617 pagina's, het tweede, De vrouwen van
het Leycestersche tijdvak, ook weer in drie delen, kwam uit in 1850 en omvatte 867
bladzijden, het derde boek Gideon Florensz. zag in vier delen het licht in 1854 en
telde 1733 bladzijden. Voordat Toussaint aan dit magnum opus begon, had zij twee
jaar besteed aan een uitgebreid bronnenonderzoek, inclusief de vlak daarvoor
uitgegeven correspondentie van Leicester.
In een ‘Narede’ bij het laatste deel van Leycester in Nederland merkt Toussaint
op dat de door haar beschreven periode eerder wordt beschouwd als ‘een tijdperk
van wanorde, van jammer, van vernedering, dan als een tijdperk van overgang en
van wording van opluikende volksbewustheid’. De historici hebben dat tijdvak daarom
als te onbelangrijk verwaarloosd. Toussaint wil in haar roman het tegendeel laten
zien. Zij kiest uit de Tachtigjarige Oorlog de jaren vlak na de moord op Willem van
Oranje. De Staten-Generaal probeerden toen het gezag te herstellen door aan de
Engelse koningin Elizabeth het koningschap aan te bieden. Deze weigerde, maar
zegde wel protectie toe. Ze stuurde in december 1585 als reactie op de Spaanse
opmars in het geheim graaf Leicester met vijfduizend man voetvolk de zee over.
Leycester in Nederland handelt over het eerste optreden van Leicester vanaf
december 1585 tot december van het jaar daarop. De zes maanden die liggen
tussen zijn eerste vertrek en zijn tweede overkomst naar Nederland, vormen een
overgangsperiode, een periode van stilstand. Die entr'acte vult Toussaint op met
een aantal vrouwenfiguren, die Leicester vijandig gezind zijn. In het derde boek,
afgerond met het definitieve vertrek van Leicester eind 1587, is het niet zozeer
Leicester, als wel de geheel fictieve figuur Gideon Florensz. die het romantoneel
beheerst en terecht titelheld wordt.
Leicester was als landvoogd geen succes. Tijdens zijn bewind vielen verschillende
opstandige steden weer in Spaanse handen. Lezers vroegen zich dan ook af waarom
Toussaint de middelmatige Leicester, die als militair noch als staatsman kracht
uitstraalde, tot protagonist gekozen had. Achtte zij het een uitdaging
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om een door de vaderlandse geschiedenis verguisde figuur enig eerherstel te
verschaffen? Of schuilt er meer waarheid in Busken Huets bewering dat de
‘verschoonende genegenheid’ voor Leicester bij Toussaint, ‘de dichteres van het
protestantisme’, zou wortelen ‘in de meening dat Leycester geweest is de voorstander
en beschermer van hetgeen men hier te lande voor twee honderd jaren de ware
religie noemde’? Hoe dan ook, Leicester blijft ook bij Toussaint een bleke
romanfiguur, vooral, omdat zij de landvoogd voortdurend verdedigend
becommentarieert, maar hem zelden handelend laat optreden. Het zijn eerder
bijfiguren als de wijsgerige Leonidas en de sluwe politicus Reingoud die haar
schrijftalent verraden. Veel centraler in de hele cyclus - hij treedt al in het eerste
boek op - is de figuur van Gideon Florenz., een later broertje van de evangelische
predikant Paul Mansfelt uit Het huis Lauernesse. Meer dan een romanfiguur is hij
de belichaming van het idee van de christelijke verlossing en redding dat Toussaint
steeds duidelijker in de geschiedenis was gaan zien. Hij is degene die de als
staatsman mislukkende Leicester tot een christelijk inzicht brengt.
Complimenteus nam de gezaghebbende historicus Fruin afstand van het beeld
dat Toussaint in de Leycester-cyclus van de jaren 1585-1587 had ontworpen. In De
Gids van 1862 schrijft hij dat het haar historische romans zijn die ook de historicus
op een spoor kunnen zetten. Zij hebben niet alleen als verdichting, maar ook als
historische studie ‘groote waarde’:
Zij kenmerken zich door eene oorspronkelijke opvatting van den geest
des tijds, die aanleiding tot denken en tot onderzoeken geeft. Niet dat de
toedragt der zaken er volkomen naar waarheid in beschreven wordt. De
historische waarheid is met de eischen der verdichting slechts gedeeltelijk
overeen te brengen. De taak van den romanschrijver is eene andere dan
die van den historicus. De romanschrijver vestigt de aandacht, en wekt
de weetgierigheid op; de geschiedschrijver tracht ze te bevredigen.
De historische roman als eyeopener voor de historicus. Toussaint moet verguld
geweest zijn met deze hoofse kritiek. Blijft de vraag, hoe geslaagd, om met Fruin
te spreken, de Leycester-cyclus is als verdichting. Meer dan in haar andere
historische romans gaat in deze romantrilogie het bewijs- en bronnenmateriaal een
apart leven leiden naast het eigenlijke verhaal. Toussaint wilde twee heren dienen
en dat is de roman niet ten goede gekomen. Zij verwisselde het balkostuum te vaak
voor de plunje van de historica. Aan het begin van de roman zegt de schrijfster in
een van de vele onderonsjes met de lezer dat ze van de luisterrijke ontvangst van
Leicester in Haarlem gaarne bijzonderheden zou willen geven, ‘als wij er den tijd
toe hadden’. In de praktijk neemt Toussaint nu juist alle tijd om uitvoerig in te gaan
op zaken die de voortgang remmen. Ook het
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langdurige ontstaansproces heeft de roman geen goed gedaan. Later is de schrijfster
gaan afwijken van haar oorspronkelijke opzet en dat heeft afbreuk gedaan aan de
totale compositie. Andere feilen werden onder meer door Busken Huet geformuleerd,
zij het met grote omzichtigheid. Moeite heeft hij met haar ‘sterk geparfumeerde
hooftiaansche volzinnen’. Hij acht het storend dat niet alleen de romanpersonages
in hun dialogen, maar ook de vertelster zelf een archaïsch idioom hanteren.
Anderzijds noemt hij haar ‘zin voor het pittoreske’ een grote gave:
Zij kan toiletten en ameublementen schetsen met eene zoo groote
levendigheid van voorstelling, dat men er de dupe van wordt en zich
slagtoffer waant van een zinsbedrog. Hare beschrijvingen van oude
gebouwen en lokalen gelijken somtijds zoo sprekend op het schilderwerk
van iemand harer kennis, dat een kunstkooper ze voor even zoo vele
Bosboompjes zou aanzien.
In de twintigste eeuw zou een kenner van haar werk op grond van de grootse
religieuze visie die in Gideon Florensz. wordt ontvouwd, dat deel van de
Leycester-cyclus Bosboom-Toussaints sterkste roman noemen, ‘het beste ooit door
haar geschreven’. Haar biograaf van een halve eeuw later kon zich daar niet meer
bij aansluiten.
Stilzwijgend wordt hier voorbijgegaan aan minder geslaagde romans van haar
hand, zoals Mejonkvrouwe de Mauléon (1847), waarin eerherstel wordt beproefd
voor Yolande de Mauléon, de in vergetelheid geraakte verloofde van de beroemde
geestelijke Bossuet of aan Het huis Honselaarsdijk (1849) en Media noche (1852).
Enkele van haar latere romans zullen hierna aan de orde komen.

De poëzie

aant.

De versvertelling
Het aloude berijmde verhaal raakte enigszins op de achtergrond, toen prozateksten
eind zeventiende eeuw, begin achttiende eeuw die verhalende functie grotendeels
overnamen. Tegen het eind van de achttiende eeuw leeft het verhaal in verzen weer
op als de belangstelling voor oude volkspoëzie ook in Nederland leidt tot een
stortvloed van romances, balladen en legenden, waarbij ook gerenommeerde dichters
als Bilderdijk en Staring zich niet onbetuigd laten. In zekere zin is er dan ook niets
nieuws onder de zon wanneer in de negentiende eeuw jonge dichters zich aan
versvertellingen wagen. Hun inspiratiebron is echter een andere; zij raken in de ban
van de Engelse dichters Scott en Byron, die een nieuw type versvertelling
introduceerden. De eerste bracht
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met de Lay of the Last Minstrel, Marmion, Rokeby en Lady of the Lake minihistorische
romans op rijm. In Nederland was Jacob Geel zozeer gecharmeerd van deze verzen
dat hij er een deel van vertaalde. Mede gestimuleerd door het pleidooi van zijn vader
bracht Jacob van Lennep de eerste twee delen van zijn Nederlandsche legenden
in rijm gebracht uit (1828). Veelal spelend in de Middeleeuwen, verhalen deze
gemakkelijk leesbare, soms tot zes zangen uitdijende versvertellingen over geliefden
of verwanten die slachtoffer worden van booswichten en bovennatuurlijke of duivelse
machinaties. De legende ‘Het huis Ter Leede’ is representatief voor de overige
verhalen. Een jonge ridder, Adelaert, terugkerend van de kruistochten, is op weg
naar het kasteel Ter Leede, waar zijn zuster Adeleide, ‘De Paerel van Ameide’,
getrouwd met de heer van het Huis Ter Leede, domicilie houdt. Van een grijsaard
verneemt hij dat het spookt op het slot en dat hij in ieder geval daar geen voedsel
moet gebruiken. Hij weet zijn zuster te bevrijden, maar wanneer hij met haar
wegvlucht slaat zijn paard, dat wel op het slot gevoederd en gedrenkt is, op hol. Als
zijn vader, de heer van Jaarsveld, enige tijd later uit vissen gaat, stoot men op iets
merkwaardigs:
Men vindt, in 't net verward,
onkenbaar door het slijk,
Een zielloos ros;
men zoekt nog verder, en het lijk
Eens oorlogsmans rijst op
en treft des Burchtheers oogen.
Daar valt een vrouwerif
in 't wagg'lend hulkjen neêr....
Rampzalig Vader! ach!
gy hebt uw kinders weêr!...

De naam van Jacob van Lennep was met deze versvertellingen voorgoed gevestigd.
De eigentijdse kritiek was uiterst lovend. Ondanks dat succes deed Van Lennep in
1835 met het volgende vers zijn lier over aan Beets:
Mijn cyther heeft voordien in kunsteloze zangen
Der vaad'ren grootsche daên vermeld aan 't vaderland:
Maar 'k heb aan 't wilgenhout dat speeltuig opgehangen,
Weerbarstig aan de greep der moê gespeelde hand.
Gy vondt het, gy, wien 't vuur van 's levens lentejaren
Doorvonkelde: en van u bekwam de ontstemde luit
Een stouter melody en nieuwe en forscher snaren,
En bracht ze een rijker vloed van zuivre akkoorden uit.
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Ik sta ze u willig af, wien eigen onvermogen
Der Muzen heilig koor (schoon zuchtend ) ruimen deed:
Zij past uw hand: mijn hart zal juichen in uw pogen,
Zal juichen, als om u, de nazaat my vergeet.

De ‘stouter melody’ zal wel ingegeven zijn door het feit dat de ‘student-autheur’
Beets zich in zijn versvertellingen niet zozeer door Scott, als wel door Byron liet
leiden. Diens somber getoonzette gedichten groeiden uit tot een Europese rage en
vonden ook in Nederland veel navolging. Ook andere jonge dichters, zoals Adriaan
van der Hoop en H.A. Meijer kwamen met gedichten van byroniaanse snit.
Niet iedereen was gecharmeerd van dit type versvertellingen. Nicolaas Beets
bijvoorbeeld ondervond veel tegenkanting van zijn stadgenoot Jacob Geel. Op 8
maart 1838 laat deze aan Jacob van Lennep weten:
Het jongere geslacht begint te beloven, maar Gij, verbeter hen door uw
gezag en bederf ze niet door te veel lof. Bijv. al die stukjes van Hildebrand
(wie is dat, in Gods naam?) verraden veel talent en veel magt over de
taal: maar dat genre kan nooit hooger klimmen dan de rubriek der
aardigheden. Het zijn fijne spinnewebben, die Hildebrand telkens weeft,
en als hij afgesponnen heeft, dan zit hij in het middel, maar anders dan
een spin, met het hoofd naar voren, ik geloof zelfs een beetje in den nek,
en ziet over alles heen.
Enige jalousie de métier zal ongetwijfeld meegespeeld hebben. De net twintigjarige
dichtende student Beets was als een komeet omhooggeschoten. In zijn dagboek
schrijft hij op 17 november 1834: ‘Ik ben tegenwoordig aan de orde van den dag.
Heel Leiden praat van mij en wijst mij na.’ Zijn populariteit vestigde hij met zijn in
dat jaar verschenen Jose, een Spaansch verhaal. Later zouden nog volgen Kuser
(1835) en Guy de Vlaming (1837). De drie versverhalen, vooral het eerste, verraden
een grote schatplichtigheid aan Byron, de dichter die geheel literair Europa in zijn
ban hield met zijn sombere verhalen rond satanische helden met een geheimzinnig
verleden, uitgewoede passies, donker uiterlijk en tragisch levenseinde. De
gereserveerde opstelling van Da Costa, die in 1822 al een partiële vertaling van
Byrons Cain leverde, is Beets vreemd. Zo is zijn eersteling Jose een jonge
aristocraat, voorzien van de attributen van de byroniaanse held als een bleek uiterlijk
en fonkelend oog, verteerd door hartstocht en wroeging, met zijn zwaard wraak
nemend op een wereld die hem heeft verstoten. Toch schrikt hij ervoor terug God
te verloochenen. Jaren na zijn mysterieuze verdwijning wordt in een grot in de
Pyreneeën zijn lijk gevonden, met aan zijn voeten het gebroken zwaard. Dat is
typerend voor de Nederlandse imitaties van
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de byroniaanse outlaw. De hoofdpersoon in De boe kanier (1840) van H.A. Meijer
(1810-1854), al even bleek van uiterlijk en verscheurd door wraakgevoelens,
doorbreekt als rebellerende held niet de christelijke wereldorde, maar sluit na de
voltrekking van zijn wraak zijn tegenstander de ogen en spreekt een kort gebed uit.
Zo ook De renegaat (1838) van Adriaan van der Hoop (1802-1841), gebaseerd op
een verhaal van de Fransman d'Arlincourt. De held schrikt er, hoezeer ook ten prooi
aan wanhoop, uiteindelijk toch voor terug God te vervloeken. Alle Nederlandse
Byron-helden doen zo water bij de wijn. Stuk voor stuk blijken ze gedesataniseerde
karakters te zijn, die de vermetelheid missen om zich buiten de wereldorde te
plaatsen. Die niet-doorleefde Byron-imitaties brachten Jacob Geel ertoe de Jose
aldus te karakteriseren:
Dáár was opwinding, die zich overal verraadde: dáár werd een
zielstoestand geveinsd, omdat men een groot man nadeed, wiens
gewrochten uit een' bepaalden zielstoestand voortvloeiden. Daarom bleef
Jose, met al het vuur van details, dat rondom hem gestookt werd een
koud ligchaam.
Reageerde de kritiek aanvankelijk welwillend op de overgewaaide Byron-mode, aan
het eind van de jaren dertig krijgen de recensenten schoon genoeg van deze manie.
De uitbeelding van ‘het gewaand en vergroot lijden’, de ‘lazareth-poëzij onzer dagen’,
zoals het in De Gids wordt geformuleerd, had een verzadigingspunt bereikt, hetgeen
Potgieter deed uitroepen:
Dichters! doet ons toch eindelijk de keerzijde van den penning zien, liever
weest menschen, burgers in den edelsten zin des woords, wier hoofd en
hart in deze en niet in een denkbeeldige wereld te huis is, en uw zangen
zullen sympathie vinden!
Byron is kortom passé en Beets, die in 1838 nog zijn Byron-vertalingen had
gebundeld (Parisina en andere gedichten van Lord Byron), krijgt de rekening
gepresenteerd. Volgens Potgieter hadden de critici veel te coulant gereageerd op
die verderfelijke excessen. Het zou de recensenten gesierd hebben wanneer zij de
jeugdige dichters gewaarschuwd hadden voor die al te sombere en onware
levensvisie. Het moet nu maar eens afgelopen zijn met die ziekelijke cultus:
Levensmoêheid in de jaren, waarin men Levensbloei verwachten mogt,
eene negative rigting, die eindigt met ook over zich zelven onvoldaan te
zijn... valt in 1838 de studie van dien dichter nog aan te bevelen?
Een jaar later zal ook Beets' vriend Hasebroek in De Gids de Byron-navolgingen
diskwalificeren. De anonymus van het byroniaans getinte dichtbundeltje Riet-
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scheutgalmen wordt voorgehouden dat hij afstand moet nemen van de ‘Zwarte Bent’
en zijn poëzie moet richten op ‘de normale mens’ die gelooft in God en de zinvolheid
van het bestaan. Die propaganda voor een dichterschap dat uitdrukking dient te zijn
van de eigen tijd en nationaliteit, een boodschap die De Gids in de volgende jaren
steeds dwingender gaat uitdragen, heeft ook Beets niet onberoerd gelaten. In een
brief van 12 december 1838 aan Potgieter laat Hasebroek weten:

De Rederijkerskamer voor Uiterlijke Welsprekendheid, schets door Alexander Verhuell.

Beets is tegenwoordig, ik denk door u, van zijn zwartgalligheid bekeerd.
Hij is wel boos dat men zoo met zijn dichterlijke zwarte staar gespot heeft,
maar heeft nu toch zelf een haat tegen den haat tegen menschen en
wereld gekregen. Ik zal ze nu zulke gelukkige, vrolijke, dartele schepselen
teekenen, zegt hij, dat ze eindelijk nog eens roepen zullen! één traan,
één traan, om 's Hemelswil' één traan!
Ook publiekelijk neemt Beets afstand van zijn byroniaanse bevlieging, en wel in De
zwarte tijd (1839). In een fictieve dialoog tussen een ik-figuur en diens oudere vriend
Starter wordt afgerekend met het ‘naargeestige, sombere en wanhopige’ van de
studententijd. Close reading bedrijvend op een achttal jeugdverzen geeft Starter
haarfijn aan wat er schortte aan zijn jeugdzonden. Het moet de tijdgenoot ontgaan
zijn dat twee van de verzen die Starter nu afwijst, jaren eerder door Beets zelf in
De Muzen waren gepubliceerd. Er blijkt uit dat Starter in feite Beets' alter ego is, of
liever het nieuwe ideaal van Beets vertegenwoordigt. Starter wordt getekend als
behorende tot de ‘gelukkigste menschen der Maatschappij’, in het bezit van een
aardig vermogen, begiftigd met gaven van hoofd en hart, domicilie houdend in een
rustiek landhuis in het Gelderse, getrouwd met een
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jonge, lieftallige gade, en vader van twee kinderen. Een welvoorziene bibliotheek
en een schilderij van waarde completeren deze negentiende-eeuwse locus amoenus.
Kortom, Starter is de arrivé, naar wie Beets in 1839 hard op weg is. Hij had zijn
theologische studie afgerond, werd in 1840 predikant te Heemstede en trouwde
jonkvrouw Alide van Foreest, de kleindochter van zijn vereerde hoogleraar Van der
Palm. Het eertijds actieve lid van de Leidse studentenclub Rederijkerskamer voor
Uiterlijke Welsprekendheid, die vanwege de aanvankelijke gecharmeerdheid van
de buitenlandse Romantiek te boek stond als ‘De Romantische Club’, markeert met
zijn ‘bekering’ meer dan anderen de overgang van romantische bevlogenheid naar
een realistische bevangenheid. Hij zal dat overtuigend bewijzen in de Camera
obscura (1839).

Andere poëziegenres
In deze periode schrijft een schare van bewonderaars en volgelingen van Tollens
nog altijd huiselijke poëzie. Hun namen zijn in de vergetelheid weggezakt en
verdienen ook geen revival. Een apart genre vormt de zogenaamde domineespoëzie,
die in deze tijd, met Beets voorop, verschillende vertegenwoordigers kent. Er wordt
hierna uitgebreid aandacht aan hen geschonken bij de behandeling van de derde
periode. De poëzie van Potgieter komt aan de orde wanneer deze dichter-criticus
afzonderlijk wordt behandeld. Aparte aandacht verdient op deze plaats nog een
on-Nederlands humoristisch dichter, Gerrit van de Linde (1808-1858), een snakerige
schoolmeester.
De humorcultus die de Nederlandse literatuur zo lang in haar ban hield, zorgde
in de tweede helft van de negentiende eeuw voor een curieuze bundel die de tand
des tijds redelijk heeft doorstaan: de Gedichten van den School meester, geschreven
door Gerrit van de Linde, veelal daterend uit de jaren dertig en gepubliceerd in de
Leidse Studentenalmanak en Holland. Ze werden door Jacob van Lennep in 1859
opnieuw uitgegeven, na de dood van de auteur, aangevuld met verzen die zijn
weduwe had opgestuurd.
De student in de theologie Van de Linde moest in 1834 vanwege financiële
problemen en liefdesperikelen - hij had onder meer een verhouding met de jonge
vrouw van een Leidse hoogleraar - het land overhaast verlaten. Hij vestigde zich
als kostschoolhouder eerst in Londen en later in het landelijke, chique voorstadje
Highgate. Als schoolmeester had hij veel succes, onder meer door het afschaffen
van lijfstraffen en de introductie van een niet-traditioneel vakkenpakket met moderne
talen en wiskunde. De Engelse taal had hij zich in korte tijd eigen gemaakt. Hij raakte
zeer onder de indruk van Coleridge, Wordsworth, Dickens en Lamb. Shakespeare
noemde hij zijn ‘huisbijbel’.
De Gedichten van den Schoolmeester gaan alle eigentijdse poëzienormen te
buiten vanwege hun absurdistische inhoud en geheel eigen vormgeving. Van de
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Linde was een meester in het zogenaamde knittelvers oftewel non-verse, waarin
hij de vigerende regelmatige afwisseling van beklemtoonde en onbeklemtoonde
lettergrepen en het schema van afwisselend lange en korte regels met voeten trad.
Hij stopte de versregels vol met onverwachte tegenstellingen, dwaze combinaties
van heterogene denkbeelden en situaties, absurde associaties en digressies. Bizar
zijn ook zijn vergelijkingen, waarin het verhevene naar het nietige en triviale wordt
gebogen: bijvoorbeeld de oceaan als een geschuurde schuimspaan. Zijn
tekstbezorger Jacob van Lennep vergeleek de verzen van de Schoolmeester met
schilderijen van Jacques Callot, ‘waar het verhevene en het potsierlijke dooreen
geflanst wordt en datgeen, wat uit zijn aart reeds kluchtig is, door het bykomstige
nog kluchtiger gemaakt wordt’.

Gerrit van de Linde - geheel rechts achter de man op de stoel - op de studentensociëteit
‘Minerva’ in Leiden omstreeks 1830.

Een van zijn vermaardste gedichten, ‘De schipbreuk’, is daarvan een goede
illustratie:
De natuur was op den Oceaan ook byzonder mooi,
Al zag men er juist niet veel boekweitvelden staan of meisjes werken in 't hooi.
Men zeilde lekkertjens voor den wind en het zeil had kreukel noch plooi.
Ja het ging zóó gaauw, hoorde ik mijn kleinzoon dikwijls getuigen,
Dat een stoomboot op stapel er gerust een punt aan had kunnen zuigen.
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De zon liet, als een koningskaars, haar verkwikkende stralen
Op de kruinen onzer zweetende reisgenooten nederdalen.
De Stuurman alleen keek nu en dan bedenkelijk naar den meridiaan,
Alsof hy wou zeggen: ‘daar is een luchtjen aan:
De wolken worden in 't Westen hoe langer hoe dikker.
Daar is zeker iets, dat ik niet noemen zal, aan den knikker.
Het wordt zoo donker, en spoedig zal ik misschien
De punt van mijn eigen neus, laat staan die van 't schip, niet meer kunnen zien.
Als de wind niet spoedig begint te draaien,
Dan gaan we allemaal en compagnie naar de haaien,
Net als op mijn eerste reis naar Sourabaaien.
Ik woû, dat een vijand zijn schip ons maar kwam praaien.
Ík heb het land - of liever, ik wou, dat ik het land had: 't ziet er smeerigjens uit:
Kijk voor de liefhebbery eens, hoe dat zwerk daar kruit,
En hoort me dat concert eens aan, dat door de zeilen fluit’.

In ‘Natuurlijke historie voor de jeugd’ schotelt Van de Linde zijn lezers een dwaas
bestiarium voor vol absurde typeringen, zoals in ‘De leeuw’:
Een leeuw is eigentlijk iemand,
Die bang is voor niemand.
Zijne oogen en zijn neus
Zijn grooter dan die van een reus;
En zijn muil
Is een ware moordkuil;
Met zijn klaauw
Is een leeuw geweldig gaauw;
Met zijn staart
Gooit hy een schutter van zijn paard:
En met zijn tanden
Durft hy de heele schuttery wel aanranden.
Enfin, hy is altyd het verscheurendste beest
Onder de dieren geweest.
Onlangs heeft hy immers in London
Nog een juffrouw verslonden;
Doch, nu ik my bezin,
Was hy het niet: het was de leeuwin. [...]

Hij kon zich ook kernachtig uitdrukken, zoals in een reeks grafschriften, waaronder
het ultrakorte op de achttiende-eeuwse dichter Poot:
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Hier ligt Poot:
Hy is dood.

In de tweede helft van de negentiende eeuw genoot Van de Linde een immense
populariteit. De tiende druk van zijn gedichten (1886) telde maar liefst 20.100
exemplaren. In een eeuw waarin het voordragen van poëzie zo in de mode was,
waren zijn snakerige gedichten declamatorische toppers.
In 1987 zijn ook de brieven van Van de Linde aan Jacob van Lennep uitgegeven.
Het zijn schrijfsels van een onconventionele directheid, niet zelden scabreus, virtuoos
van stijl, waarin alle schijn wordt doorzien en elke vorm van opgeblazenheid wordt
doorgeprikt. Zij vormen het bewijs dat Van de Linde behalve een buitenissig dichter
ook een van de begaafdste epistolaire talenten van de negentiende eeuw is geweest.

Realistisch proza

aant.

De Franse voorvechter van het realisme, Champfleury, constateert in zijn bundel
opstellen Le réalisme (1857) met vreugde dat in de jaren vijftig het realisme tot een
internationale stroming is uitgegroeid. In het rijtje van vooraanstaande realisten
noemt hij ook een zekere Hildebrand, dat wil zeggen Beets, die onder dat
pseudoniem in 1839 zijn Camera obscura had uitgegeven. De overgang van
Romantiek naar realisme kon in Nederland onder meer soepel verlopen doordat er
in het nieuwe genre van de historische roman al grote aandacht werd geschonken
aan het historisch detail. Het streven naar de couleur locale had geleid tot minutieuze
beschrijvingen van uiterlijkheden, zoals kledingstukken en voorwerpen. Het Europese
realisme werd verder voorbereid door wat men wel het ‘schets’ - of ‘genre’ - realisme
heeft genoemd. Daarin worden de levensomstandigheden van de gewone man zeer
gedetailleerd en op een humoristisch-beschouwelijke wijze geschetst. Dat streven
naar een grotere natuurgetrouwheid in de werkelijkheidsuitbeelding concretiseert
zich aanvankelijk in de kortstondige mode van de zogenaamde fysiologieën, die
vanuit Frankrijk in het begin van de jaren dertig over heel Europa uitwaaiert. De van
oorsprong natuurkundige term werd na de verschijning van Balzacs La physiologie
du mariage (1829) het sleutelwoord van een literair subgenre waarin personages
uit alle lagen van de bevolking met gedetailleerde aandacht voor hun beroep en/of
woonplaats werden neergezet. In Engeland en Frankrijk vormen de diverse vormen
van dit genrerealisme de voorboden van de grote realistische romans.
In Nederland zal dit type overgangstekst het hoofdbestanddeel gaan uitmaken
van de verhalende literatuur in deze periode, getuige De Nederlanden (1841) en
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Nederlanders door Nederlanders geschetst (1843), nabootsingen van Les Français
peints par eux-mêmes (1840-1842) en vooral door toedoen van Kneppelhouts
Studenten-typen (1841) en Studentenleven (1844). Naast de fysiologieën verschijnen
er gebundelde teksten waarin mensen en dingen van dichtbij worden geobserveerd
en met enige afstandelijke humor getekend. Zo publiceerde J.P. Hasebroek onder
het pseudoniem Jonathan Waarheid en droomen (1840), Bernard Gewin in de
vermomming van Vlerk een jaar later De reisontmoetingen van Joachim
Polsbroekerwoud, en Cornelis Elisa van Koetsveld Schetsen uit de pastorij te
Mastland (1843). Onder de vernietigende kop ‘Kopijeerlust des dagelijkschen Levens’
(1841) zou Potgieter in De Gids zich verzetten tegen de mode van de fysiologieën.
Evenmin was hij onverdeeld enthousiast over een boek dat al twee jaar eerder was
verschenen en dat in het oordeel van latere generaties met de Max Havelaar van
Multatuli het hoogtepunt vormt van de negentiende-eeuwse verhalende literatuur:
de Camera obscura van Hildebrand, alias Nicolaas Beets.

Nicolaas Beets (1814-1903), speels fotograaf
Keer op keer herdrukt - Beets mocht zelf eenentwintig drukken beleven, en tot nu
toe verschenen er bijna honderd uitgaven - groeide de Camera obscura uit tot een
ware bestseller. Het is ook met recht een groeiboek. In de eerste uitgave gaat het
om een bundeling van een tiental kortere en langere stukken, waaronder evergreens
als ‘Een onaangenaam mensch in den Haarlemmerhout’, ‘De familie Stastok’ en
‘Een oude kennis’. In latere drukken komen er nog drieëntwintig schetsen bij: het
uitvoerige ‘De familie Kegge’ en kortere stukken, die voor een deel al hadden gestaan
in De Nederlanden. In een mededeling van een ‘Anonymus’ die aan de tekst
voorafgaat, verduidelijkt Beets aldus de gekozen titel:
De schaduwen en schimmen van Nadenken, Herinnering en Verbeelding
vallen in de ziel als in eene Camera Obscura, en sommige zoo treffend
en aardig, dat men lust gevoelt ze na te teekenen en, met ze wat bij te
werken, op te kleuren, en te groepeeren, er kleine schilderijen van te
maken [...].
Het is een rake typering van een boek dat geheel past in het kader van de minutieuze
aandacht voor het doen en laten van de gewone man. Het boek is een mengsel van
zeer gedetailleerde beschrijvingskunst en humoristische afstandelijkheid. Beets laat
zich hier kennen als de beschrijver bij uitstek van de Hollandse burgerlijkheid in al
zijn bekrompenheid en idealen. Zowel de hogere als de lagere standen worden
ironisch-kritisch gevolgd: de oude adel, de nouveaux riches, de nuffigheid van over
het paard getilde meisjes. ‘De familie Sta-
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stok’, een van de geslaagdste verhalen uit de bundel, begint met een uitvoerige
beschrijving van de passagiers in een diligence op weg naar het stadje D.:
Hij had gereisd met een bleeke dame, die het rooken had verboden en
gedurig de kronkelbochten van haar boa had zitten te verschikken, dan
eens had gezucht, dan eens ingesluimerd was, dan eens eau de cologne
genomen, dan weer eens geslapen had, en altijddoor leelijk was geweest.
Op dezelfde bank met deze had een jong juffertje gezeten, in een blauwen
geruiten mantel niet gedoken, het denkbeeld is te ruim, maar gestoken;
een mantel, die, naar een langvergeten mode vatbaar was om van
achteren te worden ingehaald door een klein lapje van dezelfde stof, in
den vorm van een souspied, op twee paarlemoeren knoopjes
uitgespannen; dezelfde juffer had een stroohoed op met blauw gaas lint
met bruine streepen, in groote lissen met stevig soutien opgemaakt, en
een hardgeel sjaaltje om den hals.
En dat gaat zo nog twee bladzijden door. Hoezeer naast de schaduw van nadenken
en verbeelding de herinnering bij het schrijven van de Camera obscura een rol heeft
gespeeld blijkt uit enkele pas in 1990 teruggevonden dagboekbladen van Beets. Hij
beschrijft daarin hoe hij op 7 januari 1835 te laat was voor de diligence van 11 uur
van Haarlem naar Amsterdam. De tijd dodend met het lezen van Sternes weergaloze
roman Tristram Shandy miste hij bijna de volgende diligence. Omdat het lezen in
het hotsende voertuig niet lukt, gaat hij maar op Sterniaanse wijze zijn medereizigers
observeren. Hij beschrijft ze uitvoerig: de bleke dame met de boa, het meisje met
het hardgele gele shawltje, de jodin met een baby op schoot... Vier jaar later zullen
de dames in vrijwel dezelfde outfit hun opwachting maken in de beginscène van
‘De familie Stastok’. Ook in een tweetal andere verhalen citeert Beets zichzelf bijna
letterlijk, hetgeen duidelijk maakt hoezeer de verteller Hildebrand een alter ego van
Beets is. De verteller Hildebrand is een figuur die ook in andere verhalen terugkeert
en zich keer op keer ontpopt als een scherpzinnig observator en humoristisch
verteller. De licht arrogante manier waarop Hildebrand het doen en vooral het laten
van ordentelijke, maar fantasieloze doorsneeburgers blootlegt, verraadt een
outsidersrol die typerend is voor iemand uit het toenmalige studentenmilieu. De
student Hildebrand/Beets doorziet vanuit zijn positie feilloos de sociale codes,
waaraan de anderen zich te houden hebben.
Compositorisch zwak is evenwel dat Hildebrand behalve verteller ook een
modelverhaalpersonage is. Te midden van een reeks figuren die vanwege hun
kleinburgerlijkheid niet aan zijn satire ontsnappen, blijft hij als de good guy buiten
schot.
Beets' kracht ligt in een gedetailleerde milieutekening, die zo levensecht en
trefzeker wordt verwoord dat men de indruk heeft het oog te slaan op minu-
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tieus uitgevoerde schilderijtjes van Hollandse binnenhuizen. Potgieter was niet
gecharmeerd van die uitgesponnen verteltrant. Hij miste een hogere bedoeling. In
zijn optiek beweegt een kunstenaar zich op ‘de laagste trap der kunst’, wanneer hij
blijft steken in het louter naschetsen van de werkelijkheid zonder iets hogers na te
streven. Hoe dicht sommige schetsen inderdaad tegen de realiteit aanleunen, blijkt
uit een aantal dagboekfragmenten en brieven van Beets die bijna ongewijzigd in de
verhalen werden ingelast. Ook het feit dat Beets zich in 1888 genoodzaakt zag
onder de titel Na vijftig jaar honderden toelichtingen op uitdrukkingen en gebruiken
in de Camera obscura te verschaffen, maakt duidelijk hoe dun in deze bundel de
permeabele wand tussen feit en fictie is.

‘Keesje het diakenhuismannetje vertelt zijn historie’. Tekening door Ferdinand Carl Sierig.

Geen Nederlandse auteur vóór hem had zich gewaagd aan het type minutieuze
beschrijving dat Beets aandurfde. ‘De familie Stastok’ mag hier als pars pro toto
gelden. Het verhaal staat bol van uitgesponnen descripties, te beginnen met het
gezelschap in de diligence, via het interieur van de familie Stastok, het potspel, het
reciteeravondje tot aan het roeitochtje toe. Dat was letterlijk nog nooit vertoond.
Beets segmenteerde het verhaal in een zestal episodes of liever scènes, die eigenlijk
allemaal op zichzelf staan. Ze hebben iets weg van de elkaar opvolgende plaatjes
in een toverlantaarn, waaraan veel te ontdekken
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valt, behalve een ontwikkeling in handeling. Beets besteedde zo veel energie aan
het neerzetten van de decorstukken dat de voortgang stokte. In de plot van ‘De
familie Stastok’ valt niets geraffineerds te ontdekken. Dat geldt in nog sterkere mate
voor de later toegevoegde grote verhalen ‘De familie Kegge’ en ‘Gerrit Witse’, vol
fraaie milieutekeningen, maar simpel en vlak van intrige. Begrijpelijk, dat wie zo
fraai weet te tekenen ook illustratoren weet te inspireren. De eerste druk bevatte
alleen een titelprent van J.W. Kaiser. In 1857 ging een geïllustreerde uitgave in
afleveringen van start met platen van Karel Frederik Bombléd. Zeer bekend werden
de illustraties van zijn opvolgers Ferdinand Carl Sierig (tiende druk 1877), Jo Spier
(veertigste druk) en Karel Thole (Prisma-editie 1953) die alle in een reeks herdrukken
voortleefden.
De Camera obscura is de geschiedenis ingegaan als het werk waarin het
Nederlandse volkskarakter op heterdaad is betrapt en waarin de tot dan toe
omslachtige en plechtstatige Nederlandse prozastijl ‘het zondagspak’ werd
uitgetrokken. Die uitdrukking van het uittrekken van het zondagse pak stamt uit de
koker van Beets zelf. In de ‘Narede, en opdracht aan een vriend’ staat het overigens
bescheidener:
Soms verbeeld ik mij dat deze bundel papiers eenige verdiensten zou
kunnen hebben ten opzichte van onze goede moedertaal. Tot nog toe
had zij voor den gemeenzamen stijl niet veel aanlokkelijks. Ik ben evenwel
de eerste niet, die het waagt haar het zondagspak uit te trekken en wat
natuurlijk te doen loopen.
Voor zijn doen was Busken Huet opmerkelijk mild over de Camera. Hij schreef: ‘[...]
een fijn, een geestig, een pleizierig boek, en ook wel verheven, doch niet verhevener
dan de nok van een gereformeerd bedehuis’. Andere kritische geesten als Lodewijk
van Deyssel en Menno ter Braak hadden een zwak voor de bundel. Talloze
zegswijzen en uitdrukkingen zijn tot gevleugelde woorden geworden en behoren
tot de Nederlandse taalschat. De niet-aflatende populariteit van Beets' prozawerk
bewijst dat de Nederlanders van toen en nu zich herkennen in wat deze
negentiende-eeuwse camera vastlegde.

Johannes Kneppelhout (1814-1885), portretteur van het studentenmilieu
Evenals Beets liet Kneppelhout omstreeks 1840 zijn romantisch verleden achter
zich. Ook hij nam afscheid van deze studentenperiode in het opstel ‘Mijn zwarte tijd.
Eene herinnering uit mijn akademieleven’:
o Die zwarte tijd! o Die goede dagen van voorheen, toen wij zoo rampzalig
waren; die zonnige jaren van akademievreugd, toen wij zoo wanhopig
keken; toen men zich aan eene voortdurende romaneske aandoenlijkheid
overgaf, die ons benijdbare
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nachten van slapeloosheid bezorgde, in heerlijker droomen gehuld dan
de rust schenken kan, en welke den verhitten jongen dichter verzen
ingaven, uitboezemingen van een diep, maar, den Hemel zij dank! slechts
gewaand en denkbeeldig ongeluk.
De gefortuneerde rechtenstudent Kneppelhout, eveneens lid van de
Rederijkerskamer voor Uiterlijke Welsprekendheid, gedroeg zich in het
studentenmilieu als een dandy. Hij kleedde zich volgens de laatste Franse mode
en liet op eigen kosten een bundeltje Franse gedichten drukken onder de titel Mes
loisirs. Zijn aanvankelijke oriëntering op de Franse letterkunde kwam vooral tot uiting
in zijn ongeremde bewondering voor Victor Hugo, waarvan de neerslag te vinden
is in zijn Fragments de correspondance, 22 octobre-26 novembre 1834, een reeks
geëxalteerde brieven uit Parijs, waar hij zijn idool was gaan opzoeken.
In hetzelfde jaar waarin de Camera obscura op de markt komt, verschijnt van
Kneppelhout het eerste van zijn Studententypen, ‘De student-Leydenaar’, waarin
de typemanie op overtuigende wijze wordt nagevolgd. Als Potgieter in zijn
eerdergenoemde ‘Kopijeerlust des dagelijkschen levens’ een aantal schetsen van
dat genre in een knorrige recensie de maat neemt, komt de reeks Studententypen,
toegewijd ‘aan allen die het wèl meenen met de Leidsche hoogeschool; aan ouders
en voogden’ er het best af, omdat volgens Potgieter daarin wel een geslaagde
koppeling zou zijn gelegd tussen realisme en idealisme. Zo hekelt Kneppelhout in
‘De student-Leydenaar’ de almaar blokkende student, aan wie de genoegens van
het studentenbestaan volledig voorbijgaan, maar waarschuwt hij ook tegen de
verleidingen waaraan studenten blootstaan. Voor de ouders van de studerende
jeugd heeft Kneppelhout ter afsluiting de volgende boodschap:
Op grond van dit alles, raad ik alle ouders aan die hunne kinderen
verstandig liefhebben, hen, in den volsten zin des woords, Studenten te
leeren weezen, Studenten met geheel hun hart en geheel hunne ziel.
Dan zullen deze hunne kostbare jeugd niet vergallen door naijver, wrevel
en verdriet, maar haar genieten met al het vuur, al de uitspannenden
hartstogt van de lente hunner jaren; die gelukkige jaren, de eenige welligt
die het leven hun zal aanbieden, volop smaken, dierbare vrienden maken
die hun een steun in tegenspoed zullen strekken, een balsem in smart,
en eindelijk vrijer zich ontwikkelen, naarmate zij zich in hunne frissche
jeugd zich vrijer bewogen hebben.
Het zijn dergelijke zedelijkheidscauserietjes die Potgieter enthousiast deden zijn
over een bundel waarin het hele scala aan studententypen vanaf de ‘Jurist-Litterator’,
de ‘Klaplooper’, de ‘Hoveling’ tot aan de ‘Diplomaat’ en de ‘Student-
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Autheur’ werden geportretteerd door Klikspaan, Kneppelhouts alter ego, die zich in
het voorwoord aldus karakteriseerde:
[...] een ferm en oud Student, die gaarne en bij voorkeur tot jongeren het
woord voert en niet aarzelt, door afwisseling van ernst en boert, het kwaad
scherp af te teekenen, opdat zij er zich voor wachten en het verafschuwen.
Na de twaalf studententypen die in de eerste bundel staan opgetekend, volgen nog
de schetsen Studentenleven (1841-1844), waarin in algemene zin over het wel en
wee van het studentenleven wordt gesproken en zaken als ‘De Akademiestad’,
‘Collegie’, ‘Examen’, ‘Promotie’, ‘Minerva’ en een ‘Dispuut-college’ uitvoerig worden
behandeld.
Met hun humoristische kijk op respectievelijk het burgerdom en het studentenleven
zijn Beets en Kneppelhout bepalend geweest voor een algemene trend in de
Nederlandse literatuur vanaf eind jaren dertig, waarin het proza en de poëzie
doortrokken raken van pogingen tot geestigheid. Er ontstaat een humorcultus, die
Beets treffend heeft gepersifleerd in een van zijn schetsen in de Camera obscura.
Het hele land, zo laat hij een gefingeerd correspondent bejammeren, is zo
langzamerhand vergeven van humoristen:
humoristen op rijm; humoristen in proza; geleerde humoristen; huiselijke
humoristen; hooge humoristen; lage humoristen; hybridische humoristen;
bloempjes-humoristen; tekst-humoristen; sprookjes-humoristen;
vrouwenhatende en vrouwenfleemende humoristen; sentimenteele
humoristen; ongelikte humoristen; gedachten denkende humoristen;
boek-, recensie-, mengelwerk-, brief-, voorrede-, titelblad-humoristen;

Opvattingen over vrouwelijk schrijverschap
In de Vaderlandsche Letteroefeningen van 1837 merkt een anoniem criticus in zijn
bespreking van een vertaalde historische roman, geschreven door een vrouw, onder
meer op:
Men heeft wel eens beweerd, dat de Roman, als het werk van gevoel en
verbeelding, bij voorkeur tot het departement der Vrouwen behoort. Zeker
is het ook, dat zij te dien opzigte over het geheel boven de Mannen
bevoorregt zijn, en dus eene meerdere geschiktheid voor dit vak van
letterkunde zouden hebben. Doch tot een' waarlijk goeden Roman, die
den toets der tijden zal kunnen doorstaan, wordt meer dan dit vereischt;
en waar het handeling, wereld- en menschenkennis geldt, zal het zwakkere
geslacht den palm der overwinning wel aan het meer sterke en handelende
willen toekennen.
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Kortom, vrouwen hebben wel enig talent, maar mannen schrijven beter. Vrouwen
moeten zich bij hun leest houden en zich al schrijvende ophouden in het domein,
waar ze in thuis zijn, vindt ook een criticus in De Gids van hetzelfde jaar:
Wij wenschten, dat alle schrijfsters [...] zich bepaalden tot hetgeen in
haren kring behoort, het huisselijke, - het gezellige, - liefde en vriendschap,
- stille deugden, - huwelijksliefde en moedertrouw, - en dat alles
voorstelden met die juistheid van opmerking, die fijnheid van gevoel, die
aandoenlijkheid van ziel, die reinheid des harten, die godsvruchtige
stemming des gemoeds, welke het erfdeel der vrouw zijn.
Twee jaar later geneert ene B. (Bakhuizen van den Brink?) zich een beetje voor
deze en andere uitspraken in dat tijdschrift, als hij zich zet tot een uitvoerige
bespreking van Elisabeth Hasebroeks tweede roman, Elize (1838). Elisabeth
Hasebroek (1811-1877) had in 1836 met haar broer Johannes de pastorie in Heiloo
betrokken, een literair paradijsje, dat door de bezoeken van Beets, Truitje Toussaint
en zelfs eenmaal Potgieter tot een vriendencentrum was uitgegroeid. Zij debuteerde
in 1838 anoniem met de roman Te laat, waarin de ongelukkige liefde getekend wordt
van Angelique van Lindau voor Willem van Stralenheim. Het meisje wil de carrière
van haar vriend niet in de weg staan en verlaat hem zonder nadere toelichting. Alles
lijkt toch nog goed te komen, maar doordat Angelique voortijdig sterft aan tuberculose
is het voor beiden te laat. De kritiek reageerde welwillend op deze eersteling en
constateerde dat de schrijfster met de fijngevoelige weergave van het vrouwelijk
hart iets nieuws bracht in de Nederlandse letterkunde. Hierdoor geïnspireerd
publiceerde Elisabeth een jaar later de roman Elize.
Een samenvatting is moeilijk te geven, temeer omdat het tijdsverloop veeleer
origineel dan helder te noemen is. De roman begint ongeveer bij het einde: de dood
van de hoofdpersoon Elize. Daarna wordt een deel van haar voorgeschiedenis
beschreven, vanaf haar komst in het stadje O. Aan het woord is in deze gedeelten
haar gezelschapsdame. Een tweede vertelster is Elize zelf, die tegen het einde van
de roman over haar ongelukkige jeugd bericht. De schrijfster heeft dus haar pen
geleend aan een tweetal vrouwenfiguren die vanuit hun perspectief het verhaal
vertellen. Vooral de eerste vertelster heeft trekken van een alwetend verteller en
doorspekt haar verhaal met allerlei moreel geladen observaties, die natuurlijk uit de
koker van de schrijfster zelf stammen. Enige spanning wordt bereikt doordat pas
tegen het einde de familieverhoudingen duidelijk worden. Het is het verhaal van
miskende liefdes, een kwijnende, begripvolle hoofdpersoon en gedeeltelijke happy
endings, verteld in soms hoogdravend proza.
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Niettemin heeft de recensent van De Gids veel bewondering voor Elize. Hij gaat
zeer uitvoerig op de roman in en zegt met zo veel woorden dat mede door deze
roman is aangetoond dat vrouwen meer kunnen dan het gedrag van personages
beschrijven. Zij zijn ook in staat de karakters ‘in hunne innigste diepten na te sporen’
en ‘de verschijnselen, niet alleen in hun verband, niet alleen in hunne werking, maar
ook in hunne oorzaken na te gaan’. Elize heeft hem doen beseffen dat toegeeflijke
welwillendheid ten opzichte van vrouwenromans niet op haar plaats is. Men moet
vrouwen niet uitsluitend willen binden aan de wereld die zij uit directe ervaring
kennen. Men mag hogere eisen stellen. ‘In Romans van vrouwen [wordt] niet alleen
het zuivere, kiesche, innige gevoel, maar ook de scheppende fantasie, het
redenerend en schikkend verstand [...] vereischt.’ ‘Minnezangen in proza’, zo zal
later Busken Huet in een sympathieke bijdrage deze en de drie andere romans van
mejuffrouw Hasebroek karakteriseren. Hij acht het weliswaar het werk van een
‘ongeoefende hand’, maar ‘in alles zit karakter’.
Als er in de komende jaren minder bevoogdend naar vrouwenromans wordt
gekeken, dan is dat vooral te danken aan Truitje Toussaint. Haar talent verbijstert
de mannelijke critici. Al bij de eerste historische novelle Almagro (1837) kunnen
recensenten nauwelijks geloven dat die novelle door een meisje van rond de
vijfentwintig is geschreven. Haar ‘mannelijke moed’ en ‘mannelijke kracht’ schokken
de heren der schepping, en haar historische kennis dwingt allerwegen respect af.

Kritische literatuurbeschouwers
Jacob Geel (1789-1862), spraakmakend essayist

aant.

De Leidse bibliothecaris en titulair hoogleraar Jacob Geel kwam reeds eerder ter
sprake als apologeet van het proza. Als men dat opstel ‘Over het proza’ legt naast
zijn latere opstellen, dan is het frappant te zien hoe hij in 1829 al zijn latere
stokpaardje berijdt. Geel gelooft in de wetenschappelijke vooruitgang en meent dat
de literatuur niet achteraan moet hobbelen, maar tot taak heeft een adequate
weerspiegeling van die vooruitgang te geven. Opmerkelijk is ook dat hij in zijn
verdediging van de ongebonden stijl, met het aanwijzen van het geestige, het vernuft
en ‘het zout der rede’ in zekere zin al een blauwdruk levert van wat de kenmerken
zullen worden van zijn eigen opstellen en kritieken. Geel had in de jaren dertig en
ook daarna nog veel gezag. Zijn aanzien was bij de Gids-redactie zo groot dat
anderen zelfs spottend over ‘geelzucht’ spraken. Die reputatie is ook opvallend
omdat Jacob Geel zijn autoriteit ontleende aan slechts een vrij beperkt oeuvre:
enkele vertalingen (onder andere Proeven eener navolging van
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de Lady of the Lake van Walter Scott uit 1822 en een geslaagde overzetting van
Sternes Sentimental Journey uit 1837), een handvol kritieken, het Gesprek op den
Drachenfels (1835) en een serie voordrachten, bijeengebracht in de bundel
Onderzoek en phantasie (1838). Zijn optreden in de Nederlandse letterkunde is
bovendien maar van korte duur geweest. Deze begaafde stilist begint zich omstreeks
1830 te roeren in de Nederlandse letteren, maar na 1840 houdt hij het voor gezien
en keert hij terug naar zijn geliefde klassieken. Hoe is zijn gezag in litteris te
verklaren?
Geel had in ieder geval zijn tijd mee. Hij startte zijn kritische activiteit in een periode
dat de letterkundige kritiek in Nederland nog grotendeels in de kinderschoenen
stond. In de vooraanstaande tijdschriften zoals de Vaderlandsche Letteroefeningen
en De Recensent, ook der Recensenten werd de contemporaine literatuur naast
veelsoortige andere publicaties wel omstandig besproken, maar heldere
uitgangspunten ontbraken meestal en door een clichématig patroon van recenseren
en een weinig sprankelende manier van formuleren bleef die kritische activiteit toch
eigenlijk onder de maat. Voorts begonnen in de jaren dertig in Nederland elementen
van de Europese Romantiek door te sijpelen, die een aantasting vormden van alle
gevestigde literaire waarden en normen. Dat vroeg om een principiële
standpuntbepaling. In dat veranderende literaire klimaat was er behoefte aan critici
die de eigen letterkunde een richting durfden te wijzen en dat ook op een originele
wijze wisten te verwoorden. Geel was daarvoor geknipt, omdat hij uit professie
uitzonderlijk goed thuis was in de klassieken, maar ook de eigentijdse literatuur met
aandacht volgde. Zoals Busken Huet later formuleerde, kon hij ‘op den top van den
berg zetelend, het gebied der vaderlandsche letterkunde rustig overzien’.
In het begin van de jaren dertig begon Geel de Nederlandse literaire productie
kritisch te volgen en met name wat in het huidige jargon de ‘literaire infrastructuur’
heet van ironisch commentaar te voorzien. Eigenlijk was hij meer een criticus van
het brede palet dan van het afzonderlijke literaire werk. De enige auteur die hij een
aantal malen hinderlijk op de hielen zat, was zijn vroegere plaatsgenoot Nicolaas
Beets, die hij in brieven en besprekingen onbarmhartig de les bleef lezen. ‘Nuttig
zou het ongetwijfeld voor hem [Beets] zijn, dat zijn modestie quarantaine hield,’
schreef hij in 1839 over de naar zijn mening ijdele en door bewonderaars over het
paard getilde Beets. Als criticus van het brede palet reageerde hij op badinerende
wijze op allerlei uitgesleten praktijken binnen het toenmalige literaire bedrijf, in het
bijzonder op genootschappelijk terrein. De meeste van zijn opstellen hadden gediend
als voordrachten in die literaire genootschappen. Spreken in verenigingsverband
komt bij Geel veelal neer op spreken óver dat verenigingsverband. Met één been
binnen en het andere buiten het genootschapsritueel cultiveert hij keer op keer zijn
metastandpunt: achter
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de katheder, maar er ook weer naast. In de bundel Onderzoek en phantasie staan
ze bij elkaar, die vaak uiterst geestige be- en veroordelingen van de eigentijdse
omgang met de literatuur.
Dodelijk voor de genootschapscultus was het opstel ‘Tafelgesprek over zaken
van groot gewigt’, waarin de uitwassen van dat fenomeen op de hak worden
genomen. Hij schreef dat stuk, zo stelt hij inleidend, ‘in een geheel opgeruimd
oogenblik’. De genootschappen heten daar ‘uitgebrande kraters’, uitgedoofde
vulkanen. Men leert er eigenlijk niets, zij zijn alleen nog geschikt als stijgbeugels
voor wie zich in het literaire wereld willen profileren.
Vervolgens concentreert Geel zich in dit opstel, dat vanwege de kritische toon
waarschijnlijk nooit is voorgedragen, op een van de pijlers van de genootschappelijke
bedrijvigheid: de al uit de achttiende eeuw stammende gewoonte om veelomvattende
prijsvragen uit te schrijven over allerlei brandende kwesties. Geel laat dat ‘Gesprek’
plaatsvinden tijdens het traditionele copieuze diner na afloop van de jaarvergadering
van de eerbiedwaardige Hollandsche Maat schappij van Fraaije Kunsten en
Wetenschappen. De ik uit het ‘Gesprek’ vraagt aan zijn buurman wat deze eigenlijk
vond van een van de voorgestelde prijsvragen, namelijk ‘Of de theorie van het
Chinese schrift bruikbaar zou zijn voor onze westersche talen, en of men hiervan
eenige voordeelen zou kunnen verwachten voor de meer algemeene verbreiding
van wetenschappelijke kennis?’ Het is een onzinnige vraag, en de ik en enkele
disgenoten scheppen er genoegen in de vragensteller steeds verder in het nauw te
drijven. In het verlengde daarvan krijgt ook het verouderde, verkalkte
prijsvrageninstituut een veeg uit de pan. Geel overdrijft met het in herinnering roepen
van deze prijsvraag nauwelijks. De notulen van de Maatschappij laten zien dat de
Rotterdamse afdeling in vrijwel dezelfde bewoordingen in alle ernst deze vraag had
voorgesteld.
Ook de gewoonte te pas en te onpas redevoeringen af te steken ontkomt niet
aan Geels kritiek. Deze voordrachtsmanie wordt door Geel als achterhaald te kijk
gezet in zijn eigen redevoering ‘Over de pligten van den toehoorder’. Hij steekt eerst
de draak met de uitgesponnen voorschriften die de eigentijdse handboeken de
sprekers voorhielden. Men kon daar steevast lezen dat het de taak van de redenaar
was om te onderwijzen, te onderhouden en te bewegen (docere, delectare en
movere), zoals dat in de klassieke Oudheid gebruikelijk was. De moderne
maatschappij zit echter geheel anders in elkaar, want de orator in de klassieke
Oudheid sprak in de openlucht, zijn publiek had geen vaste plaats en de lichamen
konden bewegen op de cadans van de door de spreker opgewekte hartstochten.
Bij het binnentreden van de vergaderplaats wisten de toehoorders niet in welke
gemoedstoestand zij die zouden verlaten. Tegenwoordig echter zijn spreker en
hoorder tot elkaar veroordeeld in een gehoorzaal. Als het niet klikt tussen beiden,
komt dat doordat de toehoorder in zijn luisterverwachting dik-
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wijls wordt bedrogen. Als men onderwezen wil worden, gaat de spreker vaak op de
snakerige toer; als men uit is op verstrooiing, blijkt de spreker een serieus onderwerp
aan te willen snijden, enzovoort, enzovoort. Wil men de schijn van geboeidheid
niettemin ophouden, dan is enige veinzerij geboden. Bij gebrek aan een handboek
over deze materie wil Geel wel wat praktische tips geven: hoe men naar de spreker
moet blikken, het hoofd houden, op de stoel zitten. De ironie is duidelijk. Laten we
de rollen maar omdraaien, nu het spreken in het openbaar zijn glans verloren heeft.
In een derde opstel attaqueert Geel de in zijn ogen grove misvatting dat poëzie
een zaak van louter inspiratie zou zijn en geen inspanning zou vergen. Het ‘Gesprek
op een Leidschen buitensingel over poëzij en arbeid’ is een hilarische dialoog tussen
de ik-figuur en Melissus, een geëxalteerd poëet die steeds verder in het nauw wordt
gedrongen en uiteindelijk zelfs moet toegeven dat ook de lyrische poëzie arbeid
verlangt.
In ‘Iets opgewondens over het eenvoudige’ gaat Geel een vertrouwd en geliefd
beeld van zijn orerende tijdgenoten te lijf. Het eenvoudige was zo langzamerhand
gedegradeerd tot een nietszeggende slogan, die altijd weer inzetbaar was, om ten
slotte in de buurt van het populaire, het simpele te belanden. Geel, allergisch voor
het cliché, wil met zijn opstel die ‘povere eenvoudigheid schreeuwers’ op de vingers
tikken. Hij doet dat in twee etappes. Allereerst plukt hij in een soort zelfgesprek aan
de semantisch gedevalueerde term. Dit ‘schaken met zichzelf’ eindigt in verwarring
en vraagtekens. In het tweede deel mobiliseert Geel nieuwe combattanten: Bilderdijk
en Schiller, met elkaar in een dodengesprek gewikkeld. Verrassend is dat Geel
beide discussianten woorden in de mond legt die zij ooit in werkelijkheid aan het
papier hebben toevertrouwd. Beide sparringpartners zijn zo op herhalingsoefening.
Unaniem distantiëren zij zich van het lage, triviale en vulgaire in de kunst, en mikken
op idealisering, maar er zijn ook verschillen. Geel laat Bilderdijk kiezen voor het
‘zuivere hart’, het gevoel, dat verstand en verbeeldingskracht in toom moet houden.
Schiller verdedigt met verve de vrije fantasie en komt daardoor voortdurend in
aanvaring met de steeds bozer wordende Bilderdijk. Voor Geel hebben echter beiden
recht van spreken.
Vernieuwende inzichten presenteert Geel ook in de voordracht ‘Nieuwe
karakterverdeeling van den stijl’. Hij verzet zich tegen de bestaande stijltyperingen,
die berusten op een streng onderscheid tussen vorm en inhoud. Doordat zij ons
van kindsbeen zijn ingescherpt, aldus Geel, blijven ze ons de rest van ons leven
vergezellen, met het armzalige gevolg dat iedereen er dezelfde uniforme,
voorspelbare stijl op na houdt. ‘Terwijl men dus dien stijlvorm naar vaste regels
wringt, verknoeit men den mensch die in de stijl verborgen ligt: want de stijl is de
gedachte, de gedachte is de mensch: dus de stijl is de mensch.’ Van Geel mogen

Willem van den Berg en Piet Couttenier, Alles is taal geworden. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1800-1900

258
al die exterieure stijlbenamingen op de schroothoop. Zinniger is een stijlverdeling
‘regtstreeks uit het karakter van den mensch afgeleid’. Op dat onafzienbare terrein
van de stijlpsychologie wil hij wel wat suggesties doen met een aantal voorbeelden
van de onoprechte, de goedhartige, de knorrige, en de verwaande stijl, die stuk voor
stuk geslaagde persiflages zijn van het taalgebruik van een aantal collega's onder
zijn gehoor.
Geel loopt met deze monistische stijlopvatting internationaal in de pas. Binnen
Nederland zorgt hij echter voor een opmerkelijk nieuw geluid. Zijn persoonlijke
invulling van Buffons bekende aforisme ‘Le style est l'homme même’ was zo
grensverleggend dat het Bakhuizen van den Brink ‘verbijstert en duizelig maakt’.
Favoriet was bij Geel de dialoogvorm. ‘Er zijn schrijvers,’ aldus Thorbecke in zijn
recensie van Onderzoek en phantasie, ‘die altoos uit één toon spreken.’ Geel rekent
hij tot de auteurs ‘bij welke, nevens eene eerste, eene tweede stem, op of buiten
haar beurt, gewoon is mede te spreken’. Het is ‘alsof iemand met zich zelven
schaakt’. Thorbecke raakt hier de kern van Geels schrijverschap. De classicus
vertoont trekken van de achttiende-eeuwse grootmeester van de dialoog Diderot.
Aan elk probleem zitten verschillende kanten en slechts door de introductie van
tegenstemmen wordt de complexiteit recht gedaan. De didacticus in hem wil uitleggen
hoe precies de vork in de steel zit, maar de scepticus in hem gelooft niet in
eenduidige, pasklare oplossingen. Natuurgetrouwheid is daarbij zijn handelsmerk.
De dialoogpartners zijn mensen van vlees en bloed, ieder met zijn eigenaardigheden
en tics, die spontaan reageren in natuurlijke taal. ‘De Schrijver tracht te schrijven,
zoals men spreekt,’ aldus Thorbecke. Daarin ligt tegelijkertijd de zwakte en
moeilijkheid van deze dialogen. Als men in zijn eigen tijd en ook nu nog moeite heeft
te begrijpen waar Geel naartoe wilde, komt dat doordat Geel de logische ontvouwing
van zijn betoog ondergeschikt maakte aan een ver doorgevoerde mimesis van een
authentiek ogende conversatie.
Dat geldt vooral voor Geels bijdrage aan de romantiekdiscussie, het Gesprek op
den Drachenfels (1835), dat bij verschijnen veel stof deed opwaaien en ook nu nog
aanleiding geeft tot discussie. Het is een driegesprek tussen een ik-figuur en twee
Duitse hoogleraren, van wie de een verstokt classicus is en de ander wel sympathiek
staat tegenover de romantische beweging. Het gesprek ontrolt zich bij de beklimming
van de Drachenfels. Die locatie is een vondst, want binnen het opkomend
Rijn-toerisme gold deze berg met een ruïne op de top als bij uitstek ‘romantisch’,
niet het minst vanwege de vele sagen die ermee verweven waren. Het steeds
veranderende landschap verschaft de conversatie steeds nieuwe impulsen en ook
de beklimming zelf wordt uiterst functioneel gemobiliseerd. Het langzaam vorderen,
het telkens even uitblazen en het ontdekken bij het
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hoger komen van steeds wijdere vergezichten symboliseren de gang van het gesprek
naar steeds grotere helderheid. Welk standpunt Geel precies inneemt in de
romantiekdiscussie, is moeilijk vast te stellen, temeer omdat de ik-figuur die het
gesprek grotendeels leidt niet geheel met Geel zelf samenvalt. Wel is duidelijk dat
de Duitse Romantiek, die zich in vaagheid en nevelen hult, wordt afgewezen, evenals
de Franse Romantiek, die zich zou verliezen in al te triviale beschrijvingen. Al met
al blijft de indruk achter van een geestig geschrift waarin uiterst gereserveerd wordt
gereageerd op de buitenlandse Romantiek. Geel speelde daarmee de
behoudzuchtigen in de kaart. Busken Huet zal later opmerken, alle waardering voor
Gesprek op den Drachenfels ten spijt, dat het eigenlijk niet nodig was geweest de
Nederlandse letteren te waarschuwen voor buitensporigheden. ‘De deugden der
excentriciteit hebben haar nooit versierd. Geel's invloed, vrees ik, heeft in dat ééne
opzigt meer kwaad dan goed gedaan.’

Portret van Jacob Geel, getekend door J.G. d'Arnaud, gelithografeerd door P. Waanders.
Gedrukt bij Simonau & Toovey te Brussel.

Eén aspect van het Gesprek op den Drachenfels moet nog vermeld worden. Geel
laat overduidelijk zien dat in de jaren dertig de term ‘romantisch’ al zo veel invullingen
had gekregen dat het begrip semantisch sterk was gedevalueerd en eigenlijk
onbruikbaar was geworden. Zijn bijna obsessionele gerichtheid op begripsvervuiling,
die ook in zijn andere opstellen telkens weer opduikt, heeft ertoe geleid dat
tijdgenoten met grotere omzichtigheid de term ‘romantisch’ gingen gebruiken.
Plukkend en trekkend aan semantisch gedevalueerde begrippen laat Geel telkens
weer de betekenisloosheid van de clichés zien. Stuk voor stuk zijn Geels opstellen
aldus kleine kruistochten tegen de vanzelfsprekendheid
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waarmee in de contemporaine literaire discussies termen klakkeloos werden
gehanteerd.
Geels geloof in de vooruitgang, dat hij al in zijn ‘Lof der proza’ heeft uitgesproken,
en de samenhang tussen kunst en wetenschap heeft ook zijn positie bepaald ten
opzichte van de Europese Romantiek. Als classicus is hij van mening dat de
eigentijdse, romantische kunst haar draai nog niet heeft gevonden. Ze kan zich nog
niet meten met de klassieke kunst, omdat zij het evenwicht van de laatste mist. Zijn
vooruitgangsgeloof verbiedt hem echter de weg terug aan te bevelen:
Niet alles, wat de nieuwe beschaving gevoelde, heeft zij in de kunstformen
der Ouden kunnen uitdrukken: de tijd heeft nieuwe formen voortgebragt,
en zij moet er nog andere voortbrengen, en waarom zouden wij niet hopen,
dat er eens een nieuw evenwigt zal zijn tusschen wetenschap, gevoel en
kunst, en dat deze laatste op hare beurt eenvoudig en grootsch zijn zal,
en toch de oude evenzeer overtreffen, als de wetenschap die der Ouden
voorbijgestreefd is? De tijd is nog niet gekomen: intusschen prediken de
Ouden ons de heilzame les: worstelt met uwe stoffe, maar totdat gij ze
beheerscht.
Het is het credo van een classicus die de toekomst van de kunst niet langer in de
Oudheid zoekt, maar in zijn pleidooi voor een nieuwe klassieke literatuur niettemin
zijn afkomst niet verloochent. Daarmee kwam hij in aanvaring met de jongere garde
en in het bijzonder met zijn plaatsgenoot Nicolaas Beets, wiens luchtig bedoelde
opstel ‘Vooruitgang’ in De Gids (1837), waarin vraagtekens worden gezet bij de
wetenschappelijke vooruitgang, door Geel in zijn voorrede tot Onderzoek en
phantasie tot aan de grond werd afgebroken. In een brief aan Potgieter geeft Beets'
vriend Johannes Petrus Hasebroek niet onaardig weer welke indruk Geel met deze
en vergelijkbare manoeuvres op het jonge Holland maakte:
Uw Geel is een uitmuntende afbreker, ik geef het toe. [...] hij heeft zijn
werk voortreffelijk verricht; er staat geen steen meer, geen enkele steen;
maar och, mijnheer Geel! nu een woordtjen, een klein woordtjen over het
gebouw, dat in de plaats moet komen? moet het zóó zijn?
neen.
Zoo dan?
neen.
derhalve zoo?
ook niet.
Hoe dan?
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In een stijl van vooruitgang.
En met dit woord keert het manneken zich om en drentelt met de
handtjens, als hij pleegt, in den zak, weg. Ja, wel heeft hij de handtjens
in den zak!
De invloed van Geel blijft de gehele negentiende eeuw voelbaar. Bij actuele literaire
kwesties wordt hij steeds weer als autoriteit aangehaald. Ook in de twintigste eeuw
raakt hij niet in de vergetelheid. Gesprek op den Drachenfels en ook Onderzoek en
phantasie zijn herhaaldelijk herdrukt en vinden nog altijd lezers die hem waarderen,
niet alleen vanwege zijn kernachtige stijl, maar evenzeer om zijn hoogstpersoonlijke
inbreng in het negentiende-eeuwse literaire debat.

E.J. Potgieter (1808-1875), essayistisch prozaïst, criticus en dromend
aant.
dichter
Twee dagen na de ontvangst van dien verlofbrief zag ik den regenboog
boven de watervallen van Trolhätten schitteren. Ik waag het niet er u eene
beschrijving van te geven, dewijl ik er zoo vele van las, en durf ik het
zeggen? geene mij voldeed. [...] Hoe onjuist, hoe onwaar zijn de
dichterlijke beelden, waarachter wij de armoede onzer uitdrukking trachten
te verbergen. De weelde van het schouwspel verrukt ons en wij plonderen
den woordenschat: stroomend kristal, vloeibare sneeuw, wegstuivende
paarlen, oogverblindende juweelen. Ai! ik schenk u al dien rijkdom voor
een' enkelen blik op die eindelooze verscheidenheid van toonen en tinten.
Wij staren de woede van het geduchte element verwonderd aan, en wij
verlagen den vloed door hem bij een ros te vergelijken, wars van breidel,
steigerende op de stang. [...] Ach! waarom laten wij de natuur niet de
natuur, zoo ons het talent van Ruysdael haar na te volgen, ontbreekt?
Dit geslaagd specimen van literair onvermogen staat in het tweede deel van Het
noorden; in omtrekken en tafereelen (1840) van Potgieter, die met het eerste deel
in 1836 debuteerde. Het zijn reisindrukken, doorspekt met verhalen, romances,
vertalingen naar E. Tegner, E.T.A. Hoffmann (‘De mijn van Fahlu’), historische
schetsen, kortom een potpourri, een pak van Sjaalman, waarin de latere Potgieter
al duidelijk zichtbaar is. De twee delen staan vol verwijzingen naar gelezen literatuur,
waaronder veel uit het romantische circuit. De teksten zijn sterk intellectualistisch
van aard, soms van een grote langdradigheid door minder ter zake doende
uitweidingen. Potgieters schrijfwijze is op dat moment vrij uniek te noemen. Zoals
uit het begincitaat blijkt, is er een verzet tegen de dichterlijke taal van zijn
landgenoten, die met hun geijkte beelden het natuurschoon eerder met hun
woordenstroom uitvlakken dan laten oplichten. De plaatsen en de natuurgebieden
die Potgieter tijdens zijn tweejarig verblijf in Zweden (1831-1832) bezocht, vormen
steeds aanleiding tot bespiegelingen. In een
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voortdurende conversatie met de lezer ruimt de schrijver veel plaats in voor
persoonlijke reacties op wie en wat hij tegenkomt, vanaf lieftallige schonen, op wie
hij steevast onbeantwoord verliefd wordt, tot uiteenlopende contemplaties op
historisch belangrijke gebeurtenissen, personages en plaatsen. De twee delen staan
zo vol met persoonlijke standpunten dat er nauwelijks gesproken kan worden van
een doorsnee reisverslag.
Geel stoorde zich aan het gebrek aan samenhang tussen de verschillende
hoofdstukken. Hij noemt Potgieter een schrijver en dichter die ‘beide gaven vermengd
[heeft] op eene wijze, die gevaarlijk is voor de kunst’. Zijn poëzie zou op de
historische feiten een ‘al te teêrgevoeligen en fantastischen tint’ gelegd hebben.
Anderzijds bevat het boek ‘iets wezenlijks innemends’. Als er in de twee delen een
eenheid te ontdekken is, dan ‘bestaat zij in den zieltoestand van den Schrijver’, die
minder zegt wat hij gezien heeft, dan wat hij ondervonden en gevoeld heeft. Niettemin
zou de lezer zo nu en dan lust hebben hem vriendelijk te verzoeken: ‘Ga even op
zij, ik kan niet zien.’ Geel wil het Potgieter vergeven dat zijn boek volgestouwd is
met herinneringen aan goede lectuur. Hij kent geen Nederlands werk waar het
‘idealiseren van het gesprek’ beter gelukt is. Het noorden acht hij dan ook een
aanwinst voor de Nederlandse literatuur. Zijn waardering voor de prozagedeelten
is groter dan die voor de specimina van gebonden stijl, ‘doorweven met geversifiëerde
navolgingen van Zweedse poëzij’ als die zijn. Al met al is het oordeel van de kritische
tijdgenoot Geel positief. ‘Het Hollandsche proza is door dit Boek met eenige
syntactische wendingen verrijkt, die, met weinig uitzonderingen, navolging verdienen.
In dit opzigt vooral is Het Noorden hoogst welkom in den rei der verschijnselen eener
aanmerkelijke vordering.’
Geel schreef zijn kritiek in De Gids van 1840. Een groter compliment dan van de
zo hogelijk door de Gids-redacteuren bewonderde verdediger van het proza kon
Potgieter zich niet wensen. Toch werd Het noorden geen bestseller. Een tweede
druk, voorzien van ‘Een vriendenwoord’ van J.P. Hasebroek, verscheen pas in 1875,
na Potgieters dood. Hasebroek besefte toen dat het werk van Potgieter ‘geen
klokspijs voor Jan en Alleman’ was geweest, maar alleen een ‘délicatesse voor het
fijnproevend gehemelte der kenners’. Hij ziet ook scherp dat in Potgieters eersteling
de lente zich aankondigt die door de zomer van het latere werk in vervulling is
gegaan.
De prozaïst Potgieter had, nog voordat het tweede deel van Het noorden de
persen verliet, al van zich laten horen met een aantal korte verhalen, waaronder
‘Lief en leed in het Gooi’ (1839) en ‘Hoe het weeuwtje uit het hof van Holland gevrijd
werd’ (1843). Het eerste verhaal is nog grotendeels in de trant van Het noorden.
Het staat vol uitweidingen, ingevoegde gedichten en beschouwingen, waardoor de
vertelling nauwelijks op gang komt. Het mist de lichtheid en speels-
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heid van ‘Hoe het weeuwtje uit het hof van Holland gevrijd werd’. Hoofdpersoon is
daar de lieftallige Machteld, een jonge weduwe, in stilte bemind door haar knecht
Huibert. Armlastig als deze is, durft hij haar zijn liefde niet te bekennen. Het verhaal
concentreert zich op de dag waarop een leger van mallotige vrijers zich aan Machteld
opdringt. Zij wijst hen echter stuk voor stuk af en kiest voor Huibert. Het vlot vertelde
verhaal, met puntige dialogen, wordt ook nu weer vertraagd doordat Potgieter het
niet kan laten er algemene beschouwingen in te weven.
De didacticus en zedenmeester Potgieter komt, ten koste van het vertelde,
nadrukkelijker naar voren in een aantal andere verhalen uit diezelfde tijd, zoals in
‘Albert’ (1841), ‘Jan, Jannetje en hun jongste kind’ (1841), ‘Als een visch op het
drooge’ (1841), ‘'t Is maar een pennelikker’ (1842), ‘Hanna’ (1843), ‘Het Rijksmuseum’
(1844) en ‘Blaauw bes, blaauw bes!’ (1845). Het meest bekend werd ‘Jan, Jannetje
en hun jongste kind’. Het is een allegorisch verhaal, gesitueerd op oudejaarsavond,
waarin de vroegere bloei en het latere verval van Nederland worden verbeeld. Jan,
geboren rond het jaar 1500, is nu een zestiger, een geslaagde zakenman, zijn vrouw
Jannetje een modelechtgenote die haar dochters ‘orde, spaarzaamheid, liefhebberij
in het kraak-zindelijke, huiselijkheid, deernis met armoede, vroomheid’ heeft
ingescherpt. Vier van hun zonen, Janmaat, Jan Crediet, Jan Compagnie en Jan
Cordaat, zijn allemaal in hun professie geslaagd, in tegenstelling tot Jan Salie, die
slemp drinkt, op oudejaarsavond de onderste plaats aan tafel krijgt toegewezen en
de volgende dag op een hofje zal worden geplaatst.
De beursman Potgieter komt om de hoek kijken in ‘'t Is maar een pennelikker’.
Minder verhaal dan essay vertelt deze tekst over de benarde positie van de
kantoorklerk met weinig uitzicht op verbetering van zijn positie. Het is een
sociologische schets, gelardeerd met enkele verhaaltjes die naar sentimentaliteit
neigen, en ook hier weer een aantal uitweidingen, waarvoor Potgieter zich overigens
voortdurend excuseert. Zoals hij zelf zegt, wil hij voor een bekommerde groepering
uit de samenleving ‘een weinig menschelijkheid’ inroepen, zonder dat hij wil aanzetten
tot verandering in de maatschappelijke verhoudingen. ‘Daar zijn menschen, door
de natuur tot bedienden bestemd, bekrompen hoofden, koele harten, “medeklinkers,
niet allen kunnen vokalen zijn”, beweert een mijner goede vrienden. Het zij zoo!’
Aan het eind van ‘'t Is maar een pennelikker’ verbindt Potgieter de weinig rooskleurige
perspectieven van de kantoorklerk aan een van zijn stokpaardjes. Vroeger waren
zijn landgenoten ondernemend en reislustig en trokken zij eropuit. Het Nederlandse
volkskarakter zou erbij winnen als de sluimerende krachten weer tot leven zouden
worden gewekt en de vroegere degelijkheid weer in ere zou worden hersteld. Onze
voorvaderen stuurden hun jonge lieden de wereld in en bij terugkeer boden zij de
behulpzame hand ‘om zich te vestigen, ten einde van de verkregen kennis partij te
trekken’.
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Zo loopt dit verhaal uit op een pleidooi om niet bij de pakken neer te zitten, maar
via een mentaliteitsverandering te bewerkstelligen dat ook de kantoorknecht zich
kan bevrijden uit zijn horige positie.
Wellicht wordt het tendenskarakter van Potgieters schetsen nergens duidelijker
dan in ‘Het Rijks-museum’. De gedragen beginregels zetten de toon:
Er was een tijd, waarin de weegschaal der volkeren van Europa door hare
vorsten niet ter hand werd genomen, of de hollandsche maagd, aan hunne
zijde op het rechtsgestoelte gezeten, wierp er mede haar oorlogszwaard
of haren olijftak in, en deed door deze bij wijlen den evenaar overhellen.
Tot vier keer toe bezigt Potgieter de formulering ‘Er was een tijd’, en telkens slaat
dat op het roemrijke verleden. Hij visualiseert zijn verzuchting door de lezer mee te
nemen naar de eerste zaal in het Trippenhuis, waar zich de ‘historiële portretten’
bevinden. De aanblik van de historische schilderkunst uit de zeventiende eeuw
brengt de schrijver tot een eufore beschrijving van de staatkundige en literaire helden
uit die periode. Korzelig over Cats, vol empathie met de jonge en oude Huygens en
vervoerd lyrisch over het Liedboek van Hooft, beschroomd bewonderend over ‘de
vader onzer poëzij’, Vondel, en vol respect tegenover de staatslieden Willem II, Jan
de Witt en Willem III en de zeehelden Tromp en De Ruyter. Op het eind van zijn van
enthousiasme doortrokken betoog, waarin hij zijn lezers als het ware meetrekt de
zeventiende eeuw in, komt Potgieters bekende aap uit de mouw. De hulde die hij
het voorgeslacht bracht, moet niet alleen beschamen, maar ook bezielen.
Potgieter was te bescheiden om zelf zijn her en der verschenen prozabijdragen
te bundelen. Dankzij de bemoeienissen van Busken Huet komt het in 1864 tot een
omvangrijke bloemlezing in twee delen onder de neutrale titel Proza 1837-1845.
Die uitgave werd een groot succes. In 1886 verscheen nog een zevende druk.
Potgieter zelf sprak meestal over ‘schetsen’. Door de veelal betogende toon en de
associatieve en erudiete uitweidingen tenderen ze in hedendaagse terminologie
naar het essay, zij het slechts ten dele. Ingelaste vertellingen, enthousiasmerende,
naar lyriek zwemende passages, korte dialogen, een veelheid aan concrete
beschrijvingen en onderonsjes met de lezer geven aan deze niet altijd makkelijk
leesbare teksten een eigen accent. Op een enkele uitzondering na staan ze in dienst
van wat Potgieter obsedeert: de jansaliegeest, die hij in confrontatie met een roemrijk
verleden geselt en tracht te veranderen. Potgieter ontpopt zich in die prozateksten
als een boetprediker die zijn niet geringe talent aanwendt om een
mentaliteitsverandering teweeg te brengen. De zedenmeester wint het bij hem van
de literator in engere zin.
De omstandig vertellende Potgieter ontpopt zich ongeveer tegelijkertijd als
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een onvermoeibaar criticus. Zijn eerste recensies kon hij in de jaren 1833 tot 1836
kwijt in De Vriend des Vaderlands en De Muzen, maar hij komt pas goed los wanneer
hij met zijn vriend Bakhuizen van den Brink roerganger wordt van De Gids. De
beginjaren zijn het vruchtbaarst. In 1837 neemt hij veertien boekbeoordelingen voor
zijn rekening, in 1838 eenzelfde aantal. Daarna loopt de frequentie terug. In de jaren
1851 en 1852 vloeit er zelfs helemaal geen kritiek uit zijn pen. Niettemin heeft hij
met zijn ruim tachtig besprekingen van Nederlandse en later ook buitenlandse
literaire producten een stevig stempel gedrukt op de recensiepraktijk. Opvallend is
dat de criticus Potgieter eigenlijk nooit een kritisch programma heeft ontwikkeld. Het
duidelijkst is hij eigenlijk in zijn nadagen, wanneer hij in De Gids van 1862 in een
uitvoerige analyse van het werk van J.J. Cremer formuleert dat kunstwerken alleen
kans van slagen hebben wanneer zij geschreven worden aan de hand van
verbeelding, gevoel en oordeel. Het zijn vrij vage, algemene normen die hij in de
jaren daarvoor hanteert in zijn beoordeling van de meest uiteenlopende literaire
genres: almanakken, lyrische poëzie en romans. Nu eens volstaat hij ermee een
werk af te breken of omhoog te steken in een paar bladzijden, dan weer heeft hij
tientallen pagina's nodig om zijn oordeel te verwoorden. Met name in de langere
besprekingen volgt hij het traditionele patroon van het verschaffen van uitvoerige
citaten die zijn mening moeten ondersteunen.
Hoe onafhankelijk Potgieters oordeel veelal ook is, herhaaldelijk beroept hij zich
op de autoriteit van Jacob Geel. Diens zienswijze dat de letterkunde in de pas zou
moeten lopen met de wetenschappelijke ontwikkeling, stuurt grotendeels Potgieters
kritische activiteit. Zo geeft hij zich er keer op keer rekenschap van dat wat in eerdere
perioden als vernieuwend aangemerkt kan worden, in een latere fase zijn effect
verliest en negatief beoordeeld moet worden. Met Geel ziet hij in het proza de
literatuur van de toekomst. Het brengt hem in de jaren veertig herhaaldelijk in conflict
met de poëzieverdediger Alberdingk Thijm en kleurt ook de gestrengheid waarmee
hij de eigentijdse poëzie beoordeelt. Hoewel Potgieter in een soms causerieachtige
stijl contact zoekt met zijn lezer, behelzen zijn kritieken eigenlijk altijd open brieven
aan de door hem besproken auteurs. ‘Het is opgemerkt [...] dat sommige
beoordeelingen in den Gids meer voor den Schrijver van het Werk, dat gerecenseerd
werd, dan voor het Publiek, dat het boek lezen zoude, gesteld schenen,’ signaleert
hij in zijn uitvoerige recensie van De neven van Helvetius van den Bergh.
In zijn kritieken heeft Potgieter zo zijn stokpaardjes. Een ervan is dat volgens hem
in de letterkunde de alledaagse werkelijkheid weliswaar recht van bestaan heeft,
maar dat de auteur die werkelijkheid moet idealiseren. Een beschrijving louter om
de beschrijving wijst hij met beslistheid af. Idealisering houdt voor Potgieter vooral
in dat de schrijver zijn werk in dienst stelt van zedelijke ver-
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heffing. Literatuur heeft voor hem in de eerste plaats een maatschappelijke functie
en moet dienen om het zelfbewustzijn van zijn landgenoten te vergroten. Er is geen
criticus die zo nadrukkelijk en langdurig op dat aambeeld geslagen heeft. Omdat
hij de Gouden Eeuw als een glansperiode van de Nederlandse cultuur beschouwt,
duwt hij zijn schrijvende landgenoten die op de Middeleeuwen mikten of hun romans
en verzen in den vreemde lieten spelen, hardhandig naar de Nederlandse
zeventiende eeuw als meest inspirerende periode voor de letterkunde.
Potgieter mag zich ergeren aan het bedenkelijke peil van de eigentijdse
Nederlandse letterkunde, wanhopen doet hij niet. Zij zal ongetwijfeld ‘veelzijdiger,
verscheidener, veeltooniger worden’, meent hij. De dichtwoede bedaart al, het
publiek wordt kritischer en eist meer van verzen dan de gedachten die er ‘duizend
en duizendmaal al zijn uitgedrukt’.
Potgieter mikt op het gezond verstand en wil niets liever dan dat de Nederlandse
letterkunde een spiegel wordt van de eigen nationale identiteit, die zich het
overtuigendst in de zeventiende eeuw openbaarde. Niettemin is hij niet afkerig van
waardevolle impulsen uit het buitenland. Als hij een uit het Engels vertaalde roman
bespreekt, is zijn stelling dat de letterkunde de uitdrukking zou moeten zijn van ‘den
verstandelijken, zedelijken en maatschappelijken toestand eens volks’, maar dat
betekent niet dat men, zoals te vaak gebeurt, zich schamper moet uitlaten over
literatuur uit den vreemde. ‘Sluit niet af, maar leid af, - het eerste is onmogelijk, het
tweede in uwe magt, mits gij talent hebt.’ Dat voortdurend afgeven op de ‘laffe,
zedelooze, verstand en hart bedervende Fransche Romans’ staat hem tegen. Als
ze zo laf en zedeloos zijn, waarom verslindt ‘ons ernstig Publiek’ ze dan? Toch
immers alleen omdat, ‘er verduiveld veel talent in die vodden steekt’. Het is dan ook
wenselijk dat ‘onze Schrijvers daarvan over het algemeen iets meer bezaten!’
Dat is een opmerkelijk tolerant standpunt, dat enigszins herinnert aan de
stellingname van het periodiek De Muzen, de voorloper van De Gids, waarin met
zo veel woorden werd gezegd dat men zich diende te oriënteren op de buitenlandse
letterkunde om op die wijze de eigen literatuur waardevolle impulsen te verschaffen.
Uiteindelijk gaat het Potgieter er toch om de Nederlandse letterkunde uit het slop
te halen. En zijn remedie bestaat in een revitalisering van de letterkunde door
inspiratie te putten uit de roemrijke zeventiende eeuw.
Zoals hierboven al is opgemerkt, heeft Potgieter, in navolging van Geel, een zwak
voor het proza, als een overkoepelend genre dat het meest eigentijds is. Helaas is
men in Nederland zo bekrompen dat men in het proza geen poëzie wil ontdekken.
Er zijn critici die poëzie nu eenmaal onafscheidelijk achten van rijm en ritme, en een
roman alleen maar verslinden om het einde te weten.
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Potgieter heeft het zich echter als criticus tot zijn taak gerekend dat nieuwe genre
recht te doen wedervaren, maar ook ‘door een scherpen toets van verzen den rang
der vroegere Zanggodinnen tegenover hare jongere zuster te handhaven’ in de
overtuiging dat ‘ééne Kunst niet alles kan, dat iedere soort hare eigenaardige
verdiensten heeft’.
Aan de ‘scherpe toets’ ontkomt bij Potgieter ook niet de roman en in het bijzonder
de historische. Al in zijn bespreking van Galama, of de bevrijding van Friesland van
J.E. Schut (in De Vriend des Vaderlands, 1834) trekt hij in een bijna vijftig pagina's
lange recensie van leer tegen de feilen die deze roman aankleven. Wie zich aan
een historische roman waagt, moet beschikken over veel verbeeldingskracht en
gevoel, grote historische belezenheid, kennis van zaken op de meest uiteenlopende
terreinen, en een boeiende vertelwijze. Welnu, op al die terreinen laat de auteur het
afweten, zoals Potgieter probeert aan te tonen door het voorleggen van uitvoerige
citaten uit de roman. Hier en ook later verliest Potgieter zich in omstandige
uitweidingen, waarover hij zich in de bespreking van Manzoni's I promessi sposi
dan weer verontschuldigt. ‘Vergeef mij den zijsprong, lijnrechte wegen zijn mij
onverdragelijk, voor mijn genoegen rijd ik nooit van Haarlem naar Amsterdam.’ In
de eerste jaargang van De Gids ontvouwt hij in zijn recensie van Van Buren Scheles
Het slot te Loevestein nogmaals zijn ideeën over de historische roman. Onder de
verschillende genres verdient het nieuwe genre een aanzienlijke plaats, maar het
is wel een tekstsoort waarvoor ‘niet minder talent dan studie, niet minder genie dan
kennis tot denzelven’ vereist. De roman van Van Buren Schele voldoet niet aan
deze hoge eisen. De gezwollen stijl is onuitstaanbaar, het verhaal vertoont ‘weinig
de kleur van den tijd’, het gegeven is onbenullig. Kortom, de ‘verdichting [voert] ons
in geene nieuwe streken van haar grenzenloos gebied’. In de ogen van Potgieter
dient een roman meer te bieden dan een spannend verhaaltje. Kennelijk geïnspireerd
door wat Bakhuizen van den Brink hierover te berde bracht in zijn principiële kritiek
op Van Lenneps De roos van Dekama in de eerste jaargang van De Gids, rekent
hij het in zijn recensie van Spindlers De egoïst tot de verdiensten van een roman
‘wanneer de Schrijver, in zulk een Werk, een afgetrokken begrip of eene wijsgeerige
gedachte met vleesch en been bekleedt, of wilt gij liever, aanschouwelijk voorstelt’.
Potgieter is zich ervan bewust dat de letterkunde geen statisch fenomeen is, maar
voortdurend in beweging is en verandert. Hij is ervan overtuigd dat hij in een
overgangstijd leeft en dat vele ‘poëtische vormen verouderd zijn, dat het proza er
eenige nieuwe aanbiedt, die bijzonder buigzaam mogen heeten: dat wij in allen
gevalle nog vergeefs het genie te gemoet zien, 't geen zoowel van de industrie als
van de wetenschap onzes tijds de dichterlijke zijde weet op te merken en te
veraanschouwelijken’.
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Herhaaldelijk waagt hij zich aan historische excursen. In zijn opstel Jacob van
Heemskerk en vijf en twintig jaren Hollandsche poëzij (1849) stelt hij dat verzen
waarmee men een halve eeuw geleden een fortuin zou hebben verworven - ‘gladde,
schier onberispelijke verzen’ - niet langer opvallen. Zo slecht als Van Haren schreef,
schrijft tegenwoordig geen schooljongen meer. ‘Men is den vorm meester - en maakt
toch geen indruk!’ Hij signaleert hoe in de loop der tijd op het terrein van de genres
er een wisseling van de wacht heeft plaatsgevonden: ‘In het eerste vierde deel dezer
eeuw scheen de poëzij ten onzent alleenheerscheres; het tweede liep niet ten einde,
of de proza zwaaide den staf.’ Is het waar dat men meer dacht dan dichtte? Een
aanstaande geschiedschrijver moet maar oordelen of dat een juiste taxatie is en of
de redacteuren van tijdschriften nu hogere eisen stellen dan de redacteuren van de
vroegere jaarboekjes. Hij heeft zo zijn twijfels.
Potgieter oordeelt niet alleen streng over de eigentijdse literaire productie, maar
oefent ook herhaaldelijk kritiek uit op aspecten van de literaire infrastructuur die
zijns inziens de bloei van de letterkunde eerder ondermijnen dan bevorderen. Zoals
de literaire kritiek, die aan de leiband loopt van uitgevers en boekhandelaren. Die
verlangen namelijk van een recensie dat zij een ‘onvermoeide voorproefster der
leesgezelschappen, de verslaggeefster in weinige regelen, des boekhandels bogtige
trompet’ is.
Meer nog dan de kritiek zijn de maatschappijen en genootschappen Potgieters
bête noire. Waar Geel nog over ‘uitgebrande kraters’ sprak, spreekt Potgieter over
‘molshopen’, waar veteranen onder het genot van een sigaar onzinnige vragen
bedenken, die dan ook tot middelmatige beantwoordingen leiden. Hij analyseert
ook waar de adoration mutuelle in genootschapsverband toe leidt:
Luister eens even, wat er al vereischt wordt om dit plezier [d.i. toegejuicht
te worden] te hebben. Stoffe en vorm mogen noch te groot, noch te nieuw,
noch te diep, noch te stout, noch te wetenschappelijk, noch te
oorspronkelijk zijn.
Ten slotte richt Potgieter ook zijn pijlen op de hoogleraren die ‘voor onze
Geschiedenis, voor onze Letteren, voor onze Kunst’ verantwoording dragen. Voor
zover zij recenseren, maken zij er zich met een jantje-van-leiden van af:
Waarlijk, niets is verwonderlijker na de gemakkelijkheid, waarmede door
deze heeren de eene maand voor, de andere maand na, goede en kwade
boeken in aller ijl worden afgescheept, dan de eerbied, waarmede
Directeuren van Leesgezelschappen zich voor deze orakels buigen.
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Welke invloed, zo stelt Potgieter verwijtend, hebben de hooggeleerden, met
uitzondering van Van Kampen en Lulofs, eigenlijk uitgeoefend ‘ter verspreiding van
zin voor ons verleden, onzen tijd, onze toekomst’? Er wordt vaak smalend gedaan
over ‘onze jonge Letterkunde’, maar ‘bij wie vertoont zich de liefde voor HOOFT en
VONDEL, voor de Historie en de Poëzij onzer gulden eeuw, het levendigst en het
vruchtbaarst, bij de Priesters of bij de leeken?’
Potgieter doet deze uitval in 1843 in zijn bespreking van 's Gravenhage van A.
Beeloo. Hij vervolgt zijn tirade met een verzuchting die kernachtig samenvat wat
hem als eenling in zijn kritische activiteit van bijna dertig jaren voor ogen stond en
bewoog:
o Onverschilligheid! o traagheid! Inderdaad zou dan geen dier Ouderen
gevoelen, hoe achterlijk wij in menig opzigt bij onze naburen zijn, hoe wij
in de Kunst ten speelbal strekken aan allerlei invloeden van buiten, hoe
het weinig krachtige, oorspronkelijke, voortreffelijke, dat bij ons ontluikt,
schaars wordt gewaardeerd, zich zelden geheel ontwikkelt? Herhaalde
malen drong het Tijdschrift, voor hetwelk wij dit verslag stellen, herhaalde
malen drong het die waarheden, drong het, in het belang van de Kunst
en des Kunstenaars, aan, op een helder bewustzijn van het vermogen
van deze, van den aard der hem bedeelde kracht; herhaalde malen juichte
het, waar het deze of dit zag doorschemeren, vriend en vijand toe. Indien
pogingen van dien aard sympathie vonden, het heeft dit dank te wijten
aan het groote publiek, niet aan hen, bij welke het deze het eerst en het
levendigst mogt verwachten; niet aan hen, die geroepen zijn den smaak
der jeugd te vormen, den smaak des Volks en des Vorsten te louteren
en te veredelen.
Meer dan in het proza en de kritieken schemert in de poëzie van Potgieter een reeks
van persoonlijke ervaringen door. De doem van een ongelukkige jeugd in Zwolle,
waar een tirannieke vader het gezin door financieel wanbeheer vrijwel te gronde
richtte, zijn verhuizing naar zijn tante in Amsterdam, waar faillissementen van zijn
vader hem bleven achtervolgen, zijn vertrek in 1826 als weinig succesvol
vertegenwoordiger van een firma in suiker naar Antwerpen, het haastig verlaten
van die stad vier jaar later na het uitbreken van de Belgische Opstand - het waren
stuk voor stuk ervaringen die op de ontvankelijke Potgieter een diepe indruk maakten.
Als voorts wordt bedacht dat de snel verliefde Potgieter misschien wel de ware heeft
ontmoet, maar nooit heeft gekregen en zijn hele leven vrijgezel is gebleven, dan
wordt het begrijpelijk dat zijn poëzie doortrokken is van die deels traumatische, deels
ontgoochelende gebeurtenissen, en wel op een specifiek potgieteriaanse wijze. Als
hij in zijn kritieken de subjectieve dichters de deur wijst en een objectief dichterschap
voorstaat, dan houdt hij eigenlijk een oratio pro domo. Behalve in zijn eerste
dichterlijke perio-
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de, waarover straks meer, heeft hij in zijn poëzie zijn persoonlijke ik steeds weer
gemaskeerd achter geïdealiseerde gestalten, met de landjonker als zijn favoriete
vermomming.
Pas in 1864 komt Potgieter, hierin sterk gestimuleerd en geholpen door zijn vriend
Busken Huet, ertoe de verzen van een bijna veertigjarig dichtersleven persklaar te
maken voor een verzameluitgave. Hij schift kritisch, vooral onder de jeugdgedichten,
en wijzigt herhaaldelijk vroegere formuleringen. In overleg met zijn uitgever Kruseman
komt Potgieter tot een verdeling van zijn gedichten in een viertal rubrieken: ‘Verzen
door de gebeurtenissen van den dag ingegeven’, ‘Gedichten tot het gemoedsleven
betrekkelijk’, ‘Oudhollandsche toestanden’ en ‘Verscheidenheden’.
In de definitieve uitgave wordt die indeling weliswaar verlaten voor een
chronologische, maar als typering van de verschillende dichtgenres die Potgieter
beoefende, voldoet zijn rubricering nog altijd. Uiteindelijk zal zijn keuze in twee
kloeke delen verschijnen in respectievelijk 1868 en 1875. Naast de zestien delen
van zijn overige werk (proza, kritieken en Het leven van Bakhuizen van den Brink)
leggen zij slechts een bescheiden getuigenis af van zijn onvoorstelbare werkkracht.
De eerste gedichten van Potgieter dateren uit zijn Antwerpse tijd, waar hij de
stimulerende invloed van de flamingant Jan Frans Willems ondergaat. Hij stuurt ze
naar verschillende tijdschriften en almanakken: Apollo, het Algemeen Letterlievend
Maandschrift, De Vriend des Vaderlands, de Vaderlandsche Letteroefeningen, de
Almanak voor het Schoone en Goede en De Nederlandsche Muzenalmanak. Als
beginnend dichter is Potgieter, zoals zo veel van zijn landgenoten, in de ban van
romantische dichters als Byron en De Lamartine. Zijn verzen cirkelen meestal rond
‘het gemoedsleven’; de verzuchtingen over niet-beantwoorde liefdes zijn gekleurd
door sombere overdenkingen. In een tweetal niet-herdrukte gedichten, beide ‘Willems
reize’ geheten, kondigt de figuur van zijn favoriete personage, de landjonker, zich
al aan. In het eerste gedicht rijdt de jonge Willem op zijn ‘vrolijk paard’ terug naar
het huis van zijn voorgeslacht, waar hij door niet-genoemde rampen uit is verjaagd.
In het tweede wordt gesuggereerd dat de vroegere grootheid voorbij is. In een droef
vaarwel aan zijn geliefde Adeline beseft de landjonker dat de ‘oude muren’ nooit
meer hun ‘jongen meester’ zullen terugzien.
Al even somber is het wel herdrukte jeugdgedicht ‘De twintigjarige (Klagt)’ (1831).
In een dertiental zevenregelige strofen denkt een jongeman terug aan zijn gelukkige
jeugd. De ‘lachende morgen van 't leven is voorbij. Gesmaad is zijn naam en onteerd
zijn geslacht.’ Zijn ouders zijn dood, zijn vrienden hebben hem verlaten, maar ‘voor
meelij te trots en voor klagte te fier’ veracht hij de ‘mening der menschen’. Eens
zwoer hij: ‘Mijn leven zij liefde! Het weldoen mijn
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doel!’ Nu echter is zijn enthousiasme omgeslagen in ‘koelheid en wrevelmoed’. Het
gedicht eindigt echter niet in mineur:
Laat eiken verand'ren en buigen de kruin,
Laat bruisende stroomen verdroogen;
Verkeere in vallei zich het blinkende duin,
Geen ommekeer heerscht in den hoogen;
Tot Hem dien den scepter der werelden tilt,
Den nood van 't gewormt als van 't geestenheir stilt,
Tot Hem slaat hij biddende de ogen!

Rond 1834 neemt de dan zesentwintigjarige Potgieter afstand van zijn romantisch
individualisme. De dagelijkse realiteit gaat nu een grotere rol in zijn leven spelen.
Schoonheid ligt voortaan voor hem meer in een krachtig beleden burgerschap en
in het bezingen van nationale grootheid. Aan Drost schrijft hij dat hij van de poëzie
afscheid wilde nemen met een gedicht ‘Vroeg sterven’. Als voorlopige streep onder
het verleden publiceert hij ‘De nalatenschap van den landjonker’ in De Muzen.
Potgieter maskeert hier zijn persoonlijke betrokkenheid via een dubbele vermomming:
de edelman Joan Unico, een verre neef van de jong gestorven ‘Theodoor V.. D......’,
en domicilie houdend op ‘Huize ter B...’, verschaft in ‘Junij 1834’ in een uitvoerige
brief aan de redactie van De Muzen enkele biografische gegevens over zijn verre
verwant. In zijn met voor Potgieter karakteristieke uitweidingen doorspekte relaas
verhaalt de neef hoe hij ertoe kwam de nagelaten gedichten van Theodoor voor te
lezen aan een aantal lieftallige schonen. Hij liet de dames de keuze welke gedichten
naar De Muzen zouden worden opgestuurd. Vandaar dat ‘de Liefde schering en
inslag’ is en niet de ernst de hoofdmoot van deze gedichten uitmaakt. De versjes
van Theodoor behelzen terugblikken op voorbijgegane liefdes, zoals die voor ene
Jacoba, van wie ‘'t poez'lig-rijke-boezemmalsch’ de verliefde jongeling nog altijd
vermag te boeien, voor ene Mathilde, die een ander verkoos, een herfstmijmering
waarin de dichter zijn einde voelt naderen, en ook een vers waarin naast Mathilde
het paardrijden wordt verheerlijkt.
Het zal een constante blijven in de gedichten van Potgieter: het bezingen van
lieve meisjes, maar ze blijven veelal ferne Geliebten. Op het moment suprême
maken vaak binnenkomende derden de liefdesverklaring onmogelijk, of de meisjes
kiezen uiteindelijk toch voor een ander.
Een uitzondering op die regel vormt de liefdesnovelle in een cyclus gedichten
‘Afrid ter Valkenjagt’ (1842). Bij een van zijn bezoeken aan het Trippenhuis was
Potgieter gegrepen door een schilderij van een jachttafereel in een ideale natuur
op een stralende dag. Potgieter herdicht het schilderij vanuit het standpunt van
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een jonge minnaar die ter zijde staat en het geluk van anderen melancholiek
meebeleeft. Het gedicht wordt een monoloog van een door ‘vaders wreeden dwang’
buitengesloten verliefde jongeman die in zijn verbeelding alle hindernissen overwint
en zich droomt, dat hij mee mag doen op het jachtfeest en wellicht het jawoord zal
kunnen verwerven van zijn Jacoba. Hij is teruggekeerd uit militaire dienst naar het
landhuis waaruit hij enkele jaren tevoren door haar vader is verbannen. Hij droomt
zich nu het vangen van de paarden, het bij zonsopgang voeren van de zwanen door
Jacoba, en vervolgens een jachtrit. In zijn verbeelding ontmoet hij Jacoba alleen in
het bos. Hij steekt een liefdesverklaring af en wordt niet afgewezen:
Hoe de glans dier hemelsche oogen,
Blaauw en blinkend als ze zijn,
Met een' mist wordt overtogen,
Liever mij dan held'ren schijn;
Hoe de tweelinggolven jagen
Onder d'Amazonen dos;
't Waar' de stond een' kus te wagen,
Scholen wij alleen in 't bosch!
‘Spreek, Jacoba! - o mijn lippen
“Lieten, in mijn” stoutsten droom,
“Zich te vaak uw” naam ontglippen,
Dan dat ik die thans betoom.
Spreek, Jacoba! - 's Konings blikken
Onderscheidden me in den strijd, Laat mij zoeter gunst verkwikken,
“Duldt ge dat ik 't al u wijd”?’
Hemel! schoon de jagtgodesse
Gram de horens schett'ren doet,
Bloost en bleekt haar priesteresse,
Lacht ze door haar tranen zoet!
En terwijl de wouden dreunen
Van 't verdoovende geluid,
Voel ik op mijn borst haar leunen,
Haar, mijn schuwe, schoone bruid!

‘Afrid ter Valkenjagt’ mag een sleutelgedicht genoemd worden tot de poëzie van
Potgieter. Allerlei motieven van vroeger en ook later komen hier bij elkaar. Potgieter
idealiseert en transponeert zichzelf van burgerjongen tot een adellijk personage,
de traumatische relatie tot zijn vader keert op een hoger niveau terug
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in het gegeven van een vader die hem heeft verstoten (waarom wordt niet duidelijk)
en de mislukte pogingen van Potgieter om een liefdesrelatie aan te gaan vinden
hier wel een gelukkig slotakkoord. Dat alles is echter alleen mogelijk als droom,
Potgieters favoriete verbeeldingsmetafoor.
Het zal zeventien jaar duren voordat Potgieter weer uitgebreid de liefde bezingt
in ‘Jacoba, rijmen gevonden in het kamp bij Zeist’ (1859), een liefdesnovelle in een
cyclus van gedichten. Als variant op de landjonker is het nu een jonge officier van
burgerlijke afkomst die op weg naar militaire manoeuvres een adellijke schone
ontmoet. Haar vader, die een kasteel in een fraai park bewoont, acht de jonge officier
te gering voor zijn dochter. Tijdens het bal na de manoeuvres weet deze niettemin
de jonge vrouw voor zich te winnen. In zijn laatste grote gedicht, ook De nalatenschap
van den landjonker geheten, waarover straks meer, zal hij dit thema nog eens
uitgebreid aan de orde stellen.
Als Potgieter eenmaal redacteur van De Gids is wil hij in zijn gedichten vooral
reageren op verschijnselen in de eigentijdse werkelijkheid. Hij predikt vooruitgang
en oefent kritiek uit op misstanden van uiteenlopende aard. Hij typeert deze
gedichten, die hij met een aantal onderbrekingen schreef vanaf 1839 tot zijn dood,
als ‘Zangen des tijds’. Het zijn commentaren van een veelal satirisch chroniqueur,
meestal verbitterd van toon en als poëzie niet altijd overtuigend. Hij begon met het
gedicht ‘Verschijning op Sinte Lucie-nacht’ (1839), een droomallegorie op het
Koninklijk Nederlandsch Instituut, waarin de krachteloosheid van die instelling breed
wordt uitgemeten. Van jongs af aan had Potgieter een weerzin tegen het
georganiseerde literaire leven. Behalve het Koninklijk Nederlandsch Instituut werden
de Hollandsche Maatschappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen en de Leidse
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde voortdurend slachtoffer van zijn spot.
Tijdskritiek klinkt eveneens door in ‘Het jagertje’ (1853), waarin de trekschuit nu
symbool is voor de nationale traagheid, en ‘Haesje Claesdochter op 't Prinsenhof’
(1855).
Naast al die ernstige, overladen tijdzangen kon Potgieter zo nu en dan ook een
wat luchtiger toon aanslaan. Een goed voorbeeld is daarvan in de eerste plaats het
bundeltje De liedekens van Bontekoe (1840), door hem beschouwd als een voorbeeld
van echt nationale poëzie. Uitgangspunt vormde hier het zeventiende-eeuwse
Journael van Bontekoe, en wel de episode waarin deze in een prauwtje belaagd
wordt door inlandse roeiers. Om het leven te redden zet Bontekoe het op een zingen.
Binnen het kader van zijn beschrijving van die tocht last Potgieter een tiental
‘liedekens’ in, op zeventiende-eeuwse wijzen, woorden en onderwerpen. Daar zijn
verhalende liedjes bij als ‘Roeltjen uit de Bontekoe’ en ‘De Zeilwagen van Prince
Mouringh’. In het geslaagde ‘Wijs Klaertjen op 't ijs’ wordt een vrijerijtje beschreven.
Gelukt is ook het gedicht ‘Inkeer’, een dialoog tussen een stervende oom en een
op zijn geld beluste neef. Een nog altijd lees-
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bare tekst is het opgewekte ‘Dieuwertjen’, een herinnering aan de avond waarop
Diewertje aan de boerenzoon het jawoord gaf:
Dieuwertjen! heugt je nog de avond voor Paasch?
Eer ik je vragen ging, stapte ik in mijn plaats,
Mijn woning, mijn schuren, mijn stal nog eens om,
Vast peinzend: tot alles is zij wellekom.
Wit van den hagel, maar warm trots de kou',
Haalde ik de klink op: je zat bij de schouw;
Ik ligtte mijn mantel; jij wierp op het vier
Een mutserd, en 'k dacht: zij ziet gaarne mij hier.

In zijn laatste levensfase waagt Potgieter zich aan een tweetal grote gedichten,
Florence (1868) en De nalatenschap van den landjonker (1875). Beide werken
getuigen van grote eruditie en dichterlijk vermogen, maar voor alle twee geldt ook
dat ze moeilijk toegankelijk zijn. Zonder Potgieters eigen, uitgebreide toelichtingen
en latere commentaren kan de lezer er nauwelijks vat op krijgen.
Florence, aan Busken Huet opgedragen, vormt een verslag van de grote
Dante-feesten die in mei 1865 werden gehouden. Potgieter was daarbij aanwezig
en ook Busken Huet, door Potgieter na hun beider plotselinge vertrek uit de
Gids-redactie uitgenodigd om hem te vergezellen. De opgedane indrukken in
Florence vulde Potgieter aan met een herlezing van Dante zelf en van de nieuwste
literatuur die er over de Italiaanse dichter geschreven was. In de loop van 1867 was
het werk af. Het werd een monumentaal gedicht, breder en dieper gravend dan hij
ooit eerder had gedaan, een doorlopende hulde aan de Italiaanse dichter en de
schoonheid. Het gedicht werd met name door de Tachtigers hogelijk gewaardeerd,
en mede dankzij hun enthousiasme werd Florence het meest geslaagde specimen
uit Potgieters omvangrijke oeuvre.
De moeilijkheid ervan wordt mede vergroot door een weinig heldere inwendige
structuur. Formeel is het gedicht in terzinen geschreven, waarbij elke terzine begint
met een nieuwe rijmklank. Verder verdeelde Potgieter Florence in een twintigtal
‘hoofdstukken’, lopend van ‘De aankomst’ tot ‘Dante's zegen’. Het geheel werd
afgesloten met tientallen bladzijden ‘Toelichtingen’. Alles wat Potgieter in zijn leven
aan uiteenlopende genres had beoefend, kwam samen in Florence: het reisgedicht,
herinneringsgedichten, huldigingsgedichten, literair-historische studies, novellistische
aanzetten enzovoort. Het resultaat is niet ten onrechte hybridisch genoemd. Als er
een eenheid valt aan te wijzen, ligt die in de persoon van de auteur zelf, die nu
eenmaal keer op keer de genregrenzen opzoekt. Zoals gezegd blijft Florence, alle
toelichtingen van Potgieter zelf en latere
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tekstbezorgers ten spijt, een vrij ondoordringbaar gedicht. In Florence wordt, zoals
in veel van zijn poëzie, het taalspel overschaduwd en verdonkerd door verstandelijke
overwegingen, eruditie en de behoefte aan historische kritiek. Zijn onmiskenbare
creativiteit harmonieerde slechts in beperkte mate met zijn nog grotere drang tot
het uitdragen van een boodschap en zijn behoefte om zijn eruditie ruim baan te
geven.
Ten behoeve van de bundeling van zijn verzen schaafde Potgieter, zoals eerder
is opgemerkt, aan sommige jeugdverzen en liet hij andere weg. Aanvankelijk wilde
hij ook de ‘Nalatenschap’ van 1834 omwerken. In zijn laatste grote werk De
nalatenschap van den landjonker (1875) laat hij de oude mystificatie van de neef
van Joan Unico echter schieten. Met handhaving van de titel doet hij het in een zeer
uitvoerige toelichting, die uiteindelijk volledig ontspoort, voorkomen dat de landjonker
Theodoor, met wie Potgieter in Zwolle bevriend zou zijn geweest, hem bij zijn
vroegtijdige overlijden zijn dichterlijke nalatenschap zou hebben vermaakt. Een
aantal veranderingen en verbeteringen zou Potgieter op verzoek van de dichter
hebben aangebracht, maar het blijft toch het werk van de landjonker. Diens poëzie,
aldus Potgieter, kan niet beter gekarakteriseerd worden ‘dan als eene enkele poging
in poëtischen vorm het lief en leed weêr te geven, de ontwikkeling van zijn hoofd
en van zijn harte!’ Potgieters maskerade lukte wonderwel. Busken Huet geloofde
stellig in het bestaan van een dichtende, bevriende landjonker, en Geertrui
Bosboom-Toussaint moest door Potgieter zelf uit de droom worden geholpen.
De nalatenschap van den landjonker omvat in totaal een vijftiental gedichten: een
zestal heeft betrekking op het gemoedsleven van de landjonker met voornamelijk
de liefde als thema. Zes andere zijn ‘schetsen uit de wereld die hij om zich heen
gadesloeg’. Er volgen dan nog een tweetal objectief-lyrische verzen en ten slotte
het maar liefst 384 strofen omvattende slotgedicht ‘Gedroomd paardrijden’. Er is
uitvoerig gedebatteerd over de vraag of er een eenheidsstructuur valt te ontdekken
tussen de eerste veertien gedichten en het daaropvolgende ‘Gedroomd paardrijden’.
Ontegenzeglijk wordt in het laatste gedicht de histoire intime afgesloten, maar inhoud
en omvang wijken van ‘Gedroomd paardrijden’ zo af dat het in de woorden van de
Potgieter-kenner Jacob Smit, ‘de indruk maakt van een reusachtige rhododendron
die op het laatst nog aan het bouquetje toegevoegd werd en het keurige evenwicht
ervan uit elkaar rukt’.
Van de zes liefdesgedichten overtuigt ‘Verrassing’ het meest. De landjonker wacht
in een tuinkoepel van het bevriende kasteel Meerhof op de vrouw des huizes.
Beurtelings dwaalt zijn blik over het majesteitelijke landschap en langs de boeken
in de goed voorziene bibliotheek (met een geraffineerde hommage aan Starings
‘Herdenking’). Dan treedt er een lieftallig logeetje binnen, dat de landjonker in vuur
en vlam zet:

Willem van den Berg en Piet Couttenier, Alles is taal geworden. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1800-1900

276
Zij zweefde in steê der vrouw des huizes binnen,
Zij gleed terug toen zij alleen me er zag;
Om fluks den schroom bevallig te overwinnen,
Om mij, beleefd, te groeten trots den lach
Dien 'k wekken moest, beroofd, naar 't scheen, van zinnen
Al stamelde ik 't gehuichelde beklag
Dat ze er vergeefs..... maar wist ik wat ik zeide?
Die haar aanschouwde en van vervoering schreide!
Gestalte en gang als vorstelijk we prijzen, Om 't bloeijend hoofd het glinst'rend donk're haar, Een tweelingstarre in 't zomerzwerk aan 't rijzen, De levensvreugde op 't frissche lippenpaar, Het voorregt, dat den palm ik toe zou wijzen,
Een stem zoo zacht of melody ze waar', En laatst maar liefst, wat mangelt aan mijn woorden,
De harmonie waarin deez' gaven gloorden!

Later maken zij gedrieën een idyllisch boottochtje. De landjonker zou al spelevarend
het gewaagd hebben het logeetje zijn liefde te verklaren, maar door de aanwezigheid
van de vrouw des huizes blijft het een gemiste kans. Deze liefdesidylle krijgt een
vervolg in ‘Stil spel’. De landjonker heeft een feestelijke avondmaaltijd bijgewoond
op de Meerhof en begeleidt de douairière van Eikenstede zoals gewoonlijk te paard.
De oude dame raadt de gevoelens van de jonker voor het jonge logeetje en spreekt
hem moed in. Weer thuis spreekt de landjonker in ‘Gemijmer’ zijn hoop en vrees uit
of zijn liefde ooit zal worden beantwoord. In het volgende gedicht ‘Onder de linde
II’ converseert hij met de linde en droomt hij van een ‘zoeter stond’.
Van veel raffinement getuigt ten slotte het korte vers ‘Of Rhijnschen roemer, Of
Fransche fluit!’ In dat gedicht staan beide glazen voor twee soorten van liefde
(sentimenteel versus spiritueel) en ook voor twee met elkaar strijdige kanten van
Potgieters wezen (gemoed en geest), waartussen harmonie moet worden gevonden.
In het laatste, 384 strofen tellende gedicht ‘Gedroomd paardrijden’ keren de
landjonker, de vrouwe van Meerhof en haar logeetje terug. De eerste voert het
woord, dat wil zeggen, hij schrijft een brief als ‘Antwoord aan de vrouwe van Meerhof’
die hem had verzocht ‘aanstaanden Vrijdag op de Burcht twee rijpaarden ter onzer
beschikking’ te stellen.
Het wordt een ‘droombrief’, waarin Potgieter zijn onvervulde verlangens en idealen
voor de laatste maal gestalte kan geven. Het droomscenario geeft zijn ver-
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beelding alle ruimte en ook zijn eruditie kan hij erin kwijt. Ogenschijnlijk teugelloos
kan hij pendelen tussen heden en verleden, en de lezer zonder overgangen steeds
weer andere visioenen voorschotelen. Dat gebeurt echter zo driest en springerig
dat Potgieter een omvangrijk notenapparaat en een uitvoerige toelichting achteraf
nodig heeft om ‘Gedroomd paardrijden’ enigszins toegankelijk te maken.
Formeel legde Potgieter zich wel een duidelijke beperking op; het gedicht is geleed
in 12 maal 32 strofen van 6 verzen, in totaal dus 2304 verzen. De briefvorm sloot
daarentegen naadloos aan bij zijn oogmerken. Die verschafte hem de mogelijkheid
breedvoerig te betogen.
Het pendelen tussen gedroomd heden en verleden stelt de landjonker (Potgieter)
ook in de gelegenheid iets over zijn wijze van dichten op te merken. Achter de
vrouwe van Meerhof is het de lezer van ‘Gedroomd paardrijden’ die binnen het
gedicht zelf leesinstructies ontvangt. Zo heet het in de dertiende en veertiende strofe:
U is 't bekend, vriendin! dat ik geen vonnis vrees
Als over verzen vaak de nuchterheid er wees,
Die puntjes geeft aan d' i's en streepjes d' f's en t's; Maar toch, als in haar hand dit blad papiers ooit raakte,
Wie weet hoe niet alleen 't gespring des stijls zij laakte,
Wat mooliks voor de jeugd zij van ons tweetjes maakte?
‘Den tegenwoordigen met den verleden tijd
Verwisseld, schoon geen wenk den overgang verkondde, Dat korte, daar altoos de duid'lijkheid bij lijdt, Die beelden, onverhoeds gegrepen wijd en zijd,
Als stoof door alle lucht hij rusteloos in 't ronde!’ Vergrijps genoeg, voorwaar! maar 'k pleegde zwaarder zonde!

Het is met name in deze laatste strofe dat Potgieter zijn droomgedicht trefzeker
typeert. Zijn ‘zwaarder’ zonde wordt in het vervolg uitgelegd. Hij heeft het bestaan
ook ‘lager leven’ in zijn verzen op te nemen:
Waar ook de poëzy een zweem verheffens waag'
Daar grijpt de proza haar, belemm'rend, bij de slippen,
Niet smeekend: voer me meê! - gebiedend: blijf omlaag!

Uitdagend ten slotte wordt in de drieëndertigste strofe de kracht van de verbeelding
verwoord, die ‘Gedroomd paardrijden’ stuurt en het ene visioen associatief op het
andere laat volgen:
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Verbeeldingswereld zijn geen grenzen aangewezen
Als tijd en ruimte om 't zeerst 't onz' werkelijke doen:
Wat zij verdwenen wenscht, of wat zij wenscht verrezen,
Het deinst! het daagt! 't volstaat dat zij de zucht durft voên;
Des wijsgeers ergernis, die haar de les blijft lezen
Voor luttel logica in 't wiss'len van visioen.

‘Gedroomd paardrijden’ kan men beschouwen als Potgieters dichterlijk testament,
waarin hij vroegere motieven weer oppakt en alle modi van zijn wezen een plaats
geeft.
Meer dan Potgieters vriend Busken Huet was de Tachtiger Verwey ingenomen
met dit laatste omvangrijke gedicht. Zijn grote waardering voor Potgieter toonde hij
al in zijn Het leven van Potgieter (1903), dat eindigt met de woorden:
Mij komt het voor dat wanneer een Kunstenaar zoozeer de vervulling van
zichzelf gegeven heeft, hij tevens de vervulling gebracht heeft van zijn
tijd. De Negentiende Eeuw in Nederland is Potgieter. De Europeesche
Romantiek in Nederland is Potgieter. En waar is de europeesche dichter
die de Romantiek zoo volledig en zoo eigenaardig heeft uitgesproken als
hij? In 1908 zal Verwey zijn bewondering voor Potgieters magnum opus nog eens
onderstrepen door onder de titel Gedroomd paardrijden. Het testament van Potgieter
een heruitgave te bezorgen, voorzien van een uitgebreide inleiding en vele
verhelderende aantekeningen; een tweede druk volgt in 1912. Potgieter, van jongs
af aan de grens zoekend tussen fantasie en kritiek, bereikt volgens Verwey hier een
synthese. ‘Vizioen en oordeelvelling slingeren zich om en door elkaar.’ Het is volgens
Verwey ook een helder gedicht.
Na hem zal Jacob Smit in 1950 in zijn Leven en werken van E.J. Potgieter zich
eveneens in bewonderende termen uitlaten over ‘Gedroomd paardrijden’, al noemt
hij het wel ‘geleerdenpoëzij’, ‘dat wil zeggen poëzie die wel degelijk poëzie is, maar
die tegelijk veel studeerkamerkennis veronderstelt’. Tot een herdruk is het na de
twee uitgaven van Verwey nooit gekomen. In 2004 verscheen een klein bundeltje
gedichten van Potgieter onder de titel Uit de nalatenschap van een dromer. Naar
een fragment uit ‘Gedroomd paardrijden’ zal men daar tevergeefs zoeken.
Populair is Potgieter, ook al in de negentiende eeuw, nooit geweest. De
rehabilitatiepogingen van Verwey ten spijt blijft hij een weinig gelezen dichter. In
zekere zin kreeg Potgieter waar hij om gevraagd had. Hij was wars van de
gemakkelijke, gemeenzame, al te eenvoudige poëzie van zijn dichtende tijdgenoten,
en fulmineerde voortdurend tegen het populaire. Zijn dichterlijke
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dromen, zijn visioenen, waar verbeeldingskracht en eruditie hand in hand gaan,
gingen en gaan echter de meeste lezers te hoog. Als Potgieter in 1875 een aantal
maanden voor zijn dood op zijn ziekbed het portret beziet dat het tweede deel van
zijn verzamelde poëzie siert, zou hij met zelfspot hebben opgemerkt: ‘'t Is toch maar
een burgerman.’ De beursman die als dichter landjonker wil zijn, die de droom
verkiest boven de werkelijkheid en als eeuwige vrijgezel in de liefde blijft geloven het geeft deze dichterlijke burgerman iets tragisch.

J.A. Alberdingk Thijm (1820-1889), verdediger en beoefenaar van de
aant.
poëzie
Typerend voor de algemene prozavoorkeur en de lauwe houding ten opzichte van
poëzie is in dit tijdvak een aantal signalen in de tijdschriften. In de Vaderlandsche
Letteroefeningen van 1842 vraagt men zich af ‘waarom de dichtkunst onder onze
landgenooten, voor het tegenwoordige, minder algemeen bijval schijnt te vinden,
dan in vroeger tijdperken?’ Twee jaar later moet de recensent in hetzelfde tijdschrift
toegeven dat onze tijd ‘den schimp van onpoëtisch eenigzins mag dragen’. Nog
weer een paar jaar later schrijft de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
zelfs een prijsvraag uit over de vraag of ‘de toestand onzer hedendaagsche
maatschappij niet meer geschikt is voor de dichtkunst’. Het lijkt niet onmogelijk dat
die sombere geluiden mede zijn ingegeven door het vermeende standpunt dat in
De Gids werd ingenomen. In de maartaflevering van 1844 had Potgieter een aantal
Vlaamse romans besproken. Het stuk wordt voorafgegaan door een motto dat is
ontleend aan Geels voorrede bij de tweede druk van Het proza (1840): ‘Wij maakten
reeds verzen, wanneer wij de taal nog niet in onze macht hadden.’ In de recensie
zelf spreekt Potgieter uit dat de Vlaamse poëzie een povere indruk maakt, maar
gelukkig stelt het letterkundig België alles in het werk ‘om zijn proza te verheffen tot
het voertuig der gedachten’. Die uitspraak valt verkeerd bij de vierentwintigjarige
Josephus Albertus Alberdingk Thijm, die zich in die periode als dichter begint te
manifesteren en als ziel en motor van De Spektator (1843-1850) aan de weg begint
te timmeren. Alberdingk Thijm zal zich in de komende jaren opwerpen als een
geducht poëzieapologeet. Hij citeert in zijn tijdschrift bovenstaande uitspraak van
Potgieter vrij letterlijk, maar voegt er iets aan toe wat bij Potgieter niet te vinden is:
‘Het is de algemeene richting der beschaving alle pogingen in te spannen om de
dichterlijke vorm geheel te verdringen [cursivering van Alberdingk Thijm], en het
proza te verheffen tot het voertuig der gedachten.’ De redactie van De Gids reageert
onmiddellijk en verontwaardigd. Het zou een beschuldiging zijn die berust op enkele
uit hun verband gerukte citaten. Toch is de reactie van Alberdingk Thijm wel
begrijpelijk, want bij eerdere gelegenheden had De Gids de opmars van het proza
herhaaldelijk toegejuicht. Via speldenprikken in De Spektator houdt
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Alberdingk Thijm het debat gaande, om eerst goed in de aanval te gaan in het
voorwoord van zijn uitvoerige gedicht De klok van Delft (1846), waarover straks
meer.
In het midden van de negentiende eeuw vormden Potgieter en Alberdingk Thijm
een paar apart. In bepaalde opzichten leken ze op elkaar, maar ze
vertegenwoordigden niettemin twee tegengestelde literaire kampen. Alle twee waren
autodidact, ze ontmoetten elkaar regelmatig op de beurs, beiden waren van een
grote belezenheid en eruditie, en huldigden een hoge opvatting over waar de
literatuur over zou dienen te gaan, en als dichter waren ze alle twee van een
moeilijkheidsgraad en duisterheid die hun in de eigen tijd noch later grote populariteit
bezorgden. Het bevreemdt dan ook niet dat zij, alle schermutselingen ten spijt, veel
waardering voor elkaar koesterden. ‘Het getrouwste broederpaar, op welks bezit
en vereering Amsterdam zich in de litteratuur verheffen kan,’ schreef Busken Huet.
In hun koopmanschap, aldus dezelfde, ‘ijzeren hoofden, vaste karakters, een
e

weerglans van de 17 eeuw’. Beiden waren wars van de realistische tendenties in
de eigentijdse kunst en eisten idealisering van de werkelijkheid, maar in de invulling
daarvan legden ze toch verschillende accenten. Potgieter geloofde in een nationale,
humanitaire cultuur, voor hem belichaamd in de zeventiende eeuw. Het ideaal van
Alberdingk Thijm was transcendent, niet van deze wereld, goddelijk geïnspireerd
en gelokaliseerd in de Middeleeuwen.
Door hun geregelde en langdurige contacten hebben zij over en weer invloed op
elkaar uitgeoefend. Dankzij Potgieters herhaaldelijk uitgesproken respect voor
Alberdingk Thijm werd deze zich bewust van zijn taak voor de katholieke letterkunde.
Het ontwikkelen van het ‘Hollandsch-Catholijke’, door Potgieter als Alberdingk Thijms
opdracht aangewezen, heeft Alberdingk Thijm als een dwingend bevel uitgevoerd.
Later verschoof zijn aandacht van de Middeleeuwen naar de zeventiende eeuw en
het katholieke element daarin. Ook daarin is de invloed van Potgieter bespeurbaar.
Achteraf is Alberdingk Thijm niet zozeer als voorman, als wel als wegbereider van
de katholieke culturele herleving een plaats toegekend. Hij was nu eenmaal te zeer
een eenling om ook emancipator te kunnen zijn. Vóór alles was Alberdingk Thijm
antiprotestant. Zijn grootste verwijt aan het protestantisme was dat het de katholieke
Middeleeuwen zou hebben afgesloten en de culturele ontwikkeling sinds Karel de
Grote gewelddadig zou hebben verstoord, zoals hij in zijn in het Frans gestelde
literatuurgeschiedenis De la littérature neérlandaise à ses différentes époques (1854)
schrijft. Zijn verdienste is het geweest om de katholieke Middeleeuwen te doen
herleven en aan te tonen dat die periode uit cultuurhistorisch oogpunt de vergelijking
met latere tijden glansrijk kon doorstaan. Al met al is hij vanaf 1840 tot aan de
Tachtigers een spraakmakende en dominante literator ge-
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weest, die het door zijn eigenzinnigheid ook vaak met zijn geloofsgenoten aan de
stok kreeg.
Rond zijn vijfentwintigste begon Alberdingk Thijm naam te maken als dichter,
publicist en openbaar persoon. Als voorstander van de Groot Nederlandse gedachte
verwierf hij in Zuid-Nederland veel vrienden en medestanders, zoals Snellaert en
Gezelle. Veel van zijn bemoeienissen op het terrein van taal- en letterkunde waren
gericht op de eenheid van taalgenoten in Noord en Zuid. Als woordvoerder op de
Taal- en Letterkundige Congressen heeft hij zich beijverd om de relatie tussen de
Noord-Nederlanders en de Vlamingen te verstevigen. Hij was zeer actief op de
meest uiteenlopende terreinen en wierp zich ook op als tijdschriftleider. Hij werkte
vanaf 1841 mee aan de Kunstkronijk, vanaf 1845 aan het Algemeen Letterlievend
Maandschrift, en hij werd de drijvende kracht achter De Spektator van Toneel,
Concerten en Tentoonstellingen, waaraan hij in 1843 begon mee te werken. Hij was
oprichter van een tweetal tijdschriften, de Volks-almanak voor Nederlandsche
Katholieken, een blad voor de ‘eenvoudigen van geest’, waarin ‘volk’, ‘Nederlands’
en ‘katholiek’ de drie sleutelwoorden waren en waaraan ook Vlamingen als
Dautzenberg, Van Duyse en Gezelle meewerkten. En voorts van Dietsche Warande
(1855-1877), dat mikte op een geletterd publiek en waarin vooral cultuurhistorische
bijdragen werden opgenomen. In tegenstelling tot de Volks-almanak (met een oplage
van vierduizend) had Dietsche Warande slechts driehonderd abonnees, ondanks
de medewerking van niet-katholieken als Van Vloten en Da Costa. Een groot deel
van dit laatste tijdschrift werd door Alberdingk Thijm zelf gevuld onder verschillende
pseudoniemen, onder andere Pauwels Forestier, een naam die hij ook al had gebruikt
in De Spektator.
In de jaren tussen 1840 en 1850, zijn dichterlijkste periode, ontpopt Alberdingk
Thijm zich als een driftig hervormer op kunstgebied, een ‘luidruchtig heraut van een
naderende katholieke romantiek’, volgens een latere levensbeschrijver. Zijn eerste
verzen, niet voor het publiek bestemd, verraden invloed van de buitenlandse
Romantiek, met name Byron, ook hem onderdompelend in een kortstondige ‘zwarte
tijd’.
Twee Nederlandse literaire coryfeeën zijn bepalend geweest voor zijn dichterschap,
eerst Bilderdijk en later Vondel. In zijn literatuurgeschiedenis noemt hij Bilderdijk
‘comme un soleil au milieu des étoiles, il est, en un mot, le Vondel du XIXe siècle’.
In zijn eerste voor het publiek bestemde dichtbundel Drie gedichten (1844) kreeg
het vers ‘Bij Royers Borstbeeld van Bilderdijk’ een ereplaats:
U min ik, Oude! met uw stroefgeplooide trekken!
U, met dat starend oog, door borstels overbraauwd;
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Onder de titel ‘Herleving van Vondel’ begint hij kritieken te schrijven op de
Vondel-uitgave van Jacob van Lennep. Zijn kennis van Vondel zal zich in de komende
jaren verdiepen. In 1876 verschijnt de bundeling van zijn Portretten van Vondel,
waarmee het fundament werd gelegd tot het wetenschappelijke werk van de
katholieke Vondel-school. In zijn laatste levensjaren werkte hij nog aan een nieuwe
Vondel-uitgave. Van de beoogde tien delen verschenen er slechts twee.
In het derde gedicht uit de bundel Drie gedichten, ‘De geboorte der Kunst’ geheten,
ontvouwt Alberdingk Thijm voor het eerst zijn kunst- en poëzieopvatting, zoals hij
dat later nog een aantal malen zal doen. Hij voert de lezer terug naar Adam en Eva
vlak na de zondeval. In brede bilderdijkiaanse alexandrijnen verwerft de ‘verslagen
ziel’ van Adam in een droom het inzicht dat er nog hoop is voor de gevallen mens:
Heil 't aardrijk! Heil den Mensch! En Glorie aan den Heer!
Jehovahs heilig Licht daalt over zondaars neêr!
Hij heeft de roê der wraak van 't Menschdom afgeheven:
Heeft bloemen in den boei der Stoflijkheid geweven;
Biedt sterking, wien de dracht van 't levensjuk bezwaart:
Jehovahs heilig Beeld weêrspiegelt zich op de aard!

Ontwaakt uit zijn droom wordt Adam geraakt door de schoonheid van de natuur,
die haar climax vindt in de sluimerende Eva:
Ze IS SCHOON, ZE IS SCHOON - o God! Dat doet mijn boezem breken,
En knielend in het stof, zijn oog te hemelwaart,
Dat vlammen schiet naar God, en tranen plengt op de aard,
Doet hij een Englenzang in Aardsche Vormen hooren: En de eerste POËZIJ, de DICHTKUNST, is geboren!

De in Eva belichaamde aardse schoonheid, zo begrijpt Adam, die voor Alberdingk
Thijm mag spreken, vormt een afspiegeling van het goddelijke. Wie daarvan
doordrongen is en in dat besef poëzie schrijft, is een echte dichter. Alberdingk Thijm
zet zijn visie kracht bij middels een Bilderdijk-citaat: ‘De Dichtkunst des Poëets, de
Godsdienst van den Christen, is Een!’ Zij die dat niet inzien, zijn te beklagen. ‘Hun
viel geen sprank ten deel van 't aardverheemlend vuur, / Dat zacht te vonklen ligt
op 't outer der natuur’. Op dit bilderdijkiaanse aambeeld zal Alberdingk Thijm de
komende jaren blijven slaan.
Twee jaar later publiceert Alberdingk Thijm De klok van Delft. Het is alweer een
omvangrijk gedicht, voorafgegaan door een even uitgebreide inleiding,
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waarin Alberdingk Thijm al zijn eruditie en welsprekendheid aanwendt om de lezer
ervan te overtuigen dat de zogenaamde ‘warschheid onzes volks’ van poëzie een
ten onrechte door de redactie van De Gids verbreid fabeltje is. In tegenstelling tot
wat elders beweerd wordt, vindt hij de eigen tijd ‘der poëzije gunstiger dan allen
anderen kunstformen’. Het is nu eenmaal zo dat de schone, harmonieuze, ritmische
gedachte een ritmische ‘form als haar symbool, als het beeld, dat haar het best aan
de menschelijke zinnen vertegenwoordigt’ vereist. In het proza is die fusie tussen
gedachte en vorm minder dwingend en dat draagt nu eenmaal niet bij tot de
‘harmonie van het kunstgewrocht’.
Een tweede argument waarom de poëzie meer geëigend is voor zijn tijd, acht
Alberdingk Thijm het feit dat de poëzie een overwegend wijsgerig element bezit.
Geen kunstvorm heeft van zichzelf meer affiniteit met de filosofie dan juist de
dichtkunst, en dat geldt vooral voor onze tijd, waarin de filosofie en in haar voetspoor
de poëzie zich niet tevreden kan stellen met een analyse van de rede, ‘doch ook
de rezultaten van Geloof en Liefde behoort te formuleeren’. Als er op dit moment
weinig goede dichters aan te wijzen zijn, is dat een kwestie van toeval, en het is
ook maar de vraag of het publiek uitgekeken is op de poëzie, zoals herhaaldelijk in
De Gids werd beweerd. De gehoorzalen zitten immers vol als er wordt voorgedragen
en Alberdingk Thijm hoopt het nog eens te beleven - een stokpaardje van hem - dat
de beoordeling van verzen zal afhangen van de mondelinge voordracht, want dan
komen ze pas echt tot hun recht. Deze verdediging van de poëzie lijkt vóór alles
een oratio pro domo. Alberdingk Thijm heeft er immers een handje van om zijn
veelal uitvoerige gedichten een sterk filosofische lading mee te geven. Maar omdat
dichters tegenwoordig in een kwade reuk staan, heeft hij zijn gedicht een ‘verhaal’
genoemd, en wel een ‘romantiesch verhaal’. Dat adjectief brengt hem tot een
interessante excurs. Men dient het niet te vertalen met ‘romanachtig’, maar zo te
verstaan ‘dat de geloofsbelijdenis van den Auteur vreemd is aan alle konventioneele
beperkingen, en angstvallige onderscheiding van genres’. Romantiesch staat
tegenover klassiesch, dat wil zeggen:
Romantiesch is het onbedwongen en door de behoeften van den Dichter
en Volk alleen te voorschijn geroepen lied, dat door de zangers der
middeleeuwen [...] in weêrwil der overleveringen van het Heidensche
Griekenland, gezongen werd. Klassiesch is - wat er, sedert den ondergang
der Grieken en Romeinen, literair antieks en bij traditie, zonder verband
met de behoeften des volks, in de schoolklassen, wordt aangeleerd.
Er is hoop voor de toekomst. ‘De Romantiek heeft hare jongelingsperiode van
ontwikkeling en strijd doorleefd: hebben wij het recht niet nog iets groots van
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haar te verwachten?’ Wat Alberdingk Thijm hier opmerkt, sluit naadloos aan bij de
invulling van de begrippen ‘klassisch’ en ‘romantisch’ van de gebroeders Schlegel
uit het begin van de eeuw, waarbij het opvallend is dat hij voor de zo geïnterpreteerde
Romantiek in 1846 nog een duidelijke toekomst ziet. Het is zijn vaste overtuiging
dat:
[...] het Romantism, dat, hoe bestreden en misbruikt in alle kunstvakken
het ook zij, zeker eindigen zal (zoo wij ons een einde ten goede mogen
voorspellen) met de klassieke formen als een bruikbaar bestanddeel,
nevens zoo vele andere, in zich op te nemen, te verwerken, en de vrije
oefening der Schoone Kunst onder het Christendom in top te voeren.
Overstappend op De klok van Delft zegt Alberdingk Thijm: ‘De volmaaktheid is onzer
stoffelijkheid oneigen.’ En hij vervolgt: ‘Op deze aarde ziet zich dát gene niet vervuld
noch opgelost - waartoe wij ons, in ons binnenste, eener aandrift of eens aanlegs
bewust zijn.’ Maar eens zal dat wel het geval zijn. Omstandig legt Alberdingk Thijm
uit hoe hij dat in De klok van Delft in een drietal scènes heeft trachten zichtbaar te
maken. Het ‘romantiesch verhaal’ telt drie personages: de klokkengieter Heynrick
van Trier als de verpersoonlijking van materialisme, egoïsme en berekening, die
zijn dochter wil uithuwelijken aan een grijsaard. Daartegenover zijn dochter Josina,
door Alberdingk Thijm de verpersoonlijking van ‘hoop, vertrouwen en illusie’
genoemd. De centrale figuur is Ewout, een jeugdige Mechelse cavalier die zijn
intrede doet in het huis van Heynrick. Hij is de rusteloos zoekende kunstenaar die
onvoldaan is met wat hij bereikt heeft, en die na een ziekbed gelooft een vruchtbaar
werk te kunnen ondernemen. Hij stelt zich ten doel een klok te gieten voor de kerk
van Delft. De klok is voor hem het zinnebeeld van de samensmelting van verstand
en gevoel, het object waarin stof en geest vermengd zijn. De klok zal het loflied ter
ere van God zingen en de mens reeds op aarde tot het besef van zijn hoge roeping
brengen:
De klok die, God ten hoogsten Lof,
En 't Menschenkroost, ter Zielsverengeling,
Een Mensch - den Geest aan duurzaam Stof
Doet paren, in verheven mengeling,
En drukken, Aarde- en Hemelspruit,
Zijn Gantsche Menschheid daarin uit De klok - de klok - ziedaar 't gewrocht,
Mijn menschlijk leven lang gezocht.
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Na een eerste mislukte poging weet Ewout een nieuwe klok te ontwerpen. Echter,
als het beeldsel van zijn ideaal voltooid is, begeven hem zijn krachten. Hij sterft,
evenals zijn geliefde Josina, in het besef dat de op aarde gevonden liefde niet die
vrijheid heeft die zij bij God zal hebben:
't Schoon, in 't leven,
Wuft geschreven
In Gevoel - Genot, en Wensch Komt nadezen
In Gods Wezen
Schittren voor d'ontslaakten mensch.

Het gedicht, gesitueerd in 1566, werd in de pers neergesabeld. Het tijdschrift De
Fakkel sprak van een onleesbaar gedicht, de Vaderlandsche Letteroefeningen had
het over ‘wartaal’, ‘raaskallen’, ‘beuzelklap’. Potgieter oordeelde milder. Weliswaar
zou Alberdingk Thijm boven zijn macht gegrepen hebben en niet in staat geweest
zijn zijn denkbeelden helder te ordenen, maar de poging is wel veelbelovend. Ook
Busken Huet en Kloos lieten zich lovend uit. Later oordeelde Brom streng over het
gedicht. Hij spreekt over pathos en een te verstandelijke aanpak. Hij acht het ook
een zwakheid dat Alberdingk Thijm in zijn inleiding het gedicht bedelft onder een
omvangrijk commentaar, waar alles en iedereen bij wordt gehaald. Aardig is zijn
karakteristiek, dat door Alberdingk Thijm ‘de romantiek in Nederland een roomse
doop’ kreeg. Dat is in zoverre waar dat geen Nederlands schrijver of dichter voor
of na hem zich zo obsessioneel door de (katholieke) Middeleeuwen heeft laten
inspireren. Het is voor Alberdingk Thijm de periode van ware godsdienstigheid. Hij
raakte met hart en ziel verslingerd aan die geliefde voortijd, die dankzij zijn
hartstochtelijke pleidooien niet langer als achterlijk werd gezien. Zijn betekenis ligt
dan ook eerder in het eerherstel van de middeleeuwse letterkunde dan in het
scheppen van oorspronkelijke kunst, zoals blijkt uit zijn herdichting van de Beatrijs.
Alberdingk Thijm sloot zijn dichterlijke periode grotendeels af in 1853. Sluitstuk
vormt dan Het voorgeborchte, eerder verschenen in de Muzen almanak en toen
heftig bekritiseerd. Zijn critici, zo schrijft hij in de voorrede van de heruitgave, hadden
zijn gedicht niet goed begrepen, vandaar weer een uitgebreide toelichting. In dit ook
nu weer in brede alexandrijnen geschreven gedicht wordt in het begin de vraag
opgeworpen of er, zoals velen beweren, ‘geen Eeuwigheid, geen leven na dit leven’
zou zijn. Het avontuur dat de ik-figuur beleeft, geeft een onomwonden antwoord op
die vraag. Aan zee wordt hij overvallen door een geweldige storm, die hem doet
schuilen in een sombere burcht. In de slottoren ontmoet hij een ‘rijzige figuur’,
niemand minder dan de zo hooggeschatte
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Bilderdijk, die als een tweede Vergilius hem gidst in het ‘voorportaal van 't eindlot
aller zielen’. In een ruime zaal zijn alle christelijke wereldtoppers bijeen: van Willem
van Oranje, de gebroeders De Witt en Vondel tot buitenlandse vorsten als Karel de
Vijfde, ‘de goede Lodewijk’ en de stichter van het christendom, Charlemagne. De
laatste verzoekt Bilderdijk te verhalen hoe het met zijn volk gesteld is en dat laat de
grote ongenietbare zich niet tweemaal zeggen. Er is van alles mis met het vaderland.
In de eerste plaats hebben zijn landgenoten zich van God afgekeerd:
[...] de leer van 't Christendom,
Al meer en meer besnoeid, verminkt, en van rondom
Geplunderd, punt voor punt vernietigd en versmeten,
Wordt bij der menschen werk als grondslag gants vergeten.

En ook met de kunst is het slecht gesteld, want:
[...] verbasterd van haar toonbeeld, God in 't VleeschBootst, laf en zinlijk, na; een hulpeloze wees,
Van blij en heilrijk kind der Kerk, als ze in 't verleden
(de tijd der Eenheid) was!... maar álles ligt vertreden
Wat Aarde en Hemel bond.

Men haat tucht, is tegen de ‘krijgsmansplicht’, en vloekt bovendien de kerk, ‘voor
wie mijn hart steeds warm geslagen’ heeft.
Na dit requisitoir zwijgt Bilderdijk. Met het oog vol tranen vraagt de grote keizer
zijn medebroeders ‘uit dees meer aan 't stof ontheven stand Des Heeren hulpe voor
ons arme Nederland’ af te smeken. Een neerdalende engel biedt troost. De boze
wacht geen lange zege, de mens zal tot inkeer komen en ‘Gods kindren keeren tot
zijn ordening weêrom. Hereend wordt Kerk en Staat en tot éen Heiligdom!’ Dan
klinkt er een klank door het gewelf en Bilderdijk ‘schijnt zijn stem ten uittochtzang
te leenen’ met de slotverzen uit Het afscheid:
Ja, de dagen
Onzer plagen.
Lieve broeders, gaan vorbij.
Uit dit duister
Rijst de luister
Van een nieuwe heerschappij.
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De ik-figuur is het of hij ontwaakt en ‘uit den vreemdsten sluimer keer’, en hij vindt
zich terug aan het rijzend duin onder een blauwe lucht.
Het voorgeborchte is in versvorm en strekking door en door bilderdijkiaans. Diens
fulmineren tegen materialisme, godsdienstig verval en revolutie wordt zonder meer
overgenomen door Alberdingk Thijm. In de woorden van Brom loopt Bilderdijk de
ik-figuur zo voor de voeten dat de meester het uitzicht van de leerling beneemt.
Tegelijkertijd zet Alberdingk Thijm Bilderdijk naar zijn hand door hem een bekentenis
tot bekering tot het katholicisme in de mond te leggen die geenszins strookt met
diens gezindheid. Ook probeert Alberdingk Thijm Bilderdijks leerling Da Costa voor
zijn karretje te spannen door hem in de opdracht tot zijn gedicht te manen als
‘strijdgenoot’ terug te keren tot het (katholieke) ‘Vaderhuis’.
Als dichter genoot en geniet Alberdingk Thijm weinig bijval en begrip van
tijdgenoten en latere lezers van zijn werk. Dat hangt ongetwijfeld samen met de
duisterheid van zijn poëzie. Als dichter gooide hij hoge ogen, maar zijn
onbedwingbare neiging om ‘de geest overal in stof te openbaren en ieder verschijnsel
zinnebeeldig te beschouwen’ sloot toegankelijkheid uit. Hij was voortdurend en
krampachtig op zoek naar een verhevenheid die te algemeen was om voelbaar te
zijn, en was uiteindelijk niet bij machte om diepzinnige denkbeelden in begrijpelijke
verzen te vangen.

Het toneel vanaf 1840

aant.

In 1840 legden de commissarissen van de Amsterdamsche Schouwburg hun
betrekking neer. Het beheer kwam weer in handen van een groep toneelspelers.
Als particuliere onderneming moest men winst maken en dat betekende dat de
directie ‘in aanbidding knielde [...] voor het blinkende gouden kalf - het ballet’ en het
melodrama, ‘dat een tijdlang schokken en zenuwrillingen geeft’. Het toneel werd nu
overstroomd met draken uit de Franse boulevardtheaters en sentimentele Duitse
stukken. Liefhebbers van het treurspel kwamen veel minder aan hun trekken en
lieten het steeds meer afweten. Cijfers spreken hier boekdelen. In 1845 werden er
in de Amsterdamsche Schouwburg 140 voorstellingen gegeven. Daaronder waren
slechts 9 treurspelen met in totaal 16 opvoeringen, verder 22 blijspelen met 49
opvoeringen, en 19 toneelspelen of burgerlijke drama's met 47 opvoeringen.
Opmerkelijk is de repertoirevastheid van Kotzebue: met 9 stukken en een totaal van
19 opvoeringen staat hij in dat jaar op de tweede plaats van de top tien. Vondel,
Corneille en Schiller zijn pas terug te vinden op de plaatsen 14 tot en met 16.
Kunst- en vliegwerk voeren in die tijd de boventoon. Schipbreuken, aard-

Willem van den Berg en Piet Couttenier, Alles is taal geworden. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1800-1900

288
bevingen en vechtpartijen op het toneel zijn schering en inslag. Voor de opvoering
van Ali Baba, of de veertig roovers worden zelfs twee Engelse gymnasten ingehuurd.
De Amsterdamse dagbladen volgen gewoonlijk kritiekloos alle producties die volle
zalen trokken. Zo ook De Spektator van Tooneel, Concerten en Tentoonstellingen,
in 1843 opgericht door S.J. van den Bergh met J. Hilman en J. Ruyl, beiden
toneelrecensenten en treurspeldichters in Frans-klassieke trant, en wars van het
‘romantische’ toneel. Dat verandert als de jonge J.A. Alberdingk Thijm hoofdredacteur
wordt en ook H.J. Schimmel als medewerker wordt aangetrokken (1847). Alberdingk
Thijm uit scherpe kritiek op de ‘ergerlijke beginselloosheid op het grondgebied der
kunst’ in Nederland. Het land wordt overstroomd door ‘oostersche gedichten, zonder
Oostersch vuur, van humoristische opstellen zonder humor, van eenvoudige
legenden, zonder waarheid’. Hij pakt pas goed uit als hij over het toneel begint te
spreken:
En wat zullen wij van het Tooneel zeggen, dien vergaarbak van het vuilste
draf der uitheemsche Litteraturen, afzigtelijk voor het oog, en walgelijk
ten eenenmale voor wie het waagt hem eenigzins naderbij te komen?
Zijn ergernis over het bedenkelijke peil van de toneeluitvoeringen culmineert in een
kostelijke tirade die zijn zoon, Lodewijk van Deyssel, niet zou hebben misstaan:
Wat van het Tooneel, dien dampenden modderpoel, die veelal door eene
soort van menschen in beweging wordt gebracht, wier uiterlijk u reeds
eene waarschuwing moet zijn, dat gij van hen geen kunstgenot vergen
moet; een soort, die niet eens hare taal verstaat, maar in plaats daarvan
gemeen Jordaansch, of gemeen Leegerfsch of Langelijnstraatsch spreekt;
die gemeene kruier- of grizette-achtige manieren heeft, en wanneer zij
zich fatsoenlijk moet voordoen, zich aanstelt als Jan de knecht of Mie de
keukenmeid, die ter sluik de kleêren van hun heer of mevrouw eens
hebben aangetrokken, en die, God betere het, zich den eernaam van
Kunstenaars geeft? [...] En dat volk noemt zich Kunstenaars! Neen,
waarachtig, zij zijn het niet! Wilt gij ze in een hunner waardiger dos zien
optreden? Het zijn lui, die geboren schijnen om sliknatte krullen en
bakkebaarden, om lange blaauwe jassen, gele vesten, bruine pantalons
zonder souspieds te dragen!
Op zoek naar de oorzaken van de toneelmisère wijst Alberdingk Thijm het eigentijds
realisme als hoofdschuldige aan. Er is een trend om ‘de Natuur tot dadelijk model
te nemen, en dan haar bot gekopiëerd evenbeeld een Kunststuk te noemen’. Dat
heeft geleid tot een jacht op alledaagsheid en onbeschoftheid. Er is niets op tegen
om op het toneel de natuur uit te beelden, evenwel niet de natuur
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van het dagelijks leven, maar een natuur die men, ‘deeltjen voor deeltjen uit de
waereld opvangt, zuivert, polijst, samenstelt en tot KUNST vervormt’. De herhaaldelijk
geciteerde Bilderdijk heeft voor Alberdingk Thijm nog altijd autoriteit. Van de
eigentijdse kopieerlustmanie, een erfenis van de humoristen genoemd, walgt
Alberdingk Thijm. ‘Wij willen Kunst, - scheidende, verbindende, verheffende,
veredelende Kunst. Kunst, die nieuwe geheelen uit geharmoniseerde deelen schept’.
Dat toneelideaal wordt keer op keer met voeten getreden door opvoeringen die
mikken op uiterlijke showelementen. ‘Het Spektakel staat de kunst naar het leven’,
zo luidt zijn verwijt aan de contemporaine toneelpraktijk. De Spektator bedient zich
in zijn bezorgdheid over het eigentijdse toneel van een uitgebreid kritisch register.
De toon is soms ernstig-principieel, dan weer spottend, ironisch of zelfs sarcastisch,
maar vrijwel altijd lezenswaardig. Zo nu en dan slaat somberheid toe en twijfelt de
redactie aan de effectiviteit van haar pogingen om het toneel te hervormen. In 1846
leidt dat tot de volgende ontboezeming:
Het Spektakel staat de Kunst naar 't leven! de aan ons Tooneel
heerschende anarchie bedreigt den gantschen Schouwburg met een
algeheele ontbinding, en dit lot zal niet afgeweerd worden, zoo niet
spoedig de vele, ten onzent aanwezige, waarlijk bruikbare elementen van
een Toneel tot een goed georganiseerd geheel samen gevoegd worden.
Herhaaldelijk kan men in De Spektator beschouwingen aantreffen waarin ingrijpende
voorstellen worden geformuleerd om het toneel vanaf de samenstelling van de
schouwburgdirecties, via opleidingsinstituten voor acteurs, tot aan de vorming van
de toneelschrijvers op een hoger plan te brengen.
Jarenlang fulmineerden Alberdingk Thijm en zijn medewerkers in De Spektator
tegen het toneelverval, kritiseerden ze de acteursprestaties en bepleitten ze met
kracht van argumenten de realisering van een onvervalst nationaal toneel. In januari
1850 hield men het voor gezien, met de belofte te zullen herrijzen als de
‘veraanschouwelijking der Waarheid in schoone vormen’ werkelijkheid zal zijn
geworden.
Ook De Gids nam bij tijd en wijle de toneelproductie en toneelpraktijk op de hak.
De wijze waarop acteurs teksten verbroddelden, was Potgieter bij voortduring een
doorn in het oog:
Het is beurtelings een gedreun, een gebrom, een gekrol of een gebrul,
dat den hoorder walgt eer de spreker er heesch van wordt, hoe spoedig
dit ook het geval zij; - het valt der overlevering dank te weten, dat verzen
moeten worden uitgegalmd, ‘alexandrijnen om palen meê in den grond
te heijen,’ zeggen de liefhebbers; - het is zich aanstellen of men geen
bezielde taal spreken kon zonder bezeten te zijn.
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Met een verwijzing naar de eigentijdse balletmanie liet hij zich eens over het peil
van het Nederlandse toneel ontvallen: ‘Er was [...] stilstand in alles, - behalve in de
beenen.’ Als periodiek dat van huis uit meer gericht was op de koks dan op de
gasten, was De Gids vooral gespitst op de toneelproductie, en het blad nam alle
ruimte om recent verschenen toneelteksten in principiële recensies door te lichten.
Zo kreeg in 1850 onder de titel Hollandsche dramatische poëzij een vijftal in druk
verschenen historische drama's van H.J. Schimmel een omstandige bespreking. In
1855, toen Schimmel zelf inmiddels tot de redactie was toegetreden, schreef deze
onder de al te bescheiden titel ‘Eene bladzijde uit de Geschiedenis van ons drama’
in een lang stuk van bijna honderdvijftig bladzijden de eerste toneelhistorie, waarin
hij het wel en wee van de theaterkunst vanaf Van Merken, via Bilderdijk en Wiselius,
tot aan zijn tijdgenoot Hofdijk kritisch besprak. Opvallend acht hij in dat overzicht
de discrepantie tussen het oordeel van de ‘literaire gezaghebbers’ en de smaak van
de massa. De eersten waren van mening dat alleen in de navolging van de klassieken
het ‘absolute Schoon’ gevonden kon worden. De laatsten meden de voorstellingen
van het zogenaamde klassieke schoon, maar verdrongen zich bij de vertoning van
‘een of ander burgerlijk of historiesch tooneelspel, dat de literair wijzen voor wanstaltig
uitkreten’. Opmerkelijk is dat Schimmel zich aan de zijde van de massa schaart,
want aanschouwelijkheid, waarheid en natuurlijkheid zijn het handelsmerk van dat
type drama's. Immers, waar in de Oedipus slechts een beeld werd geboetseerd,
krijgt de toeschouwer, zelfs in de stukken van Kotzebue, ‘menschen’ voorgeschoteld.
Dankzij de vernieuwende romantische impulsen, aldus Schimmel, heeft het moderne
drama de schoolse regelen afgeworpen. Het bekreunt zich niet langer om de
klassieke drie eenheden of de vijf bedrijven, maar streeft vóór alles naar een
levendige handeling.
Over zijn eigen toneelproductie, een reeks historische drama's, laat Schimmel
zich in zijn overzicht niet uit, terwijl hij in 1855 toch al een hele reeks treurspelen op
zijn naam had staan. Zo vertoont zijn eersteling, De twee Tudors (1847),
onmiskenbaar de invloed van het Franse romantische toneel. Invloed van Hugo is
niet alleen zichtbaar aan het feit dat aan elk bedrijf een opschrift wordt gegeven,
maar vooral omdat Schimmel in zijn voorrede Hugo's opvattingen over het drama
onderschrijft. Hugo had het toneelpubliek verdeeld in een drietal klassen: de massa,
de vrouwen en de denkers. De eerste categorie zou handeling en boeiende situaties
tot elke prijs wensen, de tweede zou hartstocht uitgebeeld willen zien, en de derde
karaktertekening. Een dramaturg die een vorm zou weten te vinden waarin aan die
drie eisen werd voldaan, zou, aldus Hugo, ‘onbepaald heerschen over zijn tijd’.
Schimmel is het met Hugo eens dat de oude toneelvorm ongeschikt is voor de
realisering van die wensen:
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[...] en ik wilde met hem het drama, niet ons tooneelspel, dat zich bij
voorkeur ophoudt in den burgerlijken, dus meest prozaischen kring des
burgerlijken levens, maar het drama, dat de poezy doet huwen aan de
historie: of liever den historischen roman van WALTER SCOTT in een
dramatisch kleed.
In De twee Tudors staan de katholieke Bloody Mary en de protestantse Elisabeth
tegenover elkaar. Toch is er nauwelijks sprake van een botsing van innerlijke
conflicten. Om de handeling te verhevigen had Schimmel aan Mary een onechte
zoon toegedicht. Deze lord Kingston is nota bene de geliefde van Elisabeth en heeft
met haar een samenzwering tegen koningin Mary beraamd. Als hun plannen worden
ontdekt, hangt Elisabeth de dood boven het hoofd. Op voorspraak van Philips de
Tweede, de echtgenoot van Mary, is deze bereid het doodvonnis niet te voltrekken,
mits Elisabeth de naam van de andere samenzweerder wil prijsgeven. Elisabeth
weigert dat, maar onder druk van zijn pleegvader lord Gray, wiens familie door Mary
was uitgemoord, geeft lord Kingston zijn aandeel toe. Hij wordt ter dood veroordeeld
en het vonnis wordt onmiddellijk voltrokken. De wraakzuchtige lord Gray heeft het
laatste, het drama onthullende, woord:
Gij, moeder, als vorstin, gij offerdet uw zoon.
De opvoering vond voor het eerst plaats in juni 1847 in Den Haag. Er werd
erbarmelijk geacteerd en het stuk kreeg nauwelijks bijval. De toneelspeler Westerman
had al van tevoren gewaarschuwd: ‘Och vaerzen, mijnheer! Het publiek wil ze niet.’
In een terugblik op zijn toneelcarrière moest Schimmel in 1883 zelf erkennen dat
het geringe succes van zijn eersteling te wijten was aan de verzen in alexandrijnen,
die hem in het nuanceren van de karakters hadden belemmerd en meer ‘oratorie’
dan poëzie hadden opgeleverd. Alberdingk Thijms oordeel in De Spektator was
redelijk positief, zoals ook over Schimmels latere toneelproductie. Schimmel kreeg
zelfs een uitnodiging om het tijdschrift als redacteur te komen versterken. Potgieter
was minder mild. Hij vond het een misser dat Schimmel geen nationaal onderwerp
had gekozen, en verweet hem een grove zonde tegen de historische waarheid door
aan Maria Stuart een onechte zoon toe te dichten die in het drama zo'n prominente
rol vervulde. Als hij ten slotte De twee Tudors langs de meetlat van Schillers Maria
Stuart legt, wordt het niveauverschil pijnlijk duidelijk.
Meer succes boekte Schimmel met zijn tweede historische drama, Joan Woutersz.
Protagonist is de titelheld, een hopman in staatse dienst, trouw volgeling van Willem
van Oranje en geliefde van Maria Ruichaver, een herbergierster. Hij is de zoon van
een Nederlandse moeder en de Spaanse grande Don Alonzo de la Cerda. De laatste
heeft opdracht Willem van Oranje te vermoorden. Om zijn
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vader te redden neemt Joan de schuld op zich. Hij wordt gevangengezet, weet weer
te ontvluchten en een tweede aanslag op de prins te verijdelen, maar verliest daarbij
wel het leven als hij door zijn eigen vader wordt doorstoken.
Het stuk, voor het eerst opgevoerd op 7 december 1847 in de Koninklijke
Nederlandsche Schouwburg in Den Haag, telt vijf bedrijven en speelt zich af te
Enkhuizen in het jaar 1573 op verschillende locaties. Ook in dit stuk hanteert
Schimmel nog altijd de alexandrijn, hoewel hij maar al te goed beseft dat die voetmaat
eigenlijk niet deugt voor het drama. Inhoudelijk cirkelt het drama rond Joan Woutersz,
omringd door een hele reeks bijfiguren. Hij is de spil in een web van relaties.
Uiteindelijk wint zijn verknochtheid aan Oranje het, maar die verbondenheid betekent
wel zijn dood. Een echt tragische figuur is Joan niet geworden, omdat er nauwelijks
twijfel is aan de juistheid van zijn keuze. Later zal Schimmel de succesvolle opvoering
vooral toeschrijven aan het bij uitstek ‘nationale sujet’, en dat lijkt terecht. Een drama
waarin de Prins van Oranje als de ideale vader des vaderlands wordt opgevoerd,
gesecondeerd door een hopman van onwrikbare trouw, sprak de negentiende-eeuwer
aan en dit gold temeer omdat in diverse clausen die Oranjezucht en vaderlandsliefde
expliciet onder woorden werden gebracht. Zo laat Schimmel Willem van Oranje in
een tweegesprek met zijn vrouw zeggen:
Oranje en Nederland zijn onafscheidbaar éen;
Mijn zaak is Hollands zaak, zijn zonen zijn mijn kinderen.

en
Geen onspoed breekt hun trouw, neen! de onspoed maakt haar sterker.
Men haat den Hollandsche' ernst, in 't licht, wat stijf, gewaad,
Maar eerlijk is het hart, afkeerig van verraad.

Joan zegt het in de laatste strofe van een alleenspraak zo:
Woedend schudt de leeuw zijn manen!
Schuimbekt in den ijzren band.
't Brandend oog weent bloed voor tranen!
'k Wil den weg ter redding banen
Van Oranje en Nederland.

Potgieter was gecharmeerd van het stuk. Het strookte immers met zijn stokpaardje
dat in de literatuur het glorierijke verleden moest worden geëvoceerd. Minder was
hij te spreken over de vorm. Als Schimmel het stuk in proza ge-
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schreven zou hebben, zou de natuurlijkheid erbij gewonnen hebben, zoals hij in
een gedeeltelijke prozaoverzetting van het eerste bedrijf trachtte aan te tonen.
Na Joan Woutersz. schreef Schimmel nog verschillende historische drama's en
dramatische fragmenten. Zijn geslaagdste drama is ongetwijfeld Struensee (1868),
waarin hij evenals in Juffrouw Serklaes (1857) en Het kind van Staat (1859) op het
proza was overgestapt. Struensee is een van de weinige stukken waarin hem niet
onmiddellijk een opvoering voor ogen stond. ‘Ik wenschte een drama te ontwerpen,
dat geen rekening hield met de eischen van het gewone schouwburgpubliek,’ schreef
hij later. Het werd zijn overtuigendste historische drama. Hoofdfiguur is Struensee,
lijfarts van de zwakke en losbandige Deense vorst Christiaan VII. Hij gebruikt zijn
grote invloed op de koning om de plannen van Juliane, stiefmoeder van de vorst,
te dwarsbomen, die haar zoon Frederik op de troon wil zetten. Struensee is de man
van de Verlichting. Hij kan dankzij zijn machtspositie de lijfeigenschap afschaffen,
stelt drukpersvrijheid in en decreteert gelijkheid van allen voor de wet, maar hij wordt
tegelijkertijd slachtoffer van zijn eigen ambitie en misbruikt vriendschap en liefde
om zijn doel te bereiken. Hij komt dan ook ten val en wordt ter dood veroordeeld.
Aanvankelijk ziet hij zichzelf nog hoogmoedig als martelaar, maar in een tweegesprek
met zijn vader volgt de catharsis en komt hij tot inkeer. Hij ziet in dat hij als
ogenschijnlijk nobele hervormer alleen uit is geweest op eigen glorie.
Tegenover Struensee staan een aantal mannen en vrouwen die niet tegen hem
opgewassen zijn en, gedreven door eigenbelang, liefde of ambitie, zijn slachtoffer
worden. Zijn verlichtingsidealen ten spijt belichaamt Struensee niet het classicistische
deugdenpatroon, maar bewerkt hij zijn ondergang door zijn ongebreidelde
machtsbelustheid. Tijdgenoten hadden moeite met de titelheld, die volgens hen te
weinig sympathieke trekken had meegekregen. Struensee kwam dan ook slechts
eenmaal op de planken, maar daar waren ook de povere acteursprestaties debet
aan. Ook formeel gezien verwijderde Struensee zich van het classicistische treurspel.
Eenheid van tijd en plaats werd niet nagestreefd. Binnen één bedrijf verspringt het
toneel naar verschillende locaties. Hoewel precieze tijdsaanduidingen ontbreken,
wekt het stuk de suggestie dat er veel tijd verstrijkt. De rijmende alexandrijn heeft
Schimmel vervangen door rijmloze jamben. Dat komt de natuurlijkheid ten goede
en leidt tot puntigheid. Als voorbeeld een monoloog van Struensee uit het tweede
bedrijf, waar hij zijn verlichtingsidealen verwoordt:
Ik heb het neergelegd in wat ge laast.
Dit rijk gelijkt een lichaam, waar de kanker
In woelt en woedt, die de eêlste levenssappen
Vergiftigt of verteert. Ik heb besloten,
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't Skalpel ter hand te nemen en het kwaad
Te ontwortelen, hoe diep de wonde ook gape.
Dit rijk, hoe klein het zij, heeft krachts genoeg
Tot zelfbewust, dus tot zelfstandig leven;
Heeft krachts genoeg den vijand tot ontzach,
Den vriend tot liefde en achting, d' onderdaan
Te stemmen tot vertrouwen op zijn Vorst,
Tot trotschheid op den volksnaam dien het draagt.
En thands..! Dit rijk, het is een spel der vreemden
Een prooi van d'adel die 't verdeelt als buit!
Dit volk, het is een ruwe en bandelooze hoop,
Wiens kracht en geest men zoekt te dooven
In stroomen brandewijns! een schaamle hoop,
Wien men de kennis van zijn plicht onthoudt,
Maar ook die van zijn rechten! Ik vang aan
Met d'adel, maar ik neem mij voor te dalen
Van trap tot trap, tot ik den laagsten man
In 't koninkrijk heb aangeraakt. Ik wil
Vérvormen en hérvormen; ik wil rechten
Handhaven, maar de voorrechten besnoeien.
Ik wil de vrijheid: 'k zal dus boeien breken.
Ik wil de kennis: dus der domheid krijg!
Ik wil de ontwikkling: dus wat dat belemmert,
Verdwijne, opdat de kracht van elk zich uite,
Zoo als de Genius der menschheid 't eischt.
Thans weet ge wat ik wil. Wilt gij mij volgen?

Schimmel heeft jarenlang aan Struensee gewerkt. Een fragment, de dialoog tussen
vader en zoon Struensee uit het laatste bedrijf, dateert al van 1856. Hij schreef die
dialoog voor een rederijkerskamer. Ook andere vooraanstaande literatoren, zoals
Jacob van Lennep en Hofdijk, hadden connecties met die rederijkerskamers voor
uiterlijke welsprekendheid. Die betrokkenheid kwam voort uit idealisme. Zij waren
op zoek naar wegen om het nationale toneel op te krikken en meenden hun doel
via participatie in de reciteercolleges te kunnen bereiken. Schimmel liet zich dan
ook het voorzitterschap van de Amsterdamse Rederijkerskamer, Opgerigt te
Amsterdam in het jaar 1844, aanleunen. Voor dat gezelschap schreef hij Het kind
van Staat. Dat die rederijkerskamers na 1860 een hoge vlucht namen, komt in de
volgende periode aan de orde.
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3.2 Het Zuiden
De nieuwe Vlaamse literatuur
De Belgische nationale context

aant.

Na 1830 maakt de Nederlandse literatuur in het Zuiden een nieuwe start. In de
eerste historische overzichten die hierover vrij vlug verschenen - door J. Bormans,
F.A. Snellaert en F. de Potter tussen 1844 en 1858 - spreekt men in termen van
‘onze’ letterkunde die na een lange periode van verval of inertie ‘herboren’ werd.
J.F.C. Verspreeuwen schrijft in 1845 in een terugblik op de pionierstijd over een
nieuwe literatuur die men had ‘op te richten’ in een sfeer van idealisme, bevlogenheid
en durf. In een brief aan Jan Frans Willems van 15 november 1837 schrijft Jan
Bormans, hoogleraar klassieke talen te Luik: ‘Nous sommes à la renaissance des
lettres flamandes, une ardeur inconnue s'est emparé de tout ce qu'il y a de coeurs
généreux (Wij zijn toe aan een wedergeboorte van de Vlaamse letteren, een
ongekende geestdrift heeft zich van elk edelmoedig hart meester gemaakt).’
Aanvankelijk heerste er echter nog verwarring over de naamgeving. Snellaert
publiceerde in 1849 een Kort begrip eener geschiedenis der Nederduitsche
letterkunde. In de tweede uitgave van 1850 (en alle volgende edities) is dat gewijzigd
in Nederlandsche letterkunde. Het gaat om bewerkingen van een oorspronkelijk
Franstalige versie die in 1848 in grote oplagen bij de gerenommeerde uitgeverij A.
Jamar te Brussel was verschenen in de reeks ‘Bibliothèque Nationale’, onder de
bescherming van de Belgische overheid. Daar luidt de titel: Histoire de la littérature
flamande. Die verschillen zijn symptomen van de snel veranderende politieke en
culturele omstandigheden waarin de Nederlandstalige literatuur in België tot stand
komt en functioneert. ‘Nederduits’ en ‘Nederlands’ zijn termen die reeds vóór 1830
werden gebruikt. ‘Vlaams’ verwijst naar de nieuwe situatie die met het onafhankelijke
België in het leven werd geroepen en waarin een nieuwe nationale literatuur in het
Frans én in het Vlaams ontstond.
Om de nieuwe natiestaat België de nodige samenhang te bezorgen en als
onafhankelijke entiteit tegenover het buitenland te legitimeren, deed zich de noodzaak
gevoelen een Belgische nationale cultuur te creëren. Geïnspireerd door dit
cultuurnationalisme werkten wetenschappers en kunstenaars nauw samen aan dat
project. Historici als J.-B. Coomans, Th. Juste, H. Moke en J.-B. David speelden
een belangrijke rol omdat ze de nieuwe staat de nodige historische adelbrieven
bezorgden. Kunstschilders, met namen als G. Wappers en L. Gallait, die tot in de
salons van Parijs roem verwierven, brachten de nationale identiteit op doek tot leven.
In hun monumentale historiestukken, maar ook in genre-
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taferelen en pittoreske landschappen, creëerden ze een ‘Belgische stijl’ die
gebaseerd was op waarachtigheid en een typisch coloriet, en die de herinnering
opriep aan de grote meesters uit de zeventiende eeuw.

Titelpagina van Ferdinand A. Snellaert, Histoire de la littérature flamande. Brussel, A. Jamar,
1849. Titelprent: hertog Jan I zingt voor zijn hofdames.

In de opbouw van die homogene nationale cultuur speelde de nationale literatuur
een belangrijke rol als een kroonstuk van de Belgische nationaliteit. Zolang het
unionisme in België standhield, was het gezamenlijke optreden van de
woordkunstenaars symbolisch van belang. Literatoren in de beide landstalen, zowel
Nederlandstalige als Franstalige Belgen, bouwden na 1830 aan één nationale
literatuur, elk in hun eigen taal. Om het met de woorden te zeggen van de Waalse
auteur Antoine Clesse: ‘N'ayons qu'un coeur pour aimer la patrie / Et deux lyres
pour la chanter (Laten we slechts één hart hebben om het vaderland lief te hebben,
/ En twee lieren om het te bezingen).’ Het idee leefde sterk dat er een symbiose
bestond tussen de literaturen die in de beide landstalen (Frans en Vlaams) werden
geschreven, als uiting van de eenheid tussen Germaanse en Romaanse elementen
in het nieuwe België. Met die versmelting kon het land zelfs het roemrijke middelpunt
worden
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van de Europese beschaving. Het was dan ook een normale zaak (en een kwestie
van eer) dat bijvoorbeeld het boegbeeld van de Vlaamse literatuur, Hendrik
Conscience, in 1845 bij de ‘nationale’ uitgever Jamar te Brussel een Geschiedenis
van België publiceerde. Dankzij subsidies van de Belgische overheid was het
volumineuze werk prachtig verzorgd en rijk geïllustreerd door het puik van de
boekillustratoren die op dat moment in België aan het werk waren, zoals Madou,
Brown en Leys. Vandaar ook dat in de reeks ‘Bibliothèque Nationale’ in 1848 een
Franstalig overzicht van de Vlaamse literatuur kon verschijnen. Het zijn tekenen
van erkenning van de Vlaamse literatuur. Bij het ontstaan ervan na 1830 was de
ijking van die nieuwe term echter allesbehalve evident. ‘Vlaams’ en ‘Vlaanderen’
moesten immers nog worden uitgevonden als eenheidsbegrippen voor alle
Nederlandstalige Belgen, en dus ook voor hen die zich vroeger eerder Brabander
of Limburger zouden hebben genoemd. De situatie was voor de beoefenaars van
die nieuwe Vlaamse letterkunde bijzonder complex omdat velen van hen - Snellaert
en Verspreeuwen behoorden tot die groep - nog nauwelijks de periode van het
Verenigd Koninkrijk waren vergeten en in feite Nederlandsgezind waren. In een
brief aan Frans Blieck noemt Maria Doolaeghe zich in 1835 een ‘hardnekkige
orangiste’.
Toch zouden die ‘Nederlandse’ taalminnaars zich vlug aanpassen aan de nieuwe
Belgische situatie en zich volop inzetten voor de Vlaamse literatuur binnen het
nieuwe koninkrijk. Veel keuze hadden ze overigens niet. De nieuwe politieke en
culturele situatie maakte enkel nog een Vlaams-Belgische literatuur mogelijk. Die
zou zich ook vlug weten te consolideren als men bijvoorbeeld ziet dat de Belgische
overheid al in 1851 een vijfjaarlijkse staatsprijs voor Vlaamse letterkunde, naast
eenzelfde prijs voor Franse letterkunde, in het leven riep. In 1858 volgde een
driejaarlijkse prijs voor Vlaamse toneelletterkunde. In eigen rangen heerste zelfs al
eerder een groot enthousiasme. In 1844 schrijft Snellaert bij de publicatie van de
vijfde jaargang van het tijdschrift Kunst- en Letterblad: ‘Met fierheid mogen wy
zeggen, dat wy, op een tydsbestek van 10 jaren, eene ware literatuer hebben tot
stand gebracht.’

De literatuur en gans het volk

aant.

In de opbouw van die Vlaams-Belgische literatuur speelt de houding tegenover de
Franse cultuur een doorslaggevende rol. Na de onafhankelijkheid aanvaardde de
toonaangevende burgerij in België het Frans als ambtstaal - ondanks de wettelijk
verzekerde taalvrijheid - en promoveerde het ook tot enige taal in het bestuur, het
leger, het gerecht en het hoger onderwijs. Een lang proces van verfransing van het
openbare leven in Vlaanderen bereikte hiermee in de negentiende eeuw een
hoogtepunt, wat aanleiding zou geven tot een decennialange strijd voor
gelijkberechtiging van het Nederlands, beter bekend als de Vlaamse
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Beweging. De officiële erkenning van de tweetaligheid in Vlaanderen werd pas in
de jaren zeventig van de negentiende eeuw gerealiseerd. De Gelijkheidswet, waarbij
voor het eerst een Nederlandstalige wettekst rechtsgeldig werd, dateert van 1898.
In 1830 wees alles erop dat de leidende bourgeoisie haar hegemonie ook in één
homogene Franstalige literatuur zou uitdrukken door vorm te geven aan wat ‘l'âme
belge’ (de Belgische ziel) werd genoemd. Het Frans was nu eenmaal, zeker sinds
de Franse Revolutie, een modern, progressief en universeel medium. Het bezat
prestige bij de intellectuele en artistieke elite. De volkstalen, het Vlaams en het
Waals, beide patois oftewel tongvallen, konden hiervoor niet in aanmerking komen.
Dat het in de - op het eerste gezicht ongunstige - Belgische context toch tot een
Vlaamse literatuur kon komen, heeft veel te maken met het verzet, ook bij Franstalige
auteurs in België, tegen de hegemonie van de Franse cultuur. Op paradoxale wijze
kampten laatstgenoemden met een ‘symbolisch tekort’ ten opzichte van de Franse
grote broer. Ogenschijnlijk gesteund door een prestigieuze taal en cultuur met een
enorm afzetgebied, schreven zij immers in de marge van de Franse literatuur,
waartoe ze willens nillens behoorden en waarvan ze uiteindelijk afhankelijk waren
voor hun zogenaamd economisch en symbolisch kapitaal, dat wil zeggen voor hun
succes en prestige. Alles was op het dominante centrum Parijs gericht, zodat er
nog amper aandacht overbleef (ook vanwege de uitgevers) voor de Franstalige
productie van eigen bodem. Het literaire leven in België was in de ban van Frankrijk
en de literaire markt werd zo niet overspoeld, dan toch zo goed als volledig beheerst
door goedkope Franse importliteratuur. Na 1830 kende de contrefaçon - de Franse
benaming voor de illegale goedkope nadruk van origineel werk met omzeiling van
de rechten van de auteur of de uitgever - in België haar gouden jaren. Brussel werd
in de topjaren van de Romantiek zelfs beschouwd als het centrum bij uitstek voor
de verspreiding van de Franse literatuur. In 1834 schrijft Stendhal uit Italië
veelbetekenend aan Sainte-Beuve: ‘Rome et moi, nous ne connaissons la littérature
française que par l'édition belge (Rome en ik, wij kennen slechts de Franse literatuur
via de Belgische druk).’
In de rangen van de Frans-Belgische auteurs leidde dit tot ontmoediging, frustratie
zelfs. Felle stemmen gingen op om zich te verzetten tegen de ‘vloedgolf’ van Franse
succesliteratuur. Dit verzet leidde tot opwaardering van het Germaanse mythische
erfgoed, met daarin als kern de Vlaamse culturele tradities, die voor de
Frans-Belgische literatuur een voedingsbodem werden om zich binnen de grote
Franse literatuur als iets aparts te onderscheiden. De mythe van het Noorden was
hiermee in het leven geroepen. Tegenover de als immoreel bestempelde Franse
literatuur vormde het gezonde, eenvoudige en rurale Vlaanderen een inspiratiebron
voor een autochtone literaire kunst, zoals Camille
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Lemonnier die voorstelde in Nos Flamands (1869). Het duurde wel een hele tijd
voor de Frans-Belgische schrijvers, van wie het gros in het Vlaamse landsgedeelte
werd geboren, hiermee in het Parijse literaire centrum succes boekten. Het
meesterwerk van Charles de Coster, La légende et les aventures héroïques, joyeu
- s es et glorieuses d'Ulenspiegel et de Lamme Goedzak au Pays de Flandres et
ailleurs (1867), verwierf pas echt bekendheid na het overlijden van de auteur in
1879. Toch krijgt hier de mythe van het Noorden en het bourgondische Vlaanderen
voor het eerst literaire gestalte in een complexe roman - met een mengeling van
burleske en picareske elementen - die zowel Frans als Vlaams van karakter was.
De Coster transformeert daarin de legendarische Vlaamse held Tijl uit de late
Middeleeuwen tot een vrijheidsheld en rebel uit de periode van de Nederlandse
Opstand in de zestiende eeuw. Zijn verzet tegen onderdrukking krijgt een epische
dimensie. Bijzonder is vooral de schriftuur van De Coster, met een originele artistieke
taal waarin het Frans is vermengd met Vlaams idioom.
De Coster kwam echter te vroeg met zijn roman. Hij zou pas na 1880 worden
opgemerkt en gewaardeerd, toen ook in Frankrijk de écriture artiste hoogtij vierde.
Net op dat moment trad een nieuwe generatie Fransschrijvende Vlamingen op de
voorgrond, een Franstalige ‘Vlaamse school’, met auteurs als Emile Verhaeren,
Maurice Maeterlinck en Georges Rodenbach. Hun typische toon, thematiek en
taalwereld waarmee ze zich ongebonden en zelfbewust manifesteerden - ‘Soyons
nous (Laten we onzelf zijn)’ was de leuze van het in 1881 opgerichte centrale
tijdschrift La Jeune Belgique - klonk exotisch in de Franse oren. ‘L'esprit du Nord’,
een vage term om de ‘Germaanse’ verbeeldingswereld, mystiek, melancholie en
‘Belgische’ taal van de Fransschrijvende Vlaamse auteurs te omschrijven, bleek
een rijke inspiratiebron te zijn en zou zelfs de geest van het Franse symbolisme
mee gaan bepalen. De ‘Vlamingen’ verwierven dan ook vlug roem in Parijs, en van
daaruit ook op het internationale forum. Maeterlinck kreeg in 1911 de Nobelprijs
voor literatuur. Voor België nog altijd een unicum.
Op even paradoxale wijze was de situatie voor de Nederlandstalige literatuur in
het jonge België ongunstig en gunstig tegelijk. De kaarten lagen gewoon anders,
en uiteindelijk zelfs beter. Het scheelde niet veel of ‘onze’ Vlaamse auteurs schreven
‘gewoon’ Franse literatuur. Het Frans bood een literaire taal aan met veel prestige
en mogelijkheden. De Nederlandse volkstaal was arm, ‘verwaarloosd’ en had zich
in het Zuiden niet ontwikkeld tot een cultuurtaal en literair medium. Er was geen
literaire taal, maar ook geen literaire infrastructuur en geen literair geschoold publiek.
Conscience, pionier van het eerste uur, was aanvankelijk ook van plan het in het
Frans te proberen. Dat was in ieder geval het advies dat hij kreeg van Jan-Jacob
de Laet, zijn eerste promotor en kunstvriend. De Laet zelf debuteerde in de jaren
1834-1836 met Franse sonnetten in het Brusselse artistieke tijdschrift L'Artiste rond
Van Hasselt, Weusten-
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raad en Baron. Voor zijn deels spontane, deels berekende keuze voor het Vlaams
- ‘Ik vind in onze moedertaal iets waarlijk romantisch, iets naiefs, iets wilds,’ schreef
hij in 1835 aan De Laet - gaf Conscience zelf later een gevleide en idealiserende
versie. Legendarisch is de manier waarop hij in zijn autobiografie - de tekst dateert
van 1855, maar werd postuum uitgegeven - vertelt hoe hij de eerste proefstukken
van zijn debuut in het Frans neerschreef, maar dan als in een roes naar het
Nederlands overschakelde, een vorm van mystificatie waarin vooral romantische
opvattingen over artistieke natuurlijkheid en spontaneïteit zijn verwoord:
Eindelijk bewoog mijne pen over het papier en ik schreef, om zoo te
zeggen zonder het te weten, de volgende regels in de Nederduitsche taal:
en

‘Het was in de jare 1566, den 16 der maand Augustus. De nacht was
duister en de regen, die bij afwisselende vlagen nederstortte, had de nare
straten der stad Antwerpen tot menigvuldige waterplassen gemaakt [...].’
En zoo schreef ik een wijle voort, met eene vloeibaarheid van gedachten
en een gemak van stijl, die mij door een gevoel van blijdschap aanjaagden
en mijn hoofd van begeestering deden gloeien [...].
Ik had Vlaamsch geschreven! Het ging vanzelve: alles was mij uit de pen
gevloeid zonder moeite en, volgens mij toescheen, op zangerige maat
en met eenen lossen, natuurlijken vorm [...].
Het was voor mij zelven onbegrijpelijk en hoogstverblijdend, hoe de
woorden mijne pen ontstroomden en hoe de gedachten uit elkander
vloeiden, kleurige vormen aannamen en op het papier uitgedrukt stonden,
zelfs vooraleer ik tijd had om ze gansch bewust te worden.
Het is duidelijk dat de auteur hier zelf een mythische scène creëert. In feite bood
het Belgische cultuurnationalisme aan de sympathisanten van de Vlaamse volkstaal
enorme kansen en perspectieven. Omdat de Vlaamse literatoren in wording niet in
concurrentie hoefden te treden met Franse auteurs, kenden ze ook niet de
problematische situatie waarin de Frans-Belgische auteurs moesten werken. Met
een soort ‘uitwijkingsmanoeuvre’ konden ze ontkomen aan de Franse dominantie
en een nieuw te ontginnen literaire markt aanboren, waar ze in het beste geval
succes en roem konden oogsten. Ze konden met andere woorden met een schone
lei beginnen en een literatuur als het ware uit het niets oproepen, inderdaad
‘oprichten’, een verheven vorm van literatuur die voor alle standen van de
maatschappij een beschavende en vormende factor kon zijn in de ontwikkeling van
een nationale cultuur. Dat men daarbij ook kon aansluiten bij een traditie van
nationaal taalbewustzijn in de zuidelijke provincies, was een pluspunt. De Vlaamse
auteurs activeerden op die manier traditionele
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nationale gevoelens die vóór 1830 in de verdediging van het bestaansrecht van de
volkstaal (of beter volkstalen) in de zuidelijke provincies tot uiting waren gekomen.
Paradoxaal genoeg vormde de verfransingspolitiek van de Belgische staat een extra
hefboom en werd het Vlaamse nationalisme, ook in zijn literaire vorm, nieuw leven
ingeblazen. In het voorwoord van zijn bundel Vaderlandsche poëzy uit 1840 schrijft
Prudens van Duyse dat de nationale Vlaamse letterkunde in België zich ‘dagelijks
gelukkiger’ ontwikkelt, en dat in een ogenschijnlijk ongunstige (verfranste) omgeving:
Ons tijdstip schijnt de vlaemsche letterkunde zoo onbevorderlijk niet te
zijn, als de staetkundige omstandigheden het zouden doen vermoeden.
De Poëzy heeft nooit in Belgie die hoogte bereikt, op welke zy nu staet:
men zoude zeggen dat die tegenworsteling der onbelgen-zelven de vrye
dochter van verbeelding en gevoel tot spoorslag strekt.
Tegenover hun Frans-Belgische collega's, voor wie het een struikelblok bleef dat
ze de taal van het ‘immorele’ en annexionistisch ingestelde Frankrijk als basis
moesten nemen om een eigen nationale literatuur te ontwerpen, hadden de
Vlaams-Belgische auteurs nog een groot voordeel. Ze konden namelijk inspelen op
denkbeelden over het volksnationalisme die in Duitsland (door J.G. Herder) en in
Frankrijk waren gelanceerd en die in de tijd van de Romantiek in zowat heel Europa
furore maakten. Het idee was dat volkeren zich in de loop van de geschiedenis op
een natuurlijke wijze tot een onherleidbare individualiteit hadden ontwikkeld en dat
die in de zuiverste vorm herkenbaar was in de taal. ‘De grond eener
volksonafhanglykheid ligt in de tael,’ schrijft F.A. Snellaert in zijn door de Académie
royale de Belgique bekroonde Verhandeling over de Nederlandsche dichtkunst in
België (1838). In die taal ligt de oorspronkelijke aard, de ‘ziel’ van een volk als in
een schatkamer besloten. ‘De Taal is gansch het Volk’, een versregel van Prudens
van Duyse uit zijn gedicht ‘Aen België’ uit 1834, werd niet voor niets een leuze. Aan
literatuur in diezelfde volkstaal werd de bijzondere taak toebedeeld die essentie of
‘wezenskern’ van een volk te ontsluiten. Als geen ander cultureel medium kon ze
het volk bewust maken van zijn identiteit en zending. Ze wierp ook een dam op
tegen vreemde invloeden die het volk van zijn eigenheid konden vervreemden
(‘verbasteren’) en dus konden bedreigen in zijn onafhankelijkheid, die uiteindelijk
was verworven na eeuwenlange strijd tegen ‘vreemde overheersing’. Schrijven ‘voor
Taal en Vaderland’ vormde na 1830 voor de Vlaamse letterkundigen dan ook een
vanzelfsprekend devies. Ze behoorden door hun afkomst en beroep zeker niet tot
de maatschappelijke elite van België, maar door het besef dat ze konden bijdragen
aan de opbouw van een nationale cultuur, ontwikkelden ze een positief en expansief
zelfbeeld. Hun in-
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zet voor taal én literatuur bezorgde hun een perspectief op een betere toekomst,
inclusief een voorname positie in de maatschappij, zowel in de zin van welstand als
in de zin van prestige. Ze creëerden rond hun positie zelfs het mythische beeld van
de profeet, die - in typisch romantisch nationale termen - aan het ‘ontwaakte’ volk
zijn eigen karakter en zending wist te openbaren. Hendrik Conscience verbeeldde
dit idee in een allegorisch verhaal uit 1840 met de sprekende titel ‘De pelgrim in de
woestijn’.

De individualiteit van de Vlaamse literatuur

aant.

Deze voorgangers moesten aan de nieuwe nationale literatuur nog wel een specifiek
Vlaamse invulling geven. De vraag was: wat maakte de Vlaamse literatuur
verschillend van andere nationale literaturen in Europa? Waarin bestond haar
individualiteit? Verhelderend in dat opzicht is de voordracht die Jan Frans Willems
op 11 februari 1844 te Brussel hield bij de algemene vergadering van de Belgische
Maatschappijen van Vlaamsche Letteroefening: ‘Redevoering over den geest,
waardoor de Vlaamsche letterkunde zich moet doen onderscheiden’. De eigen aard
van de Vlaams-Belgische letterkunde wordt daarin gehecht aan haar taal - de taal
is ‘het verstand eener natie’ - maar ook aan een aantal etnische kenmerken; immers,
hoort niet ‘elke letterkunde eene afspiegeling der zeden en gebruiken van een
bijzonder volk’ te zijn? Willems noemt de godsdienstigheid en zedelijkheid (dat is
de fatsoenlijke, natuurgetrouwe afbeelding met weglating van het afzichtelijke en
onbetamelijke, zoals dat in de Franse literatuur schering en inslag is) als typische
eigenaardigheden van de aangeboren en overgeërfde Vlaamse volksaard. Om dat
aparte karakter in de spiegel van het vreemde extra te profileren, verwijst hij naar
Frankrijk als tegenbeeld, namelijk Vlaamse eenvoud en oprechtheid tegenover
Franse manieren, complimenten, overdrijving, oppervlakkigheid en verleiding:
Vluchten wij vooral den pestwalm, die ons van Frankrijk toewaait. De
geschiedenis leert wat al kwaad van dien kant herwaarts overkwam. Onze
nationaliteit, onze grootste vaderlandsche deugd bestaat wellicht daarin,
dat wij geen Franschen willen worden.
In 1834 had Willems in zijn voorbericht op zijn moderne bewerking van Reinaert de
Vos al in felle bewoordingen geschreven dat zijn land van ‘Franschen uitschot wordt
overstroomd’. In 1844 noemt Willems de Franse cultuur een dwaallicht, ook al was
hij - dit is reeds bij herhaling gebleken - er nog zo door beïnvloed en ook genoodzaakt
om in het dagelijks leven (openbaar en privé) de Franse taal te gebruiken. De
anti-Franse houding en de voor sommigen daaruit voortvloeiende alliantie met
Germaanse volkeren - in het bijzonder de ‘terugge-

Willem van den Berg en Piet Couttenier, Alles is taal geworden. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1800-1900

303
vonden’ Duitse stambroeders in ‘den wereldstrijd tusschen zuidelijke sluwheid en
noordelijke rondborstigheid’, zegt Willems - vormen echter een hoeksteen in het
standaardbetoog dat in de loop van de negentiende eeuw door de Vlaamse auteurs
over hun eigen literatuur zal worden gehanteerd. Dat discours zal overigens niet
wegnemen dat de Vlaamse literatoren (Van Duyse, Conscience enzovoort), die
volledig vrij waren van concurrentie met Franse auteurs, in feite zich overvloedig
door de Franse literatuur zullen laten inspireren. Officieel klonk het echter anders.
Wanneer bijvoorbeeld Johan Alfried de Laet in mei 1844 in het voorwoord tot de
korte roman De Teuten van Pieter Ecrevisse de richting aanwijst waarin de Vlaamse
letteren moeten evolueren, dan treffen we diezelfde verbinding aan van literaire en
morele overwegingen. De Vlaamse schrijver moet streng zijn voor zichzelf, wil hij
of zij meewerken aan de ontwikkeling van een hoogstaande Vlaamse letterkunde
die tegemoetkomt aan de kiese smaak van een ruim leespubliek. Men moet
belangstelling opwekken en de lezer boeien, maar zonder een vergezochte materie
en zonder effectbejag door gebruik te maken ‘van die vuige en overdrevene
driftentael, waarin de fransche letterkunde, welke ten huidigen dage onze zeden
verpest en onzen volksaert verbastert, eilaes! niet dan al te dikwyls een middel zoekt
van aenlokkelykheid en van byval’.
Dergelijke uitvallen zijn legio in Vlaamse publicaties uit de negentiende eeuw. Zo
vergelijkt Snellaert in een bespreking van een dichtbundel van Maria Doolaeghe uit
1840 de fijne gevoeligheid van de (zeldzame) Vlaamse schrijfster met het
‘wanschepsel’ uit de Franse literatuur, ten prooi aan ‘de vernielende drift onzer eeuw’
die tot hoogmoed en ondeugd leidt. Ook in zijn privécorrespondentie duiken uitvallen
tegen de Franse ‘modderpoel’ op. In een brief uit 1838 aan zijn vriend E.J. D'Haene
laat hij zich, met zijn medische kennis, uit over een fundamenteel tekort bij de Franse
schrijvers: zelfs hun fysisch gestel bepaalt dat hun literatuur steeds weer afdaalt tot
materialisme en ‘sensualismus’. Het kwam er fundamenteel op aan zich van de
‘zedenbedervende’ modeliteratuur uit het verpestende Frankrijk te verwijderen en
een vaderlands model te volgen waarin waarden golden zoals strenge zedelijkheid,
godsdienstig gevoel, eenvoud en waarachtigheid. Hoe meer on-Frans, hoe beter
Vlaams en Belgisch men werd. De opinie was dat men slechts door trouw te blijven
aan de traditionele eigenheid en het ware volkskarakter een Vlaamse letterkunde
zou kunnen ontwikkelen die zich in beschaving en kunstzin kon meten met het
buitenland.
Vanuit het Belgische standpunt leverde dat geen problemen op, althans niet
zolang de Vlaamse literatoren zich niet tegen het Belgische vaderland zouden keren.
België had er zelf alle belang bij dat ook een Nederlandstalige variant op de nationale
literatuur tot ontwikkeling zou komen. Kort na de opstand werden de orangistische
taalminnaars uiteraard met argwaan bekeken; enkelen werden
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ook in het oog gehouden. Jan Frans Willems is daar het bekendste voorbeeld van.
De Belgische overheid verplaatste hem als ontvanger der belastingen van Antwerpen
naar het bescheiden Eeklo, een actie die hem in de eerste plaats materieel trof. Het
bezorgde hem later in de annalen van het flamingantisme een aureool van slachtoffer,
martelaar zelfs van de Belgische politiek. Maar diezelfde overheid zette al vlug de
nodige stappen in de richting van de orangistische taalminnaars om de
Nederlandstalige Belgische literatuur op gang te trekken. De ‘verzoening’ van Willems
met de Belgische regering voltrok zich al in de tweede helft van 1834. In september
van dat jaar zetelde hij in de jury van de Belgische tweetalige staatsprijs voor poëzie
met als onderwerp de ‘Zegeprael van 's lands onafhankelykheid en de
lotsbestemming des vaderlands’. Voor alle duidelijkheid: het Belgische vaderland.
De professionele rehabilitatie van Willems die daarop volgde, ging meteen ook
gepaard met promotie en nieuwe kansen in de culturele sector. In hetzelfde jaar
werd hij lid van de Commission royale d'histoire en de Académie royale de Belgique.
In mei 1836 kreeg hij van de Belgische minister van Binnenlandse Zaken de opdracht
om de hiervoor genoemde editie van Reinaert de Vos uit te geven. Andere Middelen Oudnederlandse tekstuitgaven zouden snel volgen. Die wending in de carrière
van Willems is symbolisch te noemen. Ook na 1834 kwam de Nederlandse literatuur
in België in een ware stroomversnelling. Het werd een gedroomde tijd voor idealisten.
In korte tijd moesten immers bergen werk worden verzet. Dat gaf aanleiding tot een
koortsachtige activiteit.

Filologie en literatuur

aant.

In de aanvangsfase van de nieuwe Vlaams-Belgische literatuur na 1830 stond de
literaire productie zelf nog niet op het voorplan. Voordat het zover was, werd het
pad geëffend door geletterden met interesse voor de oude volkstaal die in het
noorden van het Belgische koninkrijk gesproken werd. Die interesse kwam tevens
van over de taalgrenzen. Ook Frans- en Duitstalige publicisten bestudeerden de
geschiedenis van de Vlaamse taal en literatuur. In heel West-Europa manifesteerde
zich overigens een drukke filologische activiteit die erop gericht was aan de jonge
naties een historisch bewustzijn te verlenen door bekendmaking van de bronnen
van de nationale taal- en letterkunde. Dit leidde ook bij de Vlaamse taal- en
literatuurliefhebbers oftewel ‘taalminnaars’ tot een enthousiaste ontginning van de
rijke literaire traditie en de bronnen van de Nederduitse of Vlaamse letteren. Ze
waren in feite slechts dilettanten in het filologische vak en werden daarbij
voortgestuwd door Duitse filologen, zoals Jacob Grimm en August Hoffmann von
Fallersleben, en door de belangstelling die in Duitsland was ontstaan voor de
Middelnederlandse letterkunde. Die geleerden gingen uit van ideeën over de
historische, talige en etnische verwantschap van de
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Duitse gebieden met het voor hen perifere gebied van de Lage Landen om de
Nederlandse volkscultuur en de geschiedenis van de Nederlandse letterkunde te
bestuderen. Resultaat daarvan waren onder meer vroege tekstuitgaven, zoals de
reeks die Hoffmann von Fallersleben vanaf 1830 onder de titel ‘Horae Belgicae’
publiceerde. Bij Duitse intellectuelen (de jurist Wilhelm A. Arendt en de historicus
Franz Joseph Mone zijn voorbeelden) bestond er overigens al vanaf 1815 een brede
politieke en economische interesse voor het hedendaagse Nederland en België.
Vanaf 1830 werd die nog aangewakkerd door de Belgische onafhankelijkheid en
de opkomst van de Vlaamse cultuurbeweging. Talrijke reisverslagen zijn daarvan
het bewijs. Soms leidden contacten tot intense correspondentie en persoonlijke
vriendschappen, zoals die tussen Snellaert en de journalist Gustav Höfken in de
jaren 1842-1850. Höfken was een van de vele expansionistisch ingestelde Duitse
publicisten die de Vlaamse gebieden uit de Franse invloedssfeer wilden halen door
het eigen Germaanse karakter van de Vlamingen te beklemtonen. Zij moesten tot
hun oorspronkelijke Duitse volkskern worden teruggebracht om de opgelopen
vertraging in hun materiële en geestelijke ontwikkeling in te lopen.
De kopstukken van de Vlaamse filologie waren allemaal in Gent geconcentreerd:
Jan Frans Willems, jonkheer Philippe Blommaert, de arts Ferdinand Snellaert en
professor Constant Philip Serrure. Laatstgenoemde was de eigenzinnigste uit de
groep; Blommaert was het prototype van de kapitaalkrachtige en onafhankelijke
geleerde die als edelman tot de sociale elite behoorde. Als gepassioneerde
liefhebbers legden ze een indrukwekkende privécollectie aan met zeldzame
handschriften en boeken met betrekking tot de Nederlandse taal- en letterkunde en
de vaderlandse geschiedenis. Ze konden dat doen omdat er na de opheffing van
de kloosters en abdijen aan het einde van het ancien régime een massaal aanbod
van handschriften en drukken op de markt kwam. Zo bezat Willems zestig
handschriften (vijfendertig Middelnederlandse, waaronder fraaie Van Maerlants),
en dat was meer dan het dubbele van wat men in de Antwerpse Stadsbibliotheek
kon raadplegen. Na hun dood zouden de verzamelingen van de Gentse taalminnaars
terechtkomen in de universiteitsbibliotheken of in de Koninklijke Bibliotheek van
België, die in 1837 werd opgericht en in de loop van de negentiende eeuw
professioneel werd uitgebouwd. Veelal op basis van die kostbare stukken uit eigen
bezit gaven de Vlaamse filologen talrijke edities van oude tekstbronnen in het licht.
Met die uitgaven van oude meesterwerken, maar ook met literair-historische studies
trachtten ze aan te tonen dat de verwaarlozing van de Vlaamse taal en literatuur
helemaal onterecht was. Men vond ook dat de literatuur in de Vlaamse volkstaal
het volle respect verdiende van de Belgische (Franse) intellectuele elite. De nodige
‘bewijzen’ hiervoor wilden ze zoveel en zo snel mogelijk bekendmaken, soms té
snel, wat hun
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kritiek opleverde van de zijde van bevoegde en bedachtzame wetenschappers, zelfs
uit eigen kring. Zo wees Jan Bormans in zijn brieven aan Willems op
onzorgvuldigheden en fouten in edities die door het Vlaamse boegbeeld waren
bezorgd. Het was deze pioniers echter niet zozeer om de wetenschap te doen. Hun
filologische arbeid was vooral nationaal gemotiveerd.

Verenigingen en tijdschriften

aant.

Al tekenden zich meteen de nodige onderlinge tegenstellingen en spanningen af tussen generaties, maar ook tussen individuen die het op tactiek dan wel op actie
hadden begrepen (het type Willems versus De Laet) -, toch traden die taalminnaars
samen voor het voetlicht en waren ze niet langer, zoals dat vóór 1830 wel het geval
was geweest, verspreid actief. Ze bouwden niet alleen via persoonlijke contacten
en een drukke briefwisseling informele netwerken van ‘lettervrienden’ en
kunstbroeders op, maar ze groepeerden zich. Dikwijls gebeurde dat - zoals in Gent
en Antwerpen - naar het model van bestaande Franse letterkundige sociétés en als
reactie daarop. De Vlaamse intellectuelen volgden daarmee op cultureel vlak het
Belgische nationale devies: ‘L'Union fait la force’ of ‘Eendracht maakt macht’. Ze
streefden - naar de woorden van Willems - met hun eigen middelen verbroedering
en bondgenootschap na, niet via politiek of handel, maar met de pen.
In de jaren 1834-1836 kwam het tot een ware explosie van dergelijke
genootschappen. De belangrijkste waren de Maetschappij tot Bevordering der
Nederduitsche Tael- en Letterkunde, een officieuze Vlaamse academie met
hoofdzetel te Brussel, de Maatschappij van Vlaemsche Letteroefening, onder de
Kenspreuk: De Tael is Gansch het Volk te Gent, De Olyftak te Antwerpen en het
Taal- en Letterlievend Studentengenootschap Met Tijd en Vlijt te Leuven. De
benamingen spreken boekdelen. In 1839 werd ook een maatschappij van Vlaemsche
Bibliophilen opgericht, die in de loop van de negentiende eeuw een imposante
zestigdelige reeks tekstuitgaven zou publiceren. De verenigingen streefden allemaal
een breed scala van doelstellingen na: de codificatie van de Vlaamse taal (vooreerst
op het vlak van de spelling), de studie van het taalkundige en literaire verleden, de
stimulering van het Vlaamse bewustzijn door allerlei manifestaties en uiteindelijk de
effectieve beoefening van de Vlaamse literatuur. De activiteiten waren zeer divers:
organisatie van culturele avonden en feestzittingen, inrichting van een bibliotheek
en een leestafel, correspondentie, prijsvragen, politieke actie, enzovoort.
Het kanaal bij uitstek voor bekendmaking van die verspreide activiteiten vormde
het tijdschrift. Uit de genoemde en nog vele andere verenigingen ontstonden na
1834 talrijke periodieken die literatuurhistorici, geleerden en creatieve auteurs de
gelegenheid gaven hun eerste stappen te zetten in het Vlaamse
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letterveld. Ook hier is het palet zeer divers. Sommige periodieken waren
gesubsidieerd door de overheid en hadden het karakter van een geleerdentijdschrift,
zoals het prestigieuze Belgisch Museum voor de Nederduitsche Tael- en Letterkunde
en de Geschiedenis des Vaderlands (1837). Andere mikten op een breder publiek
van geïnteresseerden en aanstaande schrijvers. In een korte tijdspanne ontstonden
achtereenvolgens Nederduitsche Letteroefeningen (1834), Nederduitsch Letterkundig
Jaerboekje (1834), Bydragen der Gazette van Gend voor Letteren, Kunsten en
Wetenschappen (1836), Belgisch Museum (1837), Kunst- en Letterblad (1840), De
Noordstar (1840) en De Middelaer (1840), enzovoort. Ze zouden nog een hele tijd
een opvallend gemengd karakter vertonen, waarbij literatuur werd beoefend in het
kader van een collectieve cultuurbeweging waaraan dichters, filologen,
geschiedschrijvers en publicisten deelnamen. Wel waren ze het platform voor de
ontwikkeling van de spelregels van de nieuwe Vlaamse literatuur die zich gaandeweg
met een eigen code en richting zou manifesteren.

Model en norm
Uitgangspunten van de literaire kritiek

aant.

In een recensie uit 1846 verdedigt de jonge schrijver en criticus Domien Sleeckx
een op het eerste gezicht vreemde stelling. Die luidt: een nationale literatuur kan
zich pas veroorloven literaire werken louter op hun literaire merites te wegen als die
literatuur niet langer de fundamentele strijd om haar bestaansrecht hoeft te voeren.
Men denke aan de grote Europese literaturen, maar ook aan de literatuur in
Nederland. Voor die gevestigde literaturen ligt een dergelijke literaire beoordeling
voor de hand:
Voor de Vlamingen echter, denken wy, is zy ontoereikend. De vlaemsche
letterkunde, vergeten wy het nimmer, is slechts een middel. Wie in de
letterkunde zelve een doel ziet, verstaet de vlaemsche zaek niet. Wie de
vlaemsche letterkunde voor de vlaemsche zaek stelt is hoogstens den
naem van eenen letterliefhebber weerdig. De criticus, die zyne taek in
geweten wil afwerken kan noch mag zyne beoordeeling alleen op de
innerlyke waerde der lettergewrochten vestigen.
Voor wie de literaire waardeschaal van de Tachtigers als evident beschouwt, is een
dergelijk pragmatisch standpunt, op zijn zachtst gezegd, eerder ongewoon. Sleeckx
vraagt zich in alle ernst af wat het wel betekent om in de beoordeling van literatuur
uit te gaan van ‘het schoone’ als nog niet eens het bestaansrecht van een nationale
Vlaamse literatuur is aanvaard. Omdat dit stadium volgens
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Sleeckx in 1846 in de Vlaamse gewesten nog niet is bereikt, komt hij voor zijn
literair-kritische praktijk tot de volgende slotsom:
Dry dingen zyn er, ons dunkens, in acht te nemen voor al wie in het vak
der boekbeoordeeling met eenig nut voor de zaek des vaderlands wil
medewerken. De strekking der letterkundige voortbrengselen ten vooren ten nadeele der vlaemsche beweging, de noodzakelyke verhouding
der letterkunde met de hoogte der vlaemsche volksbeschaving en des
vlaemschen volksgeestes, en de innerlyke letterkundige waerde.
De volgorde is duidelijk: strekking, didactiek en literaliteit. Sleeckx ziet daarom liever
een minderwaardig literair werkstuk verschijnen dat de heropbouw van de Vlaamse
nationaliteit dient, dan een literair meesterwerk dat die tegenwerkt. Hij noemt het
een kwestie van gerechtigheid, welwillendheid en gematigdheid. Voor de lezer van
vandaag lijkt het de literaire waardeverhoudingen op hun kop. In naam van het
belang van de zaak waren ze echter anno 1846 in literair Vlaanderen volledig
legitiem.
De recensie van Sleeckx maakt in ieder geval duidelijk dat in het Vlaamse literaire
milieu een waardehiërarchie gold waarin ook beschavingsidealen en pragmatische
houdingen een aandeel hadden. Bij de opbouw van dit normatieve kader in de eerste
decennia na 1830 speelden enkele actoren een belangrijke rol. Van een zekere
afstand, maar met gezag, oefende de katholieke kerk een duidelijke invloed uit. Zij
verleende immers steun aan de nieuwe Vlaams-Belgische literatuur omdat deze in
haar nationale programma een aanzienlijke plaats toebedeelde aan de verdediging
van de nationale traditie. De katholieke religie was nu eenmaal sinds de zestiende
eeuw een kernelement geweest in het ontstaan van een nationaal bewustzijn in de
Zuidelijke Nederlanden. De Vlaamse literatuur van na 1830 legde expliciet de band
tussen nationaliteit en godsdienstigheid, literatuur en moraliteit. De kerk van haar
kant oefende zo veel mogelijk controle uit door haar actie tegen de zogenaamde
‘slechte boeken’ of de uit Frankrijk ingevoerde goddeloze en ontuchtige romans,
die haaks stonden op de traditionele religieuze volkslectuur. De actie van de kerk
was spectaculair. Ze ondernam een ware kruistocht tegen de literaire verbeelding
van het moderne levensgevoel. Hoogtepunt hierin was de herderlijke brief van de
Belgische bisschoppen van 5 augustus 1843, die zich keerde tegen de modieuze
en zedeloze literatuur die ook in België vooral via feuilletons in de periodieke pers
een grote verspreiding kende. Het jaar 1843 was niet voor niets een topjaar voor
het succes van Eugène Sue's Les mystères de Paris in zowat heel Europa. Omdat
kranten en weekbladen overal terechtkwamen - in leeskabinetten, maar ook in
gezinnen en publieke cafés, waar ze konden worden gelezen en voorge-
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lezen - werd hun oncontroleerbare invloed funest geacht voor de traditionele
volksaard, waarvan de godsdienst sinds jaar en dag een hoeksteen had gevormd.
De Vlaamse literatuur kon volgens de kerk inderdaad een dam opwerpen tegen de
verpestende walm die uit Frankrijk opsteeg.
Voerde de kerk stemming op de achtergrond voor het behoud van een morele
norm voor de nieuwe literatuur, een groep deskundige lezers verkreeg daadwerkelijk
een stem met autoriteit in het literaire domein. Met het ontstaan van de Vlaamse
literatuur in België na 1830 ontwikkelde zich ook, voor het eerst in het Zuiden, een
literaire kritiek in geijkt en structureel verband. Het institutionaliseringproces voltrok
zich op het moment dat zich in tijdschriften met een brede cultuurnationale interesse
of in kranten publicisten manifesteerden die aandacht vroegen voor het eigen karakter
van de vaderlandse letterkunde, haar functie en adequate vorm (taal, genre, opbouw,
toon en stijl). Niet meer alleen het literaire verleden is dan bron van lof en waardering,
maar de interesse richt zich nu ook op de contemporaine productie in het licht van
een zich ontwikkelend normmodel. Men streeft daarbij een objectief oordeel na, op
basis van beginselen en principes, met abstractie van personen of vrienden. Snellaert
verdedigde voor het eerst een dergelijke onpartijdige en logische kritiek, onder het
motto ‘Al leidt de waerheid in het graf, / Al wat haer drukt dat moet er af!’ De vroegste
sporen van die literaire kritiek dateren van 1836-1837, wanneer in Bydragen der
Gazette van Gend voor Letteren, Kunsten en Wetenschappen en in de Antwerpse
pers de eerste recensies verschijnen van Ferdinand A. Snellaert en Jan-Baptist
David, twee pioniers in het vak. Nu eens kritisch, dan weer aanmoedigend reageren
ze op de eerste proefstukken van de Vlaamse literatuur in België. Na 1840 zijn ze
actief in respectievelijk Kunst- en Letterblad (Gent en Antwerpen) en De Middelaer
(Leuven). In Antwerpen manifesteert zich dan ook de scherpe pen van Pieter Frans
van Kerckhoven (vooral in De Noordstar en De Vlaemsche Rederyker), een voor
zijn tijd bijzonder kritische geest. Snellaert, die het in 1843 voor bekeken hield omwille
van vijandige reacties op zijn onafhankelijke intellectuele opstelling, werd vanaf
circa 1845 afgelost door Jacob F.J. Heremans en in mindere mate door Eugeen
Zetternam (voor het toneel) en Domien Sleeckx, met voorop het toonaangevende
Antwerpse tijdschrift Het Taelverbond. Heremans noemt er in een soort manifest,
‘Hoe wy de letterkundige kritiek verstaen’, de kritiek een lastige taak, ‘eene
slagtoffering aen het vaderland’.
In de talrijke Vlaamse tijdschriften werden tussen 1836 en 1850 de krachtlijnen
uitgezet van wat een nationale Vlaams-Belgische letterkunde moest worden en
welke rol ze te spelen had in een moderne negentiende-eeuwse samenleving. Het
uitgangspunt was functioneel: literatuur, als een idealiserende uitdrukking van de
maatschappij, dient in rechtstreeks verband te staan met de materiële en
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intellectuele toestand van een volk. Dat de literatuur geen ‘wereldletterkunde’ moest
zijn, maar eerder een getrouwe afspiegeling van de zeden en gebruiken van een
specifieke samenleving, was een idee dat de eerste Vlaamse critici ontleenden aan
de stellingen van de Franse sociaal filosoof Louis de Bonald. Taal en literatuur gaven
in die zin de gewenste samenhang aan een maatschappij. Dat literatuur binnen een
staat het volks- en natiebesef vormgaf, was een opvatting die door verschillende
bronnen werd gevoed: verlichtingsideeën over het genie van een natie en opvattingen
die vooral Duitse romantici zoals J.G. Herder hadden ontwikkeld over de link tussen
literatuur en het etnische karakter of de ‘geest’ van een volk (zie hierboven). Uit dat
rechtstreekse verband met de situatie van het Vlaamse volksdeel in België kon men
gemakkelijk de opdracht afleiden waarvoor de nationale Vlaamse literatuur was
gesteld.
De situatie was duidelijk: de Vlaamse literatoren hadden in de eerste plaats nog
een taalstrijd te leveren. De Vlaamse literatuur had een nuttige bijdrage te leveren
tot de herwaardering van de volkstaal en vandaar tot beschaving, vorming van de
literaire smaak, culturele verfijning, intellectuele ontwikkeling en (uiteindelijk)
ontvoogding van het Vlaamse volk. Men sprak over hét volk, al was het beoogde
publiek in eerste instantie de Vlaamssprekende en lezende middenklasse (kleine
burgerij, middenstand, ambachtslui). Alle literaire aangelegenheden (zoals de literaire
voorbeelden, de stofkeuze, de voorkeur voor bepaalde genres en de stijl) werden
van dit doel afhankelijk gemaakt. Belangrijk is wel te noteren dat men er geen
statische opvattingen op na hield, want eveneens aan de Duitse romantici ontleende
men opvattingen over de analogie tussen de artistiek-culturele en de biologische
evolutie. Men was ervan overtuigd dat een beschavingsgeschiedenis een kwestie
was van organische ontwikkeling. Net zoals in de natuur volgde die de evolutie van
ontstaan, groei, bloei, verval en afsterven. Vandaar ook de metaforische taal over
het kiemen, groeien, bloeien, rijpen, verdorren en vergaan van culturele en literaire
fenomenen, en over de ‘herboren’ Vlaamse literatuur in België na 1830. Toegepast
op de ontwikkeling van die literatuur betekende dit dat de nationale literatuur in de
Vlaamse volkstaal nog in een beginfase of ‘jeugdstadium’ verkeerde. Zij moest nog
tot volle ‘wasdom’ komen.
Het stadium van ontwikkeling bepaalde niet alleen de aard en het niveau van die
literatuur, maar ook de hiërarchie van de genres. Hoewel de opvattingen nogal eens
konden verschillen, was men het er toch globaal over eens dat de voorkeur voor
poëzie met de ‘kindertijd’ van de Vlaamse literatuur samenhing. De beheersing van
het romangenre gold als een bewijs dat de Vlaamse literatuur haar ‘volwassenheid’
had bereikt. Met romans voldeed men aan de groeiende leeslust van de Vlaming.
Men leerde het volk in zijn eigen taal lezen. In 1846 kon Jacob F.J. Heremans
vaststellen dat de Vlaamse literatuur haar derde tijd-
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vak was genaderd, met een literatuur die niet meer louter voor vermaak zorgde,
maar ook voor het ‘stoffelyk en zedelyk geluk’ van haar lezers. De tijd was gekomen
voor een meer op onderwijs, beschaving, kennis en wetenschap afgestemde
letterkunde. De schrijver moest voortaan ook denken aan de weetlust van zijn lezer
en zijn ethisch, intellectueel en sociaal bewustzijn op een hoger peil trachten te
brengen. Hoe dan ook, over het algemeen werden literaire middelen tot ver in de
negentiende eeuw gewogen en gekozen naar de mate waarin ze in een specifieke
fase van culturele ontwikkeling een positieve bijdrage konden leveren tot de
lotsverbetering en ontvoogding van het Vlaamse volk.

Foto van Ferdinand A. Snellaert, 1850.

Op basis van dit uitgangspunt oordeelde bijvoorbeeld Snellaert dat de Nederlandse
literatuur in het Zuiden na 1830 aan vernieuwing toe was. Zij moest volgens hem
het achterhaalde classicisme afzweren en een nieuwe, typisch Vlaamse Romantiek
nastreven, die gericht was op het eigen nationaal en christelijk verleden en op
nationale waarden zoals eenvoud en natuurlijkheid. Voor Snellaert betekende
‘romantische’ literatuur zoveel als elke vorm van oorspronkelijke literatuur die het
karakter en de gevoelens van een volk weerspiegelt. In die zin kon ook Homerus
een romantische auteur worden genoemd, een idee dat ook later bij Gezelle zal
opduiken. Maar ook die categorie maakt Snellaert voor de zaak van het Nederlands
in Vlaanderen functioneel. Toegepast op de Vlaams-Belgische context van na 1830
hield de Vlaamse Romantiek in dat het om een oorspronkelijke, maar ook
idealiserende kunstbeoefening ging in harmonie met de zedelijke en godsdienstige
toestand van de natie waarvoor die was bestemd. Aan gevoel en verbeelding werd
een belangrijke rol toebedeeld (naar het
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voorbeeld van Nederlandse auteurs, vooral Bilderdijk), zolang dat maar geen
aanleiding gaf tot schrijven ‘in het wilde’ en allerlei vormen van buitenissigheid,
sentimentaliteit of effectbejag. Snellaert schreef die excessen toe aan de slaafse
navolging van de Franse literatuur en bestreed ze op felle manier in de modieuze
producten van een aantal Antwerpse ‘romantiekers’ die er zich in hun jong
enthousiasme aan bezondigden.
Ook Jan-Baptist David, met zijn gezag als professor in de geschiedenis en
Nederlandse letteren aan de Leuvense universiteit, tikte de jonge Antwerpse
romantici op de vingers: Jan de Laet, Theodoor van Rijswijck en vooral het
aanstormende talent Hendrik Conscience. Hij was streng - Van Rijswijck heeft het
in een satirisch gedicht over een ‘dwingeland’, met duidelijke allusie op David - maar
hij was dat voor de goede zaak. Hij was bezorgd om de positie van de Nederlandse
taal en literatuur in het nog jonge België en riep als vaderlandsgezinde intellectueel,
didacticus en literair criticus drieste experimenteerders tot de orde. Hij deed hiervoor
een beroep - ook een van de krachtlijnen van het Vlaamse literaire normmodel dat
na 1830 werd ontworpen - op elementen uit een classicistische poëtica die hij min
of meer verzoende met nieuwe ideeën over verbeelding, gevoel en
oorspronkelijkheid. Hij had oog voor dichterlijke vrijheid - in de lijn van Bilderdijk en voor aanleg en bezieling. Maar nog veel meer hamerde hij, in naam van ‘eeuwige’
categorieën als het gezonde oordeel, de zedelijke norm, de heldere gedachte en
de zuivere smaak, op goede taalkennis, studie en oefening. Kennis van de wetten
van de taal was de eerste vereiste, vandaar zijn ellenlange kritieken die soms niet
veel meer waren dan taalkundig commentaar. Immers: ‘Zonder grondige taelkennis
brengt men niet [niets] voort dan wildzang in de poëzy, en brodwerk in de proza.’
Conscience en Van Rijswijck werden uitgerekend voor dit gebrek aan grondige
taalkennis op strenge wijze terechtgewezen. De vaderlijke raad van David was dat
ze eerst aan zelfstudie zouden doen voordat ze verder nog iets lieten drukken.
Verder hamerde hij op de studie van de genreleer en het werk van voortreffelijke
voorbeelden. David had een nationale Belgische literatuur in het Nederlands (met
een flink aandeel van het Vlaamse idioom) op het oog, maar hij moest vaststellen
dat beginnende Vlaamse schrijvers geen nationale voorbeelden ter beschikking
hadden. Hij stond daarom toe dat voorlopig, naast voorbeelden uit de klassieke
letterkunde, oude en jonge meesters uit ‘Hollandse’ literatuur werden bestudeerd
en nagevolgd, ook al was de nationaliteit van die auteurs nog zo verschillend van
die in het Zuiden. Intensieve studie van Bilderdijk, die volgens hem het ideaal der
dichtkunst had bereikt (gepaste inkleding van verheven en complexe denkbeelden),
was aangewezen. De rest was oefening. Het is dan ook geen toeval dat Guido
Gezelle, die David als een autoriteit en Bilderdijk als een meester beschouwde, zijn
debuutbundel in 1858 Dichtoefeningen zou noemen.

Willem van den Berg en Piet Couttenier, Alles is taal geworden. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1800-1900

313

Tussen kunst en publiek

aant.

David is het prototype van de recensent in het Zuiden die na 1830 een Vlaamse
literatuur voorstond die een Zuid-Nederlandse of Belgische nationaliteit te verbeelden
had, en die om die reden verschillend was van de Noord-Nederlandse literatuur,
ondanks de eenheid van taal. Op paradoxale wijze was de taal het middel bij uitstek
om de eenheid met de stambroeders in het Noorden te bepleiten, maar tegelijk was
diezelfde taal ook een middelpuntvliedende kracht. Zij vormde immers ook de
hoeksteen van een nationale Vlaams-Belgische literatuur die zich met een eigen
profiel moest manifesteren ten opzichte van de omringende literaturen, ook van de
‘Nederlandse’ literatuur in het Noorden. Om die reden werd overigens de term
‘Nederduits’ in ere hersteld, zoals blijkt uit de titels van talrijke pamfletten,
verenigingen, almanakken en tijdschriften uit de zogenaamde pioniersjaren. De
verhouding van de Vlaamse auteurs met auteurs in Nederland was daarom ook
zeer ambivalent. In de praktijk golden Nederlandse auteurs als literaire modellen
en voorbeelden, maar de aantrekkingskracht beantwoordden de Vlamingen evenzeer
met afstand en tegendraadse profilering. Men deed dat vooral door nadruk te leggen
op juist datgene waardoor de Vlaamse literatuur verschilde van andere literaturen
in de omgeving, die desnoods karikaturaal als te ‘wuft’ of te ‘stijf’, respectievelijk
Frans of ‘Hollands’, werden voorgesteld. Van daaruit startte een zoektocht naar een
eigen literaire traditie (met illustere meesterwerken), Vlaamse varianten van genres
die elders in Europa succes kenden, en een typisch Vlaamse stijl en thematiek.
Die houding beperkte zich niet tot de beginperiode. Iemand als Pieter Frans van
Kerckhoven verdedigde dat standpunt nog in de jaren veertig. Als introductie op de
jaargang 1842 van het Antwerpse tijdschrift De Noordstar - de ‘ster’ in het ‘Noorden’
verwijst hier naar de Scheldestad in het noorden van België - schreef hij onomwonden
dat het niet meer volstond eenvoudigweg Bilderdijk na te apen:
Bilderdyk is een groot man en dit kan of wil niemand loochenen; of echter
zyne schryfwijze goed is, zal de toekomst aen de Hollanderen nog moeten
leeren; en wat ons betreft, staet het vast dat zy met ons hedendaegsch
karakter niet overeenstemt. Te lang zyn wy van de hollanders
afgescheiden geweest om in eens op den zelfden rang met hen in de
letterkunde te kunnen optreden. De begrippen onzes volkstams alleen
moeten ons ten leiddraed verstrekken, en die mogen wy, op straf van
onverstaen te blyven niet te buiten treden.
De Vlaamse letterkundigen, zo raadde Van Kerckhoven aan, moesten alleen bij
‘hun eigen gevoel, hun eigen volk te rade gaen’ en niet elders gaan zoeken wat
enkel hun eigen land kon bieden. Die zelfverzekerde taal belette overigens niet

Willem van den Berg en Piet Couttenier, Alles is taal geworden. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1800-1900

314
dat er toen al binnen het Vlaamse kamp latent meningsverschillen bestonden over
de definitie van dat eigen volkskarakter. David ging er (als priester) van uit dat de
Belgische natie in haar grondvesten katholiek van aard was. Met zijn liberale en
verlichte ideeën over beschaving dacht Van Kerckhoven daar fundamenteel anders
over. Voorlopig echter zorgden dergelijke levensbeschouwelijke spanningen niet
voor polemiek. Pas aan het einde van de jaren veertig kwamen de ideologische
tegenstellingen tussen ‘katholieke’ en ‘liberale’ schrijvers aan de oppervlakte, een
proces waarin Van Kerckhoven overigens een rol van kemphaan zou spelen. Voordat
het zover was, streefde men naar een homogeen model dat een basis zou kunnen
vormen voor een objectieve literaire kritiek. Het idee leefde sterk dat die kritiek
absoluut noodzakelijk was voor een nog jonge literatuur-in-constructie. Pas in een
later stadium zouden andere aspecten aan dat model worden toegevoegd. Zo zullen
Van Kerckhoven en Sleeckx vanaf het einde van de jaren veertig aandacht vragen
voor de sociale en intellectuele dimensie van een op beschaving gerichte literatuur.
Na 1860 zullen intrinsiek literair-esthetische eisen de kop opsteken, maar bij de
start streefde men de nationale eenheid na.
Eenvoudig was dat overigens niet, omdat er grote verschillen waren tussen strenge
en geschoolde critici en autodidacten die in hun vaderlandse enthousiasme soms
al te toegeeflijk waren. Van hun kant waren de auteurs niet voorbereid op een
strenge en onpartijdige kritiek. Verontwaardigde reacties, verdachtmakingen, ruzies
en vetes waren dan ook legio in het prille bestaan van de Vlaamse literatuur, waarin
velen zich geroepen voelden om als ‘letterheld’ te worden bejubeld, of te worden
uitgeroepen tot het genie van de jonge Vlaamse letteren. Toch was men het er
globaal over eens dat de ‘herboren’ Vlaamse literatuur het best was gediend met
krachtige, gewetensvolle auteurs die de dienende taak van een op beschaving en
progressie gerichte letterkunde ernstig konden nemen. De tijd was definitief voorbij
waarin Zuid-Nederlandse schrijvers in het gezellige verband van een rederijkerskamer
literatuur uit liefhebberij konden beoefenen. In 1847 schrijft Snellaert aan zijn
Nederlandse vriend Alberdingk Thijm dat men in Vlaanderen ook geen behoefte
meer heeft aan stille, afgezonderde letterkundigen, maar wel aan actieve auteurs
die hun beste tijd besteden, zo niet opofferen aan de goede zaak. De Vlaamse
auteur moest ook het contact in stand houden met het Vlaamse volk om het tot een
hoger beschavingspeil te kunnen leiden.
Zelfs een criticus als Van Kerckhoven, die door zijn studies aan de universiteit
van Bologna in de jaren 1836-1838 toch op de hoogte was geraakt van de
progressieve ideeën en de kunststromingen in het buitenland, hield een pleidooi
voor een compromis tussen de artistieke eis en de behoefte van het intellectueel
bescheiden Vlaamse leespubliek. Wellicht was zijn houding juist door zijn
buitenlandse ervaring gevormd. In zijn artikel ‘Iets over de Critiek’ schrijft hij in 1844
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dat de Vlaamse literatuur ‘slechts eene herbloeijende litteratuer’ is en dat zij nog
ver af is van ‘haren hoogsten graed van beschaving’. De schrijvers moesten daarmee
rekening houden:
Zoo min in letterkunde als in iets kunnen er groote sprongen geschieden:
men moet stap voor stap voortgaen en het volk, waervoor men toch
eigenlyk schryft, als met de hand opleiden. [...] onze bewering zal hierop
uitkomen, dat, wil men zich voor het algemeen nuttig maken, men ook
trachten moet door de menigte verstaen te worden; dat, wil men waerlyk
het volk opleiden en beschaven, men zich slechts eenen enkelen stap
hooger boven het volk mag plaetsen en er niet meer ruimte tusschen
schryver en lezer mag blyven dan die welke door het uitsteken van eenen
arm van beider kanten vervuld kan worden [...].
Ook bij de beoordeling van die nog jonge literatuur moesten rechtvaardige critici
dat in rekening brengen. Ze mochten met ‘gezond oordeel’ recenseren, maar wat
de taal betreft moesten ze de schrijvers nog wat tijd en vrijheid gunnen. Te weinig
grote auteurs telde de Vlaamse letterkunde nog om al een ‘klassieke schryfwyze’
te mogen opeisen. Voor ‘drooge letterziftery’ van grammatici was het voor Van
Kerckhoven nog te vroeg.
Critici moesten dus tot in de jaren veertig hun eisenpakket inbinden en schrijvers
konden zich geen literaire hoogstandjes veroorloven. Het kwam er eerder op aan
de hoogste literaire eisen te verzoenen met de beperkte mogelijkheden van de
lezers. Geen gemakkelijke taak, zeker niet voor die schrijvers die zich bewust waren,
dankzij kennismaking met voorbeelden in het buitenland, van wat literatuur aan
verhevens en krachtigs te bieden had. Begrijpelijk is dan ook de reactie van iemand
als Karel Ledeganck, die zich in een brief aan zijn lettervriend Frans Blieck moet
verdedigen tegen de aantijgingen als zou hij zich in een proef aan ‘hoogdravende
poëzie’ hebben bezondigd. Hij schrijft: ‘Zeker; maer de Vlaming klaegt nu reeds dat
hy ons niet verstaet, en wat zou het zyn zoo wy door hooge vlugt geheel en al boven
zyn begrip gingen zweven? Hetgeen ik schryf, schryf ik voor myn tydstip, en het is
myne schuld niet dat dit tydstip zoo te wenschen laet.’ De spanning tussen de
artistieke ‘hoge vlucht’ en het niveau van het te bereiken publiek vormt een
kernelement in de vroege Vlaamse literatuur. Het plaatste de auteurs ook voor de
moeilijke evenwichtsoefening waarover we al in de inleiding spraken. Niet dat we
tot 1880 zouden moeten wachten tot er in Vlaanderen ‘echt’ aan literatuur werd
gedaan. In de loop van de negentiende eeuw werd enkel en als vanzelfsprekend
een heel specifieke vorm van literatuur bedreven die literaire kwaliteit nastreefde,
gecombineerd met toegankelijkheid. Men wilde begrepen worden omdat men in de
eerste plaats geloofde in de wervende, vormende en stabiliserende kracht van
literatuur. Om die missie
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te kunnen vervullen, moest literatuur artistiek zijn en tegelijk bereikbaar blijven, zo
nodig eenvoudig voor een literair ongeschoold publiek. Dat Van Kerckhoven hierin
zelf een slechte leerling was, doet niets af aan de algemeen heersende opinie.
Die al met al strikte regulering is een typisch fenomeen voor een
literatuur-in-constructie. Zij verbergt evenwel ook een defensieve reflex. Verdedigers
van de letterkunde in Vlaamse volkstaal hadden tot ver in de negentiende eeuw
nog een verbeten strijd te voeren tegen sommige leden van de Belgische
intelligentsia die het niet begrepen hadden op de renaissance van de Vlaamse
letteren, ook al was die nog zo verknocht aan het Belgische nationalisme. Zo kon
het gebeuren dat in een overzicht van de stand van zaken van de wetenschap,
kunst en literatuur in België in de prestigieuze geïllustreerde publicatie La Belgique
monumentale (1844) - een meesterwerk van Belgische grafiek en typografie - de
protagonisten van een nieuwe Vlaamse literatuur werden voorgesteld als een
bedreiging voor de Belgische nationaliteit. De auteur was Auguste Baron, een tot
Belg genaturaliseerde Fransman die professor in de literatuur werd aan de Vrije
Universiteit van Brussel en een coryfee was van de Frans-Belgische literatuur. Hij
publiceerde ook enkele invloedrijke retoricale handboeken. Hij stelt in zijn overzicht
dat hij het nog zou toejuichen als de Vlaamse literatuur het statuut zou krijgen van
andere regionale literaturen in het dialect, vergelijkbaar met de plaats van de volkse
poëzie in het ‘gascon’ van Jasmin binnen de Franse letterkunde. Maar die literatuur
in België optillen tot een nationaal niveau zou alleen tot een schisma kunnen leiden
en tot veel onrust in wetenschap en onderwijs. Met de val van de Vlaamse literatuur
zou België zijn gediend, aldus Baron.
Alleen al het feit dat dergelijke ideeën in intellectuele milieus in België leefden,
was bedreigend en frustrerend voor de Vlaamse literatoren. Het leidde tot
onzekerheid, maar ook tot extra bevestiging van de Vlaamse taal en identiteit en
uiteindelijk tot defensie. Vandaar de vele manifesten, beginselverklaringen van critici
en voorwoorden in poëziebundels en romans. Daarin school tegelijk een zeker
gevaar van isolement. Bekend is de reserve van R.C. Bakhuizen van den Brink, die
de rigoureuze keuze van de Zuid-Nederlandse schrijvers voor het Vlaams en hun
afkeer van het ‘vreemde’ Frankrijk en (in mindere mate) van Holland als een
verarming zag en zelfs als een teken van achterlijkheid. De Nederlandse liberaal
wees hiervoor met de beschuldigende vinger in de richting van de kerk en de
geestelijkheid in het Zuiden. Jean Stecher, een Gentse vooruitstrevende en
democratisch gezinde publicist die tot professor was benoemd te Luik, noemde in
een kritische beschouwing over de Vlaamse Beweging (verschenen in La Flandre
Libérale van juli 1847) de Vlaamse schrijvers met hun overdreven aandacht
(‘fétichisme’) voor de taal, ‘missionnaires sans idées’. J.-B. Langlois, in een recensie
in de Revue Trimestrielle van 1857, merkte op dat de
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horizon van de Vlaamse schrijvers beperkt was. ‘Presque tous se bornent à être
nationaux (Bijna allen beperken zich tot nationaal te zijn).’
Die kleine kring werd zelfs niet alleen door buitenstaanders opgemerkt. Ook in
eigen rangen manifesteerden zich enkele zeldzame kritische geesten die wezen op
een geborneerde mentaliteit in de Vlaamse literatuur. De Limburger Jan H. Bormans,
vermaard filoloog en hoogleraar in de klassieke talen (en in 1851 ook in de
Nederlandse literatuur) aan de Luikse universiteit, nam in dezen geen blad voor de
mond. Al in 1844 schreef hij in De School- en Letterbode een zeer kritische en
ironisch getinte beschouwing over ‘Onze letterkunde’. Bormans wijst op het gevaar
van een exclusief nationale letterkunde die zich afschermt van de literaturen in het
buitenland (dus ook Nederland). Hij merkt op dat Vlaamse auteurs roem kunnen
verwerven door het feit alleen al dat ze meewerken aan de opbouw van een
letterkunde. Bormans vindt dit belachelijk. Het zet de deur open voor gemakzucht,
meent hij, terwijl literaire kunst voor hem in de eerste plaats studie en kennis
veronderstelt. De Vlaamse literatuur is ook een ware ‘littérature de société’, waar
iedereen iedereen kent en beschermt. Omdat men al te welwillend is voor elkaars
werk, behoort een strenge en onbevangen kritiek zowat tot het rijk der
onmogelijkheden. ‘Waer zelfs het slechte voor goed geprezen wordt, daer is schrijven
geen kunst meer.’ Het ontstaan van een nationale Vlaamse letterkunde in België
wekte veel idealisme en enthousiasme op, maar hield blijkbaar vanaf het begin ook
gevaren en beperkingen in.

Omwenteling op de zangberg: de poëzie
De oude retoricale school en de nieuwe barden

aant.

Omstreeks 1830 was poëziebeoefening de dominante literaire praktijk in
Zuid-Nederland. Het was dan ook normaal dat de dichters de vaandeldragers werden
van de nieuwe Vlaamse literatuur. Zij schreven de eerste programmatische teksten
die als een prikkel werkten voor letterkundigen die wilden meewerken aan de uitbouw
van een nationale Belgische literatuur in de volkstaal uit de noordelijke helft van het
land. ‘Neen! de eedle tael van Nederland / Zal nooit in 't nachtlyk duister zinken; [...]
Triomf! Zy zal in BELGIES oord / Den geest der domheid ras in yzren ketens sluiten,’
schreef Maria Doolaeghe in haar reeds aangehaalde ode Aen de Belgische dichters
uit 1833. ‘Ten stryd! Kampt onvertzaegd; u wacht / De palm der zegeprael, by 't koor
der zanggodinnen’, klinkt het optimistisch en triomfantelijk tot slot. Het vers van de
jonge dichteres uit Diksmuide, dochter van een pottenbakker, bracht zo veel geestdrift
teweeg dat haar mannelijke collega's haar met huldeverzen overlaadden. Ze werd
erin verbonden met
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de grote voorbeelden uit het verleden: ‘De Vlaamse Dubitade’ (door Van Duyse),
naar de pottenbakkersdochter uit Sycione die de eerste tekening uit de geschiedenis
zou hebben gemaakt, ‘Corinna dezer eeuw’ (door Blommaert), naar de Griekse
lierdichteres. Zelfs werd ze de ‘Belgische Sappho’ genoemd (door Rens). De
verregaande idealisering zegt veel over de uitbundigheid waarmee de Vlaamse
taalminnaars inspeelden op het heersende nationale patriottisme na 1830 en de rol
die de vrouw als vaderlandse dichteres in die cultuurbeweging kon spelen. Ze
compenseert wellicht ook een gevoel van minderwaardigheid of onzekerheid. Maar
vooral reveleert zij een traditionele manier van spreken en verbeelden die zeer
vertrouwd in de oren klonk van dichters die nog geloofden in een klassieke
dichterspraktijk die aan strenge regels was gebonden betreffende taalgebruik,
versmaat en (mythologische) beeldspraak. Het was voorlopig nog zoeken naar een
nieuwe taal om de nationale literatuur vorm te geven.
Ondanks de kreten over ‘ontwaking’ en ‘wedergeboorte’ van de nationale letteren
in het Zuiden valt het op hoe de poëzie na 1830 een grote continuïteit met het
verleden vertoont. De dichters en dichteressen blijven zich (voorlopig toch) richten
naar Nederlandse voorbeelden (Helmers, Bilderdijk, Feith, Tollens en Moens), in
overeenstemming overigens met de raad van vader David. Dat komt hun taalniveau
wel ten goede, maar zorgt ook voor een zekere kunstmatigheid. Reeds vóór 1830
verbonden dichters hun verzen met taalbewustzijn en een nationaal gevoel. Na de
Belgische Revolutie gaat dat gewoon door, bijvoorbeeld bij de Kortrijkse dichter
Armand J. Doornaert in zijn bundeltje Vaderlandsche liederen uit 1831. In 1833
publiceert de Antwerpenaar Jan F.C. Verspreeuwen de dichtbundel Dichterlyke
mengelingen, met daarin eenvoudige en lichtvoetige versjes in de trant van Bellamy
- zij het zonder de formele vernieuwingen van zijn voorbeeld - maar ook met een
bloedernstige voorrede waarin de dichter een pathetische oproep doet aan de ‘ware
Vaderlanders’ om de verbastering tegen te gaan en de schat van de eigen taal te
blijven liefhebben. Niets of weinig lijkt ook veranderd als men de bundels inkijkt met
de prijsverzen van de talrijke dichtwedstrijden die ook na 1830 in Vlaanderen werden
ingericht. Na de eerste verwarring van de Belgische Revolutie werd de
prijskampcultuur na 1834 gewoon weer opgenomen. In de loop van de negentiende
eeuw zouden in Vlaanderen nog zo'n negentig van die dichtwedstrijden door
rederijkerskamers en letterkundige verenigingen worden georganiseerd, helemaal
in de oude stijl, inclusief de strakke reglementering. Zo kreeg Van Duyse in augustus
1836 te Oostende voor zijn bekroonde gedicht op het onderwerp ‘De knagingen van
een boos geweten’ zijn medaille niet omdat hij bij de prijsuitdeling afwezig was.
Ook de vertrouwde onderwerpen staan op het programma, zoals abstracte en
religieuze thema's, taferelen uit de vaderlandse geschiedenis en heldhaftige figuren.
De dichters passen zich vlug aan en bezingen verder hun land, zij het nu
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in het kader van de nieuwe staat België. Zo richtte de Brugse maatschappij Yver
en Broedermin een jaar na de door de Belgische regering ingerichte tweetalige
wedstrijd over ‘De zegeprael van 's lands onafhankelykheid en de lotsbestemming
des vaderlands’, al een prijskamp in met als onderwerp ‘De Belgen beminnaers van
kunsten en wetenschappen’ (augustus 1835). Net als vroeger gaf die aanleiding tot
competitie en de bijbehorende vreugde bij de bekroonden (Frans Blieck en Frans
Rens) en ontevredenheid bij de verliezers, onder wie Prudens van Duyse, die hierin
het zoveelste bewijs zag van de onkunde van de ‘Rhetorikale rechters’. Wedstrijden
bleven ook het middel bij uitstek om openbare erkenning te krijgen of een
lidmaatschap van de organiserende vereniging te verwerven. Men volgde nog altijd
de actualiteit. Zo lanceerde het kunstgenootschap Tael en Kunst te Izegem op 14
juni 1849 een prijsvraag over de Franse aartsbisschop Denis-Auguste Affre, die in
de Februarirevolutie van 1848 tijdens een bemiddelingspoging op de barricades
van de Faubourg Saint-Denis om het leven was gekomen en in de katholieke wereld
vlug als een martelaar werd vereerd - al in 1848 schreef de jonge student Guido
Gezelle in het kleinseminarie te Roeselare als schooltaak een gedicht op dat thema.
Er doen zich wel verschuivingen voor wat de thematiek betreft. We zien bijvoorbeeld
hoe, naast Belgische onderwerpen, ook taferelen en helden uit de geschiedenis
van het graafschap Vlaanderen op de voorgrond treden (Boudewyn met den Yzeren
Arm, Nieuwpoort 1840; Philippine van Vlaenderen, dochter van graef Guy, in de
gevangenis te Parys (1302), Diksmuide 1842; Breydel en De Coninck, Brugge 1879).
Men vraagt lofdichten op beroemde Vlaamse schrijvers. Men volgt de mode van de
volkspoëzie. Na 1848 duikt ook het maatschappelijke vraagstuk op, met opdrachten
als de rol van de overheid tijdens de economische crisis in 1846 (Rhetorica,
Gullegem, 1852), een lofdicht op de noeste Vlaamse werkman (De Fonteine, Heule,
1854) of een ‘werkmanslied’ (Vlaamsch Verbond, Gent, 1867). Het blijft een feit dat
tot in de jaren tachtig in Vlaanderen ‘letterkundige kampstrijden’ werden ingericht,
dat die in steden en dorpen een vast onderdeel bleven van het culturele
verenigingsleven en dat jong talent de dichtwedstrijden zeer lang bleef beschouwen
als een middel om zich als beloftevol dichter te tonen. De winnaar van de
aangehaalde wedstrijd van de Vlaamsche Broederbond te Brugge in 1879 was
niemand minder dan Albrecht Rodenbach.
De brug tussen oud en nieuw wordt aldus gevormd door verschillende dichters
die sympathiseren met de nieuwe nationale letterkunde, zonder daarom ostentatief
met de traditie te willen breken. Zo iemand is Augustijn D'Huygelaere, die zeer actief
meewerkte aan prijskampen en aan de eerste Vlaamse literaire tijdschriften. Hij
verzamelde zijn poëzie in 1844 onder de titel Nationale poëzy, met daarin vooral
historische dichtverhalen en didactische verzen. Nationaal gemotiveerd zijn ook
enige fabeldichters die via navolgingen van La
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Fontaine of met oorspronkelijk werk een traditioneel didactisch genre aanwenden
om vooral bij de studerende jeugd de liefde voor de eigen taal bij te brengen: Pieter
Renier, een wedstrijddichter uit Deerlijk, en twee priester-leraars uit West-Vlaanderen,
Leo Nuttin en Jan-Baptist de Corte, van wie vooral laatstgenoemde opvalt door vlot
geschreven fabelteksten, die hij nog in 1861 onder de titel Verdichtsels verzamelde.
Traditioneel belerend én nationaal geïnspireerd is ook de Oost-Vlaamse,
democratisch gezinde priester Constant Duvillers, die naast veel gelegenheidspoëzie,
lofdichten en almanakliteratuur ook een fel Vlaamsgezind hekeldicht schreef tegen
de taal- en zedenverbastering: De fransquiljonnade of dichtproef op de verbasterde
ie

Belgen, de fransquiljons en C (1842).
Nog representatiever is Maria Doolaeghe (‘Vrouwe van Ackere’ vanaf haar huwelijk
in 1836). Zij was bijzonder succesvol en geliefd in de Vlaamse literaire wereld van
de negentiende eeuw. Ze dankte die populariteit aan een haast constante productie
tot in de jaren tachtig van vaderlandse en didactische poëzie, aangevuld met veel
gelegenheidsverzen. Haar laatste bundel publiceerde ze in 1884, het jaar van haar
overlijden. Met een liberale kijk op politiek en maatschappij loven haar gedichten
de weldaden van de beschaving, de vooruitgang en de vrijheid van de individuele
burger op diverse gebieden, van economie tot godsdienst en cultuur. Ook aan de
vrouwen wordt het recht op beschaving en opvoeding toegezegd. Uit die ‘stichtende’
verzen spreekt een groot optimisme: ze stimuleren het geloof in de vrije wil, het nut
van de volksopvoeding en de bevrijding uit een sociaal en geestelijk beklemmende
oude wereld. Gelegenheden als de inhuldiging van een spoorweg tussen twee kleine
steden in West-Vlaanderen (De yzeren spoorbaen, 1858) worden aangegrepen om
triomfantelijk een modern en verlicht België voor te spiegelen waarin welvaart en
sociale rechtvaardigheid heersen. Daar blijft het niet bij. Haar verzen bezingen ook
de wisselvalligheden van het geluk in een modaal Vlaams burgergezin. Het gaat
om huiselijke poëzie, poésie du coin du feu, die Doolaeghe kende uit het werk van
Tollens, maar die ze wel een persoonlijke invulling gaf vanuit het standpunt van de
huismoeder en gehuwde vrouw. Het bescheiden geluk zegeviert in talrijke
gezinstafereeltjes, maar de idylle wordt ook vaak door de dood verstoord. In een
reeks melodramatische moedergedichten, een enkele keer over ‘de barende vrouw’,
worden die gevoelsschommelingen tussen ‘wellust’ en angst breeduit verkend, ook
al leidt dat nergens tot wanhoop. Waar de overvloedige tranen geen soelaas meer
bieden, schenkt het geloof nog altijd de nodige troost, zoals in talrijke elegieën op
jonggestorven kinderen.
Vrouwe van Ackere was in de woorden van Van Duyse het toonbeeld van de
‘dichteres-moeder’, die het rationele met het emotionele wist te verzoenen. Ze had
oog voor de collectieve belangen en de ethische waarden van het vaderland,
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maar ook voor de dagelijkse en persoonlijke sfeer. Zij combineerde daarom, zoals
Van Duyse opmerkt in het voorwoord van haar dichtbundel De avondlamp (1850),
‘stoutheid van denkbeelden’ met gemoedelijkheid, verheven onderwerpen met teder
gevoel, kracht en welluidendheid. Men roemde haar om die harmonische samenhang,
die zorgde voor een allesoverheersende sentimentele en weemoedige toon. Zij gold
ook als het toonbeeld van de Vlaamse dichteres die, zoals ze zelf in de voorrede
van haar debuutbundel Madelieven uit 1840 zegt, haar verzen als ‘de vruchten
myner snipperuren’ presenteert, het resultaat van kunstoefening naast en na haar
‘hoofdbezigheden’ als huisvrouw, want ‘wee de vrouw die immer hare huishouding
verzaekt of verwaerloost om liefhebbery den teugel te vieren’. De huiselijke plicht
was voor de vrouw geen belemmering om haar geest te ontwikkelen en een
dichterlijke roeping te volgen. Integendeel, ze versterkten elkaar.
Een voorbeeld van dat soort ‘mannelijke’ dichtkunst door ‘vaderlandsche vrouwen’
geschreven - Doolaeghe wijst bij herhaling Petronella Moens als haar grote voorbeeld
aan - is het ‘Vaderlandsch gedicht’ Palfyn, dat in 1849 afzonderlijk ook in een fraaie
druk verscheen. Het is een ode aan het adres van Jan Palfyn (een heelmeester en
anatoom die bekendstaat als de uitvinder van de parallelle verlostang), maar die
tegelijk uit het hart gegrepen is van een dichteres en moeder. Opvallend is dat aan
het klassieke lofdicht een intro voorafgaat waarin het lyrische ik zich als
sympathiserende moeder manifesteert (‘Ik ook ben moeder: 't zegt genoeg, opdat
ik kniel' / Voor u’), gevolgd door een uitgesponnen melodramatisch tafereel waarin
Palfyn zelf op het toneel verschijnt om een vrouw in barensnood van een gewisse
dood te redden:
Wie is 't,
Die haer aen 't graf betwist,
En op den dood wil zegepralen?
Wie doet er troost op 't sterfbed dalen?
Palfyn: zijn geest rees, en doordacht,
En schiep, vol stoute vindingskracht.
't Geheim der Vroedkunst ligt ontbonden:
't Verlossingstael is uitgevonden.
Zyn hand,
Geleid door vlug verstand,
Beproeft dat stael met vast vertrouwen;
Nu staekt het droef gezin zyn rouwen;
God steunt de lyderes: daer glydt
Het wicht, verlost uit d'ysbren stryd,

Willem van den Berg en Piet Couttenier, Alles is taal geworden. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1800-1900

322
In de armen van 't ontkiemde leven,
Met haer den greep des doods ontheven.
Nu stroomt,
Door blydschap eerst onttoomd,
De traen van d'afgestormden vader:
Hy vliegt den aerdschen Engel nader,
En drukt de hand, die redden mogt,
En kust het brein, dat rustloos zocht,
Om 't wondermiddel uit te denken,
En adem aen het kind te schenken.
Hy sluit
In de armen gade en spruit,
En laet zyn boezem overloopen
Van heil: het moederhart gaet open;
Volzaelge tranen klimmen op,
En danking zingt in elke drop;
Zy poogt ze in woorden uit te drukken,
Maer hygt bedwelmd in dit verrukken.

Pathos en inleving versterken nog de al heftige opwekking van gevoelens in een
lofzang op de moderne wetenschap die meteen ook de roem van een nationale
held ‘vereeuwigt’.
Een regelrechte verdediger van de traditie was de wedstrijddichter Frans Jozef
Blieck, die zijn hele leven verbonden bleef met plaatselijke letterkundige verenigingen:
zijn rederijkerskamer te Wervik in het zuiden van West-Vlaanderen en De
Vriendschap te Roeselare, waarvan hij voorzitter was. Als conservatief verdedigde
hij de oude christelijke waarden en denkbeelden, wat hem de kritiek van progressieve
vrijzinnigen op de hals haalde. In het revolutiejaar 1848 schreef hij een fel gedicht,
‘Voortgang’, dat de ‘tuimelgeest’ der eeuw gispte. J.F.J. Heremans beschuldigde
hem daarop van dweperij en immobilisme in ‘het midden van den
allesmedeslependen stroom der volksbeschaving’. Blieck beriep zich op Bilderdijk
om zijn standpunt te verdedigen. Ook op poëtisch vlak was hij een trouwe adept
van de Nederlandse meester. Ondanks de raadgevingen van zijn collega-dichters
om een persoonlijker toon aan te slaan (die hij even liet horen in zijn gedicht
‘Dichterval’ uit 1841), bleef hij vasthouden aan zijn grote voorbeeld en de klassieke
regelgeving, tegen de nieuwlichters in. Aan Snellaert schreef hij dat Byron en Goethe
de nieuwe goden waren. ‘Maer zeg mij, wat vorm wilt gy dan in de plaets stellen
van den griekschen vorm? Eenen vorm die
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alle tien of twintig jaer verandert? Nieuws! Nieuws!’ Symbolisch in die strijd tegen
wat hij wispelturigheid noemde en als een teloorgang van het illustere dichtersvak
zag, is zijn verdediging van de deftige maat, meer bepaald het heldenvers of de
alexandrijn, zoals in het huldevers ‘Aen het Alexandryn’, dat hij in het Nederduitsch
Letterkundig Jaerboekje voor 1850 publiceerde en waarin hij de uitmuntende
dichtvorm personifiërend de ‘vorst van 't verzendom’ noemt. In de slotstrofe spreekt
hij, ter afscheid, de versmaat aan:
O roem van Bilderdyk, Antonides en Vondel!
Sier voor de laetste mael een vlaemschen letterbondel,
Tot een gewenschter tyd,
Tot een geslacht ontsta, verwaerdigd u te vieren.
Verlieze u de eeuw, o zaed der prachtigste eerlauwrieren,
En barst' zy dan van spyt!

Blieck schreef vanuit de verdediging omdat er dan al lang heel andere stemmen
waren opgegaan. Al in de jaren 1840-1843 publiceerde Ferdinand Snellaert
striemende kritieken aan het adres van dichters die de oude retoricale school in
stand trachtten te houden. Zo begroette hij in 1842 de al aangehaalde poëtica,
Vlaemsche dichtkunst, in vier zangen (in totaal 2838 alexandrijnen lang) van de nog
levende Brugse apotheker en rederijker Thomas van Loo smalend als een nagelaten
gedicht, dat bij gebrek aan inschrijvers een kwarteeuw in de lade was blijven liggen.
Dat zoiets in Vlaanderen toen nog kon verschijnen, was volgens hem niet alleen
het bewijs dat Apollo op de Brugse Helicon was ingedut, maar vooral dat men in
Vlaanderen de ‘rhetoricalen wansmaek’ bleef huldigen en daarmee hopeloos
achteropraakte ten opzichte van het buitenland:
De Rhetoricale school is in onze dagen een anacronismus [...]. De
Dichtkunst van de brugschen poëet is een van de sprekende bewyzen
dat, in 't midden van het zich steeds bewegende Europa, België twee
eeuwen lang is blyven slapen, of, wat erger is, gedurende dien tyd door
eene hersendrukking van alle geest- en spierkracht beroofd bleef [...].
Elders, ten minsten, heeft men den stryd duchtig gezien tusschen de
grieksche muze en de hedendaegsche zangster [...]. En wat deed men
by ons, terwyl in Frankryk en gindszyds de Moerdyk, zelfs in Duitschland,
de antieke zanggodin hare laetste flikkervlam met derzelver eerste
helderheid deed schitteren? Wat deed men by ons, terwyl zelfs de
leerlingen van David in 't vervallen vaderland van Rubens den
kunstenaersgloed her kwamen ontsteken? Schandig bleef men ten
achteren, schandig elkanders smaek bederven, den roem schatten naer
't getal eermetalen, welke niet de schoonheidszin, niet het rein poëtisch
gevoel, maer eene conventioneele wartael zich bevochten had.
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De rederykers hebben ons verarmd; niets, volstrekt niets hebben zy in
vyftig jaren nagelaten, wat wy zonder blozen den vreemdeling kunnen
toonen; want waer plan en gedachten soms goed waren, bleven tael en
uitdrukking beneden de waerdigheid eener beschaefde natie.
Even spraakmakend was Snellaerts artikel ‘Rhetoryken en rhetorikael’ uit 1843,
waarin hij ervoor pleitte om de literatuur in Vlaams-België te laten aansluiten bij de
ontwikkelingen in Europa:
België is te zeer ontwikkeld, en Europa beweegt zich te vrymoedig rondom
ons, dan dat wy nog op de oude baen, in den nauwen rhetorikalen
bolderwagen ons zouden laten voortleuteren. [...] In de letterkunde kunnen
wy mede buiten de algemeene beweeging niet blyven; en al wilden wy 't
niet, meêgesleept wierden wy toch door den christelyk-romantischen
stroom. Gelyk het heidendom voor het christen geloof heeft moeten wyken,
zoo moet de nog voortlevende heidensche geest, moeten heidensche
formen voor christelijke begrippen en daaruit voortvloeijend romantiek
plaats ruimen. Wy zeggen het nogmaels: de rhetorikale school heeft haer
tyd gehad - zy sterft uit, in jong zoo wel als in oud.
Een nieuwe dichterschool moest worden opgericht en die moest korte metten maken
met de slaafse navolging. ‘Onbezonnen trok men de laerzen Vondel's aen,’ schreef
Snellaert in Kunst- en Letterblad van 1840 over de achterhaalde rederijkers. En:
‘Men stond met Helmers op, en ging met Helmers slapen.’ Een tweede euvel was
de conventionaliteit: het krampachtig vasthouden aan de ‘heidense’ opsmuk, een
voorraad vaste uitdrukkingsvormen en antieke mythologische beelden zonder
zeggingskracht. Ze waren immers niets méér geworden dan ‘krullen’ en ‘valse
sieraden’ waarmee de prijskampdichters zich op een potsierlijke wijze bleven
optooien. Om definitief de weg in te slaan van de vernieuwing in de richting van een
eigen en authentieke Vlaamse literatuur was er behoefte aan een nieuw soort
dichters die ‘het levensraadsel van de eigen natie’ konden oplossen en ‘gevoelen
wat het zeggen wil: op de hoogte zyner eeuw te staen en toch een eigen oog voor
leven en natuer te hebben’. De nieuwe eisen waren: ‘onafhankelykheid van alle
voorgangers’, ‘meesterschap over het onderwerp’, ‘schoonheidszin’ en ‘rein poëtisch
gevoel’.
Voor een doorbraak werd alle hoop op de dichtkunst gericht. Op zichzelf was dat
niet verwonderlijk, want - geheel volgens de klassieke genre-indeling - stond in de
jaren dertig in Zuid-Nederland de poëzie nog boven aan de literaire hiërarchie. Wel
waren de verwachtingen bijzonder hooggespannen en men zag al de dag dagen
dat in België een Vlaamse Dichter zou opstaan die in de gebonden stijl (of
geversificeerde poëzie) het hoogst denkbare ideaal zou realiseren.
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En waarom niet een lyrisch heldenepos of heroïsch gedicht, dat toen nog zowat als
het toppunt van dichterlijk kunnen werd beschouwd?
Om die toekomstbeelden een fundament te geven, greep men graag naar het
verleden. Men hoefde daarbij niet te rade te gaan bij vreemde overleveringen en
literaire tradities. Stof konden de dichters in overvloed vinden in de eigen
geschiedenis. ‘Wy bezitten op eigen bodem nog te veel onbebouwden grond, om
elders den ploeg door het zand te gaen slaen,’ schreef Snellaert in 1843 in zijn
Kunst- en Letterblad. Die nog te ontginnen rijke voorraad bevatte immers de kiemen
van de negentiende-eeuwse samenleving. Bij voorkeur moest men zich richten op
de illustere bladzijden, de Middeleeuwen; ‘ze zyn onze heldentyden,’ vatte Snellaert
samen. Het was enkel nog kwestie die rijke bron aan te boren. In de al vertrouwde
metaforische taal klinkt het: ‘De middeleeuwen liggen nog daer verdoofd, tot dat
eene magnetische hand ze opwekke.’
Voor de beeldvorming van de gedroomde Vlaamse dichters keerde men terug
naar de vroegste tijden. Literatuurhistorici stelden vast dat de geschiedenis van elke
literatuur met de poëzie begint en dat de wortels van de Vlaams-Belgische poëzie
te vinden waren bij de Oude Belgen, die al in hun barden de priester én de dichter
vereerden. Dit beeld paste in de romantische verheerlijking van de begenadigde
dichter die als een moderne priester, onbelemmerd en vrij, kon doordringen in hogere
sferen om er, in dienst van de gemeenschap, het onbekende te verkennen en
mysterieuze verbanden bloot te leggen. Daaraan werd de nationale zending van
bewustmaking gekoppeld: het waren de dichters die het meest op het verdoofde
gevoel van het volk konden inwerken en dat volk ook als met een elektrische schok
uit de slaap opwekken. Oproepen in die zin aan de Vlaams-Belgische dichters zijn
legio, meestal in gespierde taal. Het eerste nummer van het Nederduitsch
Letterkundig Jaarboekje van 1834 begroet hen geestdriftig (‘Vaart moedig voort,
geliefde Belgen! / Toont U der Barden echte telgen’). Uit 1838 dateert het bekende
gedicht van Johan Alfried de Laet ‘Aen de dichters’. Daarin verschijnt het bijbelse
beeld van de dichter - later in talrijke beschouwende teksten herhaald - die de
zweetdoek van het koude, bleke lijk van het volk afrukt en het doet herleven. God
zelf gaf aan de dichters die reuzentaak:
Zingt, Barden, zingt! Gy zyt de telgen,
De kindren van het oud geslacht,
In u vloeit 't warmer bloed der Belgen,
Dat vreemden pronk en prael veracht!
Zingt! En dat eens het volk de landverraders doeme,
Zyn eigen erf en eer in eigen tale roeme;
Zingt! Dat de wereld nog de naem der Belgen noeme,
Met opgetogenheid voor vlaamsche mannenkracht!
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Illustratie bij ‘Het bardenlied’ van Theodoor van Rijswijck, naar een tekening van G. Wappers
in het eerste nummer van Het Taelverbond, 1845, verschenen te Antwerpen bij J.-E.
Buschmann.

Beeldende kunstenaars gaven nog een extra dimensie aan die voorstelling. Dit
blijkt bijvoorbeeld uit het eerste nummer van het Antwerpse literaire tijdschrift Het
Taelverbond uit 1845, waarin ‘Het bardenlied’ van Theodoor van Rijswijck is
opgenomen, met bijbehorende titelplaat, een gravure naar een tekening van Gustaaf
Wappers. Daarin worden de geïdealiseerde Vlaamse barden allegorisch voorgesteld
als druïden, met als attribuut duidelijk niet de klassieke lier, maar de Germaanse
romantische harp.

Prudens van Duyse (1804-1859)

aant.

In die constellatie kon Prudens van Duyse, een zeer begaafd dichter met een
degelijke opleiding (doctor in de rechten) en grote belezenheid, de verwachting
oproepen dat hij degene was die de toekomst van de Vlaamse dichtkunst voor het
eerst gestalte zou geven, ook al was hij vóór 1830 als prijskamp- en rederijkersdichter
nog zo actief geweest. Ondanks die band met het literaire verleden was Van Duyse
ook een vernieuwende stem.
Een voorval kan dat illustreren. Zo viel hij in 1835 erg op bij de prijsvraag die de
Kortrijkse rederijkerskamer De Kruisbroeders uitschreef naar aanleiding van de
dood van de aldaar zeer geliefde dichter en toneelschrijver Jan-Baptist Hofman.
Waar een treurzang werd gevraagd (met strikte voorschriften op het gebied van
genre en omvang) stuurde hij een rijmloos gedicht op. Merkwaardig
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genoeg kreeg het nog een eervolle vermelding ook en zelfs een plaats in de bundel
Bekroonde dichtwerken op het afsterven van J.B.J. Hofman (Kortrijk 1836).
Interessant is het bijgevoegde voorwoord, waaruit het volgende:
Een rijmloos Dichtstuk, en dat nog wel in een' prijskamp aengeboden!
Waerlijk een ongemeen verschijnsel aen Vlaenderens letterkundigen
hemel; al moest het daer ook slechts eenen oogenblik, als eenige
luchtverheveling, schemeren! En waerom zou men altijd rijmen in onze
muzikale geklemtoonde tale? Voor ons althans is er even ongerijmde
Poëzy als berijmd ondicht.
De jury distantieerde zich hiermee, naar aanleiding van de inzending van Van Duyse,
op opvallende wijze van de traditionele classicistische genre-indeling die nog lang
bij wedstrijden ten lande onaangetast zou blijven en sloot haar rapport met de toen
gedurfde stelling, verwijzend naar voorbeelden van Feith, Bellamy, De Castelein,
ja Bilderdijk zelf, Young, Milton, Klopstock en Goethe: ‘Vrijheid is even de ziel des
Dichters, als des Burgers.’ De jury, waarin de in Kortrijk geboren Ferdinand Snellaert
zetelde, achtte blijkbaar de verwoording van ontroering in het eerbetoon aan het
adres van Hofman - de nestor van de nationale dichters, ‘de Vondel van Kortrijk’!
(dixit Van Duyse) - belangrijker dan de vooropgestelde regels. In een elegie op
Hofman geeft Van Duyse zijn emoties de vrije teugel, en dat was men blijkbaar in
1835 niet gewoon. Het lyrisch enthousiasme van Van Duyse betekende een breuk
in het retoricale systeem.
Van Duyse droeg daar ook op ostentatieve wijze toe bij door zelf op het einde
van de periode van het Verenigd Koninkrijk een, wat hijzelf noemde, ‘berispdicht’
oftewel hekeldicht te schrijven dat de stand van de Nederlandse dichtkunst in de
Zuidelijke Nederlanden zeer kritisch tegen het licht hield: De wanorde en omwenteling
op den Vlaamschen Zangberg, in vier zangen, met eeuwigdurende aanteekeningen,
enz. Zijn erudiete en vlijmscherpe satire op het reilen en zeilen van de
dichtwedstrijden en het niveau van zijn collega-dichters kon door zijn slachtoffers
alleen maar verkeerd worden begrepen en worden uitgelegd als een vorm van
rancune en misplaatste superioriteit. Maar Van Duyse legde wel de vinger op de
wonde plek: bij gebrek aan een bevoegde en objectieve literaire kritiek regeerden
rijmelaars zonder zelfkritiek. Op de titelpagina is een vignet als illustratie afgedrukt,
voorstellende een uil, met een motto over de uil die ‘halstarrig’ de ogen sluit. Ergens
wordt de toestand kernachtig samengevat:
Intusschen dat men leeft op hoop, en d'ijver kweekt,
Wat is er, dat hier steeds ontbrak, en nog ontbreekt;
Al deelt men prijzen uit, op zalen en in tenten?
Gestrenger Schrijvers en min zwakke Recensenten.
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Maar Van Duyse deed méér dan de wansmaak van de rederijkers hekelen. De
wanorde is eigenlijk in de eerste plaats een poëticaal gedicht waarin hij, in de lijn
van de gevoelspoëtica van Bilderdijk, pleit voor een nieuwe poëzie waarin geestkracht
en verbeelding een grote rol spelen, maar die vooral fungeert als uitstorting van het
gevoel (‘Verbeelding, geest, gevoel! Gij schept der Muzen zoon’). Hij legt ook de
nadruk op de innerlijke bewogenheid van de dichter (‘Wat zoekt gij buiten u? Daal
in u-zelf, - en zing!’) en de corresponderende bezieling bij de lezer:
Schoon zingt gij, als de gloed die u, wanneer gij schreeft,
Bezielde, in 's Lezers ziel, met d'eigen kracht, herleeft.

In zijn poëzie hanteert Van Duyse verder graag de bekende vloeistofmetaforiek om
zijn poëzieopvattingen gestalte te geven. ‘Weg met den strammen toon van
afgesleten snaren,’ schrijft hij in het opdrachtgedicht (naar aanleiding van het huwelijk
van zijn broer) bij zijn historisch prozatafereel Belegering van Dendermonde door
Lodewyk XIV (Gent 1842). Hij noemt het een ‘ongekunsteld lied’ waarin het spontane
en dynamische overheersen. ‘Vloeit, zangen op dit feest! Stroomt, uit myn ziel
gevloten.’
Voor Vlaanderen waren dat nieuwe, vooruitstrevende ideeën. De praktische
realisering van dit romantische poëticaal programma (vergelijk de ‘spontaneous
overflow’ van Wordsworth) was wel een andere zaak, zeker als men rekening houdt
met de literaire leesvaardigheid van de gemiddelde lezer en het verwachtingspatroon
van de woordvoerders van de nationale Vlaamse literatuur. Na een turbulente
episode omstreeks 1830 - met een avontuurlijk verblijf in Nederland, waar Van
Duyse zijn debuutbundel kon laten verschijnen en waar hij ook op vrij
opportunistische manier deelnam aan de golf van anti-Belgische vaderlandse
strijdpoëzie - en zijn terugkeer in België in 1831, was hij op hetzelfde literaire milieu
en dezelfde mensen aangewezen wie hij zo duchtig de mantel had uitgeveegd. Wie
literaire roem wilde verwerven - en dat wilde Van Duyse maar al te zeer - had met
dat milieu te maken. Dat betekende ook deelname aan het wedstrijdencircuit, dat
nu eenmaal de dichterswereld bleef domineren. Van Duyse werd daar zelfs de
gelauwerde dichter bij uitstek en dat creëerde het dominante beeld van Van Duyse
als - ironisch genoeg - de ‘laatste rederijker’. Zijn behaalde eremetalen werden
overigens door zijn familie in een pronkkastje verzameld, dat momenteel nog steeds
de kamer van de vast secretaris van de Koninklijke Nederlandse Academie voor
Taal- en Letterkunde te Gent siert. Het mahoniehouten kastje met daarin 42 medailles
is een soort icoon van de Vlaamse poëzie van de negentiende eeuw. Met zijn virtuoze
talent, ook voor het toen nog zeer gewaardeerde voor de vuist spreken en ter plekke
improviseren
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van gedichten, overvleugelde Van Duyse iedereen en dwong hij bewondering af.
‘O harpenaer! o kunstkolos!’ riep de veel bescheidener dichter Frans Blieck hem in
1838 in een huldegedicht toe.

Kastje met eremetalen van Prudens van Duyse.

Die virtuositeit leidde tot een werkelijk gigantisch poëtisch oeuvre, in het
Nederlands, maar ook in het Frans en het Latijn, zowel oorspronkelijk werk als
navolgingen en vertalingen. De omvang maakt indruk omdat Van Duyse daarnaast
ook zeer productief was op diverse andere gebieden, met werk op het vlak van
poëtica, geschiedenis, literatuurgeschiedenis, teksteditie, lexicologie, taalzuivering,
stilistiek, volkskunde, toneel en muziek. De Nagelaten gedichten (1882-1885) alleen
al beslaan tien stevige delen. Zeer talrijk zijn de apart verschenen plano's en
brochures die een grote diversiteit aan onderwerpen laten zien en die dikwijls maar
in een oplage van enkele exemplaren werden gedrukt. Van Een vriendschapsruiker
(1845) voor kanunnik Charles Carton, pionier van het doofstommenonderwijs in
België, werd één enkel pronkexemplaar op perkament gedrukt. De dichter ging ook
de uitdaging aan met verschillende complexe versvormen, zoals een sapfische ode
op de dichter Leo D'Hulster (1845), of dichtsoorten die traditioneel bekendstonden
als bewijzen van vaardigheid en meesterschap, zoals een kniedicht op een bestaande
melodie voor de kunstschilder Eugène van Maldeghem (1843). Er zijn nog vele
andere huzarenstukjes, zoals een drinklied in het Bargoens, opgenomen in de door
hem verzorgde vijf-
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de druk van Karel Broeckaerts Jellen en Mietje (1841), of de hilarische ‘Apreboissie’
van De wanorde en omwenteling op den Vlaamschen Zangberg, een pastiche in
het Gentse dialect op een traditionele ‘Approbatie’ of (kerkelijke) goedkeuring,
waarmee hij de draak steekt met de aanhangers van een afzonderlijk taal- en
spellingssysteem voor Zuid-Nederland én ook nog eens alludeert op het stekelig
proza van Karel Broeckaert in zijn Sysse-panne (zie hierboven).
Die bewijzen van veelzijdigheid en virtuositeit keerden zich echter ook tégen de
dichter. Met de veelschrijver werd vlug de spot gedreven. Snellaert haalt in zijn
Memorandum het voorval aan van 3 maart 1837 waarop Van Duyse bij een of andere
gelegenheid als naar gewoonte een pak gedichten uit de zak haalt en het declameren
inzet, waarop Willems zich er bij de aanblik van dat vertrouwde tafereel niet van
kan weerhouden hem ‘Bienheureux Scudéri’ toe te roepen. Snellaert vulde maar al
te graag het bekende citaat aan, een satirische uitval van Boileau naar Georges de
Scudéry, auteur van talrijke galante romans, die in werkelijkheid door zijn zus
Madeleine werden geschreven:
Bienheureux Scudéri, dont la fertile plume
Peut, tous les mois, sans peine, enfanter un volume.
(Gezegende Scudéri, wiens vruchtbare pen
iedere maand, zonder moeite, een boekdeel kan voortbrengen.)

De recensenten die de eerste stappen zetten naar een professionele literaire kritiek
in Vlaanderen, namen Van Duyse op de korrel en verweten hem juist een tekort
aan beheersing in het dichtersvak. Ook Snellaert had moeite met de persoonlijkheid
van de dichter en miste in diens overproductie meesterschap over het onderwerp,
logica in de opbouw van de denkbeelden en eigen vinding. ‘Hy schynt my toe als
iemand die in 't midden van de hei staet, die geene kennis van de Winden bezit,
noch zon, noch maan, noch starren ziet; en nogtans daer op zyn eigen voortwil.
Waer zal dat belanden?’ schreef hij in een brief aan Blieck. Vlaamse critici hadden
een Vlaamse romantische literatuur voor ogen die best gloed, verbeelding en
originaliteit mocht bezitten. Maar in de gegeven omstandigheden, een jonge literatuur
met een nog te vormen lezerspubliek, had men ook behoefte aan duidelijk
communicatieve denkbeelden over het goede en het ware. Zeker niet alles wat ‘de
Belgische Bilderdijk’ schreef, paste daarin, want veel teksten uit Van Duyses oeuvre
- vol met verwijzingen naar antieke en moderne buitenlandse auteurs - hebben het
karakter van poëzie van een dichter-geleerde of poeta doctus, die een even
onderlegde lezer vereist met kennis van vreemde talen en literaire voorbeelden.
Minder belezen collega-schrijvers hielden dat voor pretentie óf plagiaat. Conscience
verweet hem in een brief aan Snellaert uit 1843 een air van onfeilbaarheid.
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In Van Duyses poëzie, vooral in de (in totaal achthonderd!) Rijminvallen, opschriften
en grafschriften (in deel 10 van Nagelaten gedichten) schuilt ook veel ironie en
lichtheid. Dit stond dan weer haaks op de ernst van veel producten uit de Vlaamse
nationale letterkunde en sloot veeleer aan bij de al gesignaleerde rococo-oefeningen
in het lichte genre tijdens de periode van het Verenigd Koninkrijk. Zo laat de dichter
bijvoorbeeld in het puntdicht ‘De schoonste taal’ een bezoeker van het Franse
theater het dansende nimfenkoor verkiezen boven idealen over taal en volk: ‘De
taal, die daar de Franse beentjes spreken / Is voor mijn oog de schoonste
moedertaal’. Taalflaminganten konden dergelijke producten van de lichte muze
maar matig appreciëren. Een zeer groot gedeelte van zijn poëtisch werk behoort
inderdaad tot het luimige genre. Een volledig deel van de Nagelaten gedichten is
gewijd aan ‘Luim’. Naast De wanorde publiceerde Van Duyse in 1842 ook nog
afzonderlijk een komisch heldendicht in vier zangen op de in Vlaanderen zo ernstig
en verbeten gevoerde ‘spellingsoorlog’. De pijlen waren daarbij vooral gericht op
de al gesignaleerde West-Vlaamse verdedigers van de accentspelling (de
zogenaamde desrochisten, zoals Behaegel) die actievoerden tegen de
commissiespelling, die uniformiteit met het Noorden nastreefde. De fameuze
dichtende Brugse ‘apteker’ Van Loo moet het hier nog eens ontgelden. Van Duyse
liet in 1853 bij V. Meursinge in Leeuwarden ook nog een hele bundel met gedichten
in het luimige genre verschijnen. Onder het motto ‘Carpe diem’ strooit de dichter in
Vrolijkheid een ‘leger spitsvondigheden’ uit zijn mouw, geestige invallen en
kwinkslagen, die echter ook weer een brede belezenheid illustreren, vooral van
meesters in de satire uit de klassieke, Franse en Duitse literatuur. Zelfs al lachend
trachtte Van Duyse zijn eruditie te demonstreren.
Dat betekent natuurlijk niet dat hij niet zelf gebouwd zou hebben aan zijn imago
van nationaal dichter. Poëzie ontstaat voor Van Duyse op dynamisch-organische
wijze (‘kiemt’) uit verbeelding en gevoel en uit een sterke neiging (‘zucht’) naar
waarheid en schoonheid. Dit sluit naadloos aan bij de vereisten die aan een nationaal
dichter werden gesteld. In zijn driedelige bundel Vaderlandsche poëzy uit 1840
manifesteert hij zich ook als dusdanig. Zijn poëzie, ‘de vrye dochter van verbeelding
en gevoel’, vloeit voort uit één bron: vaderlandsliefde. ‘Die uit te storten is hem
behoefte, die op te wekken is zijn eenigste doelwit.’ Hij wijst ook de genres aan die
bijzonder geschikt zijn voor de Vlaamse nationale poëzie en die alle registers
bevatten, van hoog tot laag: lofliederen op de grote mannen uit het verleden
(dithyrambe en lierzang), de voor de Vlaamse lezer nieuwe eenvoudige genres als
de legende en de romance, of het volkslied, voor het geval de dichter ‘tot alle standen
der maetschappy’ wil spreken. De mooi uitgegeven en geïllustreerde bundeltjes zelf
bevatten een staalkaart van dit brede palet aan mogelijkheden. De dichtverhalen
zijn opvallend aanwezig,
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waarvan vele nog in verheven klassiek-retorische stijl, zoals De dood van Egmont,
in zes zangen, maar ook een aantal in eenvoudige toon, waarin een natuurlijke
verteltrant en een kort vers in sobere jambische maat bijdragen tot het creëren van
een intieme en geïdealiseerde, ‘naïeve’ middeleeuwse sfeer, zoals in ‘Het Gentsch
o

e

beggijntjen (a 1470)’ en ‘De Monnik van Afflighem (xi eeuw)’. De aanhef van het
eerstgenoemde gedicht haalde veel bloemlezingen:
Er was eens een beggijntjen,
Godvruchtig, jong en jent,
Die stil en eenzaam leefde
In de oude vest van Gent.
Zoo vriendlijk als het maentjen
Dat aen de kimmen daegt,
En op de golven blikkert,
Zoo vriendlijk was de maegd.

In veel van die verhalende gedichten wordt ook een vaag religieus gevoel opgewekt.
Het gebruik van motto's (bijvoorbeeld ontleend aan Adriaen Poirters in ‘Het Gentsch
beggijntjen’) en de setting in kloosters, begijnhoven en dergelijke dragen daartoe
bij. Maar vooral de natuur zet aan tot een min of meer overstelpende ervaring die
het individu naar hogere sferen doet verlangen of - om te spreken in het register
van die teksten - die het hart van ‘hemelwellust’ doet ‘zwellen’. Het is meer dan
louter sfeerschepping, al blijft het accent liggen op de beschrijving van een tafereel
waarin, zoals in ‘De Monnik van Afflighem’, het beeld past van een kloosterling die
in extase het morgenlied van de nachtegaal aanhoort, zonder dat dit verbonden is
met een persoonlijke lyrische beleving. Overigens is de bundel Vaderlandsche poëzy
maar een momentopname. Zijn hele literaire carrière lang schreef Van Duyse
nationale poëzie. Het hoogtepunt daarvan vormde Jacob van Artevelde (1859), een
monumentaal episch verhaal in acht zangen, nog aangevuld met acht thematisch
verwante lof- en gelegenheidsgedichten en De zoenlamp, een ‘phantazy’ in navolging
van de Frans-Belgische auteur Alfred Motte.
Een heel ander register bespeelt de veelzijdige Van Duyse in zijn grotere lyrische
gedichten, zoals Natalia (1842), een bundel klaagliederen of elegieën op het leven
en de dood van zijn zuster, of Godfried, of de godsdienst op 't veld (1842), eigenlijk
een lang leerdicht dat op moreel-didactische wijze de waarde van de godsdienst,
naast die van het vaderland, voor de mensheid aantoont. Het is een vorm van
verheven of sublieme poëzie die is geïnspireerd op Nederlandse voorbeelden (Feith,
Bilderdijk), maar vooral door Jocelyn (1836), de succesvolle
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roman in verzen van Alphonse de Lamartine, waarin ook verhaal en meditatieve
hymnen elkaar afwisselen. Bij Van Duyse volgen we de geschiedenis van de
exemplarische Godfried die in de verschillende stadia van zijn leven (weeskind,
jeugd, huwelijk, verlies van zijn echtgenote, opvoeding van zijn zoon, en vervolgens
zijn verliefdheid en huwelijk) de troostwaarde van de godsdienst in het veld (dat wil
zeggen in de natuur) ervaart. In tegenstelling tot het voorbeeld van Lamartine, en
in weerwil van zijn eigen opzet, doet het geheel nogal cerebraal aan. Opvallend zijn
wel de opdracht aan de ‘Engel der Poëzy’ en de met vaart geschreven lyrische
slotzang of ‘Uitboezeming’, waarin de dichter de hoop uitspreekt dat zijn verzen
zullen beklijven voor het Nederlandse volk, maar ook dat de opdracht ervan aan
God hem in het hiernamaals verdiensten zal opleveren. Beide roepen associaties
op met werk van Guido Gezelle, al zullen die een veel ambivalenter gevoelsleven
uitdrukken:
Als 't plechtig reekningsuer zal naken,
En, zwygend, uw gezant my wenkt,
En 'k inslaep, om verrukt te ontwaken,
Of.... vreeslyk of!... dan nog, dan schenkt
't Herdenken aen deez' reine zangen,
Wat loodzwaer my het hart moog' prangen,
Veraedming in den jongsten stryd.
't Zal, hoe bezoedeld, kalmer kloppen.
Ja, 't denkbeeld koelt myn doodzweetdroppen:
'k Heb d'Eeuwige myn lier gewyd!

In Het klaverblad (1848) zocht Van Duyse dan weer de poëzie op in de volkse orale
traditie, die hij bewerkte, in archaïserende taal (du, dijn enzovoort), tot een
verzameling romances, legenden en sagen. Van Duyse bewijst hier zijn talent, zoals
in de ballade ‘Ondine’, waarin het tragische lot wordt bezongen van een vissersjongen
die in de ban raakt van de watergeest, en die de lokroep van de betoverende Ondine
tracht te weerstaan (‘De dolfijn zal rond ons zwieren / Om ons zielenecht te vieren
/ Dartelend van liefdepijn’), maar tevergeefs:
Bleek breidt hij haer de armen tegen:
‘Mij die liefde, mij die zegen,
Mij Ondine!... Lieve, ik kom!’
En er plast een forsch geklater
In het opgeklotste water,
En er schalt een woest geschater
En - de zee is stom.
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Nog lag 't bootje daer, wen 't Oosten
Reeds safraende. Niet te troosten,
Dwaelde een vrouwe rond: ‘Mijn kind!’
Gilde ze aeklig langs de stranden,
Met omhoog gestoken handen;
En de weêrgalm van de stranden
Morde droef: ‘Mijn kind!’

Het brede palet van zijn dichterschap liet Van Duyse nog eens zien in zijn laatste
bundel uit 1859, het jaar van zijn overlijden. Nazomer is inderdaad een gemengde
bundel, waarin hij een eigen stem laat horen in gedichten die de intieme en
gemoedelijke ‘huisvreugde’ in familiekring of weemoedige herinneringen oproepen.
Maar hij bevat evenzeer verhalende gedichten die herinneren aan de oude retoricale
school. Hier manifesteert Van Duyse zich als de overgangsfiguur die een nieuwe
romantische poëzie in Vlaanderen aankondigt, maar tegelijk de traditie belichaamt.
Die band met de traditie hoeft in een onbevangen (nieuwe) lectuur van Van Duyse
zeker niet in zijn nadeel te spelen. Hij is immers nog het best op zijn merites te
beoordelen in die gedichten die de encyclopedisch ingestelde dichter én zijn
beheersing van de klassieke poëtiek volledig tot hun recht laten komen. Dat is
bijvoorbeeld het geval in een ongebundeld huldevers aan het adres van Jan-Baptist
David. Van Duyse looft hem omwille van zijn inzet voor de promotie en verspreiding
van het werk van de ‘onsterfelijke’ en ‘onnavolgbare’ dichter Bilderdijk in Vlaanderen.
Aanleiding voor dit gedicht vormde de tweede uitgave van Bilderdijks leerdicht De
ziekte der geleerden, die door David was verzorgd en van commentaar voorzien.
Het lofdicht, verschenen in De Een dragt van 1855, paart vormbeheersing aan rijke
denkbeelden en vindingrijkheid, een combinatie die in 1855 van een groot dichter
werd verwacht. Origineel is het beeld van Bilderdijk als de zon die op aarde in
druppels ‘verparelt’ en prismatisch in de zeven hoofdkleuren ontbonden wordt;
vervolgens wordt het geassocieerd met David - als exegeet werpt hij licht op het
werk van de vereerde dichter - die omwille van zijn heldere analyses het kristal is
waarin de zon (Bilderdijk) weerkaatst en wordt ontleed:

Aen Professor David.
De goddelyke zon, bij 't overzien der wereld,
Hoe doodsch een weêrglans ook van d'ongeschapen troon,
Verrukt den sterfling, waer zij d'ochtenddrop verparelt,
Ja, meer, verdiamant met onnabootsbaar schoon.
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Maer godlijk blijft zij mede, als zij, den trans doorwiegelend,
Dien de enkel opslag van haer koestrend aengezicht
Bezielde, glansen schiet, vol levend schoon weêrspiegelend
In 't kantzuil-kristallijn met zevenkleurig licht.
't Ontleedt vóór onzen blik die zonnevlammen-vloeden.
Ontleder van de kunst, waervoor de nacht verdwijn',
O David, die de tael wilt voor verbastring hoeden,
De zon is Bilderdijk; gij 't kantzuil-kristallijn.

De complexe retorische zegging is hier geen pronkerij met woorden, maar geeft wel
degelijk een meerwaarde aan het gedicht, dat op zijn beurt de schoonheid van de
dichtkunst laat oplichten.
Critici hebben echter vooral aan die zogenaamde opsmuk in het poëtische oeuvre
van Prudens van Duyse aanstoot genomen na zijn dood. Overheersend is het idee
dat Van Duyse te zeer classicistisch en retorisch bleef om in de Vlaamse poëzie de
geniale vernieuwer te kunnen worden. Bij de vorming van dat beeld heeft Max
Rooses een grote rol gespeeld. Hij deed dat met zijn Gids-artikel uit 1881 over vijftig
jaar Zuid-Nederlandse poëzie, waarin hij Van Duyse portretteert, maar vooral met
een strenge bespreking in Het Nederlandsch Museum van 1887 van Van Duyses
Nagelaten gedichten, die tussen 1882 en 1885 door diens zoon Florimond werden
uitgegeven, onder toezicht van Jan van Beers en Emanuel Hiel. De kritiek had niet
alleen betrekking op de slordige uitgave - zonder enig commentaar - maar vooral
op Van Duyses dichtersprofiel, literatuuropvatting en stijl. Rooses zou in de jaren
tachtig een polemiek voeren met de modernistische jongeren die een zuiver
schoonheidsideaal aanhingen. Hij verdedigde daarbij een poëzie die streeft naar
een evenwicht tussen vormschoonheid en ‘inhoud’; hij noemt die inhoud afwisselend
‘geest’, een treffende gedachte, een keurig denkbeeld, een intens gevoel of waarheid.
Om zoiets te realiseren was er intensief en langdurig schaafwerk vereist. In dat licht
was Van Duyse een type dichter die daarin tekortschoot. Hij was wel superbegaafd,
maar bezat te weinig zelfkritiek. Hij was de fenomenale improvisator die het niet
had kunnen opbrengen om de producten van zijn rijke verbeelding in toom te houden
en geduldig te bewerken. Hier en daar waren er wel parels te vinden. Rooses
beoordeelde bijvoorbeeld ‘Ontmoediging’, een samenspraak tussen ‘De dichter en
de Ziel’ als een van de mooiste gedichten uit de jonge Vlaamse literatuur. Uit het
kolossale oeuvre was ook wel een waardevolle bloemlezing samen te stellen, maar
als geheel bleef het ongelijk. Voor Rooses kon Van Duyse dan ook gelden als een
waarschuwing aan het adres van de jongere dichters en als treffend voorbeeld om
het verschil te leren
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tussen enerzijds nutteloze woordenpraal of retorisch ‘geklikklak’ en anderzijds wáre
poëzie.
Er waren ook tegenstemmen. Zo nam Pol de Mont het in 1881 al op voor de
veelzijdige Van Duyse, ondanks aperte gebreken, in zijn overzicht van vijftig jaar
Vlaamse poëzie. Naar aanleiding van de kritiek op de Nagelaten gedichten wierp
Eugeen van Oye zich op als bewonderaar en verdediger van, wat hij noemde, de
‘meestomvattenden en misschien wel den geniaalsten onzer Zuid-Nederlandsche
dichters’. In 1887 en 1888 publiceerde hij in De Vlaamsche Kunstbode ook nog
eens twee open brieven aan het adres van Max Rooses, waarin hij de gezagvolle
criticus opriep om zijn verwarrende en ‘onsympathisch geschreven’ kritiek te
rechtvaardigen. Uiteindelijk waren het de avant-gardedichters rond Van Nu en Straks
die de herwaardering van Prudens van Duyse definitief op de literaire agenda zouden
plaatsen. In de eerste plaats deden ze dat door hem een rol toe te bedelen in een
zelf ontworpen literaire traditie. Zo gaf Prosper van Langendonck in zijn onvoltooide
studie over de ‘Herleving der Vlaamsche Poëzij’ - fragmenten verschenen in Van
Nu en Straks van 1894 - een prominente plaats aan Van Duyse in de ontwikkeling
van de moderne Vlaamse dichtkunst. Hij was ‘de man der toekomst’, die slechts
formeel van de oude literaire kunst afhankelijk was:
Maar van lieverlede ging het vers vrijer en breeder onder den machtigen
aandrang van onbedwingbaren hartstocht, en sprankelde los in een weelde
van wendingen, beelden en rythmen, volstemmig orgel, immer borrelende
klankenwel als nog geene, sinds Vondel, in de Nederlandsche letterkunde
had gesprongen.
Van Langendonck zag bij Van Duyse ook wel tekorten. Hij spreekt over onmacht
tot samenvatting of ‘dien krachtigen zenuwgreep waarmede het genie de wereld
der in hem ombruisende gedachten vastgrijpt en samendwingt’. Maar anders dan
zijn grote voorbeeld Bilderdijk - met zijn ‘angst voor 't nieuw wordend leven’ ‘reikhalsde’ de vooruitstrevende Van Duyse ‘naar die nieuwe tijden van vrijheid en
recht in waar- en goedheid, die hij in zich voelde kiemen en trillen met eenen gloed
van alomvattende liefde’. Omdat hij zo opstormde naar hoge schoonheid, zonder
die daarom altijd te bereiken, achtte Van Langendonck het mogelijk uit zijn oeuvre
een bundel lyriek samen te stellen die hem zou doen kennen ‘als zijnde “virtueel”,
de grootste lyrieker der Nederlandse letterkunde na Vondel’.
Die bloemlezing nam niemand minder dan Karel van de Woestijne op zich. Zij
was bestemd voor de Fonteyne-uitgaven in 1918, maar zou nooit verschijnen. Wel
is in drukproef een inleiding uit 1917 bewaard gebleven. Het is in literair-historisch
opzicht een belangrijke tekst waarin Van de Woestijne de hoop uit-
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Portret van J.-E. Buschmann, drukker te Antwerpen, promotor van de Belgische literatuur
en de Vlaamse romantische auteurs. Olieverfschilderij door Eduard Hamman, 1841.
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Portret van Prudens van Duyse. Schilderij door Romain E. van Maldeghem, 1844.
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Drie tekeningen van de jonge Rosalie Loveling bij het overlijden van Karel Ledeganck, 19
maart 1847. Inkt, met waterverf ingekleurd. In cahier met jeugdverzen van de dichteres uit
de jaren 1846-1851.

1. De dood van Ledeganck.
2. Ledegancks begrafenis, met v.l.n.r. F. Rens, E. Michels, K. Blommaert, J. de
Hoorn, H. Conscience, mevr. J. Courtmans-Berchmans, P.F. van Kerckhoven,
P. van Duyse en M. van Ackere-Doolaeghe.
3. Ledegancks uitvaart, met van 1 tot 7: P. van Duyse, M. van Ackere-Doolaeghe,
F. Rens, mevr. J. Courtmans-Berchmans, Th. van Rijswijck, E. Michels en
Maria D'Huygelaere.
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Portretschilderij van Theodoor van Rijswijck door Louis-A. Carolus, 1843. Romantische
voorstelling van ‘le ménage du poète flamand Th. V.R.’
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Hendrik Conscience, Geschiedenis van graef Hugo van Craenhove en van zynen vriend
Abulfaragus. Historische tafereelen uit de XIVde eeuw, Antwerpen 1845.
Titelpagina en prent, een ingekleurde lithografie door Edward Dujardin.
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Menu van het feestbanket aangeboden aan Hendrik Conscience te Kortrijk op 15 februari
1857. Randversiering: guirlande met de tot dusver verschenen titels van de schrijver.
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Portret van E.J. Potgieter door Bram van Baal, 1878.
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Geporseleinde herinneringskaart van de toneelprijskamp van de maatschappij Kunstliefde
te Brugge in 1842. Lithografie C. Jacqmain, Gent. Voor het drama ging de eerste prijs naar
De Fonteine met De lasteraar van Kotzebue en Karolina, of het Geldersche landmeisje van
D'Artois en Léon, de tweede prijs naar Broedermin en Taelyver met Jacob van Artevelde
van H. van Peene (afbeelding links). Voor het blijspel, eerste prijs: Broedermin en Taelyver
met De dochter van Dominique, naar het Frans door A. van der Hoop (afbeelding rechts).
De enige prijs voor ‘toneelspeelster in het deftige vak’ kreeg mevrouw Van Peene.
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spreekt dat de dichter Van Duyse vijftig jaar na zijn overlijden eindelijk de roem zal
verwerven ‘waar zijn genie recht op geeft’. Van Duyse moest volgens Van de
Woestijne met zijn grote begaafdheid (ook als uitnemend latinist) en
‘benijdenswaardige overmacht op de meeste “letterbeoefenaars” van zijn tijd’
onvermijdelijk worden miskend:
Het is de straf van al wie boven het geestelijke peil van zijn volk en van
zijn tijd durft te staan, dat hij, zooniet misprezen, dan toch voor duister
verklaard en in mindere of meerdere mate genegeerd zal worden. Helaas,
bij geen enkel land staat Vlaanderen hierin achter, niettegenstaande de
Vlaamsche Beweging die kultuurdragers nochtans zóó noodig heeft, en
zijne schrijvers, voor zoover werkelijk gekultiveerd, des te meer vereeren
moest. Door eigen gevoel en uitdrukking boven de menigte te staan, leidt
echter, in ons achterlijk land, nog meer dan elders waar de algemeene
kultureele standaard dan toch voor letterkunst nog een zekeren eerbied
oplegt, tot vereenzaming en niet verre van de ontkenning, zelfs als men
onder die menigte met de grootste toewijding te haren eigen behoeve
blijft omgaan. Van Duyse zou het, zoo als later Guido Gezelle,
ondervinden: hij, van wien vooral de dichter overleeft, werd in leven
hoofdzakelijk als vriend en als Flamingant gehuldigd.
Hij vraagt zich af of Van Duyse anno 1917 dan nog louter esthetisch te waarderen
valt. Wat inhoud betreft ziet hij hem als de romanticus bij uitstek, waarbij hij romantiek
begrijpt als ‘de houding van het Ik tegenover het Absolute’. Dat blijkt uit de manier
waarop de lyricus uiting geeft aan zijn gevoelsleven: zijn geluk in het gezin (als
epicurist en leerling van Horatius), zijn beleving van God, de natuur en de dood.
Wat de taal en uitdrukkingswijze of dictie aangaat, ziet hij Van Duyse als een dichter
die in zijn beste werk aan de opgewonden retoriek en bombast van zijn tijd ontsnapt
en ‘klaar en raak weet te zijn’. Hij kondigt daarmee de komst aan van een nieuwe
klassieke tijd in de poëzie:
Van zulk een klassieken tijd nu is het steeds het kenteeken geweest, dat
hij zijne uiting vond bij sobere, maar vaste en juiste, de eenig-mogelijke
middelen; in zake poëzie dan bij eene taal, die voor de meest-subtiele
schakeeringen van, trouwens ruime, algemeen-bevattelijke gevoelens,
steeds het eenig-ware woord biedt.
Van de Woestijne beschouwt de romantische dichter Van Duyse in dat perspectief
als een van de schakels in de traditie van de nieuwe poëzie, ‘als eene inleidende
aansluiting bij den nieuwen klassieken tijd dien wij voorvoelen als noodig en nakend’.
Hij rekent daarbij Van Duyse tot die (grote) dichters die hij in de eerste plaats
waardeert ‘als groote, meer-zuivere menschen, als waarde-
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meters, als fakkeldragers die de tijden belichten en begrijpelijk, laat staan dragelijk
maken’. Uiteindelijk was voor Prudens van Duyse toch nog een opmerkelijk eresaluut
weggelegd.

Karel Ledeganck (1805-1847)

aant.

Met de komst van Ledeganck maakt de Vlaamse poëzie een grote sprong
voorwaarts. Vóór 1830 al debuteerde hij met prijsverzen. In 1834 behaalde hij de
eerste prijs onder de Nederlandstalige inzendingen in de nationale dichtwedstrijd
ter herdenking van de Belgische onafhankelijkheid. Hij maakte zich vertrouwd met
de grote romantische dichters van zijn tijd, zoals De Lamartine, Hugo, Byron, Young
en Schiller - die hij ook zou vertalen - en al enkele jaren later publiceerde hij
gedichten waarop critici zeer enthousiast zouden reageren. Uit 1836 dateert ‘Het
klavier’, een opvallend gedicht waarin hij, in de trant van De Lamartine, de sublieme
kracht van de muzikale harmonie oproept. De manier waarop hij daarin muziek,
natuur en poëzie met elkaar in verband brengt, geeft hem een plaats in de Europese
Romantiek. Na het lezen ervan schrijft Snellaert: ‘Poëzy, niets dan poëzy! Het klavier
is een trap naer de onsterfelykheid.’ Voorwaar een dichter aan het Vlaamse
firmament! Critici besteedden daarom meer dan gewone aandacht aan Ledeganck
en de manier waarop zij hem bij de publicatie van zijn eerste romantische
poëziebundels in de gewenste richting van de nationale letterkunde loodsten, bezorgt
zijn werk een grote symboolwaarde in de geschiedenis van de Nederlandse literatuur
in Vlaanderen.
Ledegancks debuutbundel, Bloemen myner lente uit 1839, bevat een voorwoord
met een duidelijke poëticale stellingname. Hij thematiseert daarin zijn materiële en
professionele positie. Het domein van de poëzie zondert hij af van de dagelijkse
beslommeringen en de verplichtingen die hij zowel in het privé-leven als in het
openbare leven te vervullen heeft. Ledeganck alludeert daarmee op de moeizame
weg die hij had moeten afleggen om een respectabele plaats in de maatschappij te
verwerven (van twaalfjarige fabrieksarbeider bracht hij het door zelfstudie tot doctor
in de rechten, vrederechter te Zomergem en later nog onderwijsinspecteur) en de
zware taak die hij op zich had genomen om pionierswerk te verrichten op
rechtsgebied (met zijn Nederlandse vertaling van het Burgerlijk Wetboek). In 1839
schrijft hij resoluut: ‘De Letterkunde is by my niets anders dan eene verpoozing van
ernstiger bezigheden.’ Vlaamse poëziebeoefening ziet hij als een bijdrage tot de
nationale taalstrijd, maar dat betekent nog niet dat men haar daaraan ondergeschikt
moet maken. ‘Het Vaderland moet ieder boven alles beminnen, maer die het door
partyzucht meent te dienen, is een verdwaelde, en in myne oogen ware het eene
schennis de poëzy tot staetkunde te verlagen.’ Ledeganck had van zijn
collega-dichters - Van Duyse bijvoorbeeld - scherpe kritiek gekregen omdat hij was
gelauwerd op de tweetalige
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Belgische dichtwedstrijd van 1834, en neemt het nu op voor een poëzie die grote,
innige gevoelens uitspreekt en zich niet tot politiek en partijstrijd verlaagt. Zijn
standpunt herinnert aan dat van Maria Doolaeghe. Hij verdedigt ook de vrijheid,
tegen scholen of hokjes, tegen ‘styve en drooge taelgeleerdheid in poëzy’, tegen
bombast, ‘het moge rhetoricael of romantisch zyn’. Zijn slotsom luidt:
‘Oospronkelykheid was steeds myne betrachting, het gevoel steeds myne bron.’
Poëzie fungeert hier als ‘de echo’ van het eigen hart en niet meer louter een obligate
tolk van gevoelens van anderen, het vaderland enzovoort. In talrijke gedichten uit
de bundel, zoals in de mooie elegie ‘Het graf myns vaders’, wordt de kracht van de
poëzie gelegd in de ‘uitstorting’ van zielsgevoel (expressiviteit) en de overdracht
van dit persoonlijk en uniek gevoel op een sympathiserende lezer-toehoorder.
Snellaert zag het juist toen hij in een recensie over de romances ‘Fritz en Mathilde’
en ‘De weduwe en de wees’ (in knittelverzen) opmerkte dat die overvloeien van
‘teeder en natuerlyk gevoel’. Echte poëzie, zo zou Ledeganck later nog schrijven
aan Frans Blieck, heeft niets te maken met geleerdheid (Van Duyse!),
onnatuurlijkheid en ‘luidruchtig geklater’. Zij ‘vloeit uit de ziel en spreekt tot het hart’.
Zij is ‘accoordentaal’, communicatie van hart tot hart. Het hoogste geluk vindt de
dichter wanneer de niet te stuiten vertolking van zijn dichtersziel - die als het
spiegelvlak van het water de natuurwisselingen ogenblikkelijk in zich opneemt gehoord en begrepen wordt.
Bij een aantal Vlaamse critici herinnerde Ledegancks karakterisering van de
poëzie als ‘verpozing’ van ernstige preoccupaties in de maatschappij echter op
onaangename wijze aan de manier waarop rederijkers in het verleden de literatuur
beoefenden als een aangenaam tijdverdrijf en liefhebberij. Zij riepen hem daarom
streng tot de orde. In het licht van de nationale beschavende letterkunde die zich
in Vlaanderen volop aan het ontwikkelen was, gold het immers min of meer als een
godslastering dat men poëzie om de poëzie zelf zou beoefenen. Pieter Frans van
Kerckhoven, die in een ander verband het beoefenen van de dichtkunst als een
genoeglijke bezigheid vergeleek met boogschieten en duivensport waarmee ook
op prijskampen medailles te verdienen waren, noemde het in een bijzonder scherpe
bespreking in De Noordstar van 1840 ‘pijnlijk’ dat Ledeganck zijn zending als dichter
niet beter begrepen had. Hij verdacht er Ledeganck zelfs boosaardig van dat hij het
belangrijker achtte boerentwisten te berechten dan zijn roeping als volksverlichtend
dichter ernstig te nemen.
Een vergelijkbare kortsluiting deed zich voor bij de publicatie van Ledegancks
langere romance Het burgslot van Zomergem (1840). Ledeganck ontving ervoor lof
uit Nederland, met name van Nicolaas Beets, die vond dat het dichtverhaal op
voortreffelijke wijze de geest van de (oude) tijd en het genre had weten te vatten.
Ledeganck biedt inderdaad een goed gedocumenteerd en ‘sterk gekleurd tafereel’,
zoals hij dat zelf noemt, uit de veertiende eeuw (in het graafschap
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Vlaanderen), dat volgens de genrevoorschriften van de romance liefde met avontuur
combineert. In vijf episodes of zangen wordt het geheimzinnig en griezelig verhaal
verteld van een adellijke dochter, Clara, die het verzet breekt van haar vader, graaf
Siegfried, tegen haar liefde voor de jonge edelman Koenraad. Vermomd als Clara
weet Koenraad in het burgslot binnen te dringen en uit wraak laat hij de vader
opsluiten in een diepe kerker van het kasteel. Clara wordt door haar minnaar in de
waan gebracht dat haar vader na toestemming tot het huwelijk aan te hoge emoties
overleden is en weet op die manier haar schuldgevoelens om het verraad en de
opstand tegen haar vader te overwinnen. Na een feestelijk huwelijk neemt het paar
zijn intrek in het slot. Een jaar later, net op verjaardag van haar vlucht - ‘schuldig
door haer liefde’ - uit het vaderlijke huis, verneemt Clara dat haar man aan de zijde
van de Gentenaars is gesneuveld bij de slag van Westrozebeke (1382). Na een
onheilspellende nachtmerrie doet ze ook nog een gruwelijke ontdekking. Een knecht
leidt haar naar de kerker waar haar vader diezelfde morgen gestorven was, in boeien
vastgeklonken. De finale luidt:
En zy, als zinloos en verwilderd,
Zy vat haer' dienaer by de hand,
En volgt hem langs de diepe trappen,
By 't smookend licht van fakkelbrand.
Daer komt zy 't lyk al wanklend nader,
Een woord, een enkel woord slechts: ‘Vader!’
Vliegt als een schreeuw haer uit den mond,
En koud en dood stort zy op den grond.

De dramatische spanningsopbouw en de uiteindelijke ontlading verhevigen de
emotionele werking van het dichtverhaal. Emoties en pathos vieren hoogtij en
Ledeganck dikt die nog aan door in zijn opdracht aan zijn schoonvader J.F. de Hoon
het vadermotief een autobiografische lading te geven. Een lange periode van
poëtische inactiviteit brengt hij in verband met het overlijden van zijn vader (in 1836)
en het hervatten ervan met de ontdekking van een soort tweede vader. ‘Ik heb de
lier hervat, om weêr in eigen toonen / De deugd te aenbidden en het misdryf fel te
hoonen’ (al dan niet met een klankallusie op De Hoon in het verseinde). Hiermee
geeft Ledeganck aan zijn dichtverhaal ook een morele dimensie. De romance noemt
hij een ‘proeve van tyd- en zedeschets’. Hij brengt met verontwaardiging en
‘gloeiende woorden’ een vervloekte en barbaarse tijd tot leven, maar niet zonder
contrastwerking. De kleurrijke weergave van bandeloos geweld en feodale tirannie
werpt een tegenlicht op de beschaving, de nationale saamhorigheid en de
burgerdeugd van de negentiende eeuw.
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De toonaangevende critici op dat moment - het driemanschap Snellaert-David-Van
Kerckhoven - oordeelden dat de nog weinig literair ontwikkelde lezers in Vlaanderen
niet rijp waren voor een dergelijke subtiele contrastwerking. Ledeganck had opnieuw
zijn didactische taak niet goed begrepen; de overdreven toon en de eenzijdige
handeling maakten het geheel onwaarschijnlijk. Het kon niet dat álle personages in
een hatelijk daglicht werden gesteld. De morele boodschap was voor een eenvoudige
lezer pas duidelijk als er tegenover het negatieve voorbeeld een positieve
tegenhanger werd geplaatst. Jan-Baptist David verwoordde de bezwaren treffend
in het tijdschrift De Middelaer van oktober 1840, waarin hij Ledegancks denkbeelden
origineel noemt, de taal kies, de stijl zwierig en de versificatie vlot, maar de
behandeling van het onderwerp ronduit ‘misselijk’. Zijn dichtstuk spoort de (Vlaamse)
lezer te weinig aan tot de deugd en mist daarom het nuttige doel. Het deed David
te veel denken aan de modieuze en ziekelijk ‘overdreven’ romantische dichtproeven
uit de wufte Franse literatuur, die alleen maar tot verbastering konden leiden. De
talentvolle Ledeganck moest op het rechte pad worden gebracht, ten bate van de
jonge en gezonde Vlaamse literatuur. Het is niet voor niets dat Snellaert uitgerekend
in zijn recensie van Het burgslot van Zomergem zijn richtinggevende beschouwingen
publiceert over de Vlaamse literaire Romantiek. Ledeganck gaf een voorzet in zijn
inleiding waar hij erop wees dat de Middeleeuwen zó rijk waren aan ontzettende
gebeurtenissen dat ze stof in overvloed konden bieden voor een nationale
romantische literatuur. ‘Welk een veld is er niet open voor de verbeelding, als zy in
het geheime leven der grooten dier tyden wil dringen.’ Snellaert stuurde dat bij door
‘romantisme’ af te zonderen van ‘teugelloze verbeelding’, ‘op niets mikkende dan
op [een] schokkend effect’. Hij wenste ook idealisering van de inwendige mens in
harmonie met de geestelijke en morele toestand van de natie waarvoor een literair
werk is bestemd, en dat was precies wat aan Het burgslot ontbrak.
Gevoelig voor lof en kritiek als hij was, begreep Ledeganck maar al te goed waar
het om ging. Indien een dichter in Vlaanderen anno 1840 niet louter voor zichzelf
wilde schrijven, maar in de eerste plaats voor zijn landgenoten, zo schreef hij aan
zijn vertrouweling Blieck, dan had hij te verwachten dat hij eerder als persoon dan
als dichter werd beoordeeld, en dat critici niet eerst de letterkundige, maar de
zedelijke en staatkundige strekking van zijn werk beoordeelden. In augustus 1846
zou hij nog aan Blieck schrijven: ‘Eene goede recensie over myn werk, als poëzy,
heb ik welligt by ons niet te wachten.’ Troost vond hij in de positieve reacties uit het
Noorden, en verder nam hij willens nillens zijn taak als nationaal dichter op. Vier
jaar na de eerste uitgave publiceerde Ledeganck in Antwerpen een bewerking van
zijn middeleeuwse romance. J.-E. Buschmann achtte het werk belangrijk genoeg
om het op te nemen in zijn Neder-
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duitsche Kunstbibliotheek voor Lezende Huisgezinnen, een reeks die hij had opgezet
ter promotie van de jonge Vlaamse letterkunde.

Karel Ledeganck, Het burgslot van Zomergem. Antwerpen, 1840, met tekeningen door L.
de Taeye. Volume 2 in de reeks Nederduitsche Kunstbibliotheek voor Lezende Huisgezinnen,
Antwerpen, J.-E. Buschmann. Ets met reekstitel en aanvang van de eerste zang ‘Siegfried’,
met illustratie.

Hij sympathiseerde in hoge mate met die nieuwe literatuur en stimuleerde de
samenwerking tussen literatoren en beeldende kunstenaars. De uitgave is dan ook
fraai geïllustreerd met tekeningen van L. de Taeye. In een voorwoord maakt de
uitgever, die zich haast te verzekeren dat zijn kunstbibliotheek wel degelijk
zedelijkheid paart aan artisticiteit, duidelijk dat de schrijver heeft getracht zijn dichtstuk
‘op die plaetsen te wyzigen die aen een strenge kritiek stof tot nadenken mogten
kunnen geven’. Het kreeg inderdaad ‘eene geheel andere gedaente’. De plot van
het verhaal is nu zo opgebouwd dat enkel Koenraad als het zinnebeeld van de
barbaarse Middeleeuwen wordt voorgesteld. Zijn dood op het slagveld is niet langer
een heldendaad, maar een terechte straf voor zijn wandaden. Siegfried en vooral
Clara worden van hem duidelijk afgezonderd als slachtoffers van de barbaar. Vooral
Clara krijgt een totaal nieuwe rol. De kritiek had vooral aanstoot genomen aan haar
onwaarschijnlijk en voor haar sekse zelfs onwaarachtig gedrag als ‘monster’ zonder
berouw. ‘Gesteld dat er zulke monsters bestonden: het is des dichters taak niet in
de realiteit te dalen,’ schreef Snellaert veelbetekenend. In zijn bewerking last
Ledeganck daarom een hele nieuwe episode in, ‘Het klooster’, waarin Clara het
boetekleed aandoet en alsnog als tegenbeeld van het kwaad kan fungeren. In dat
tafereel is er opnieuw geheimzinnigheid in het spel, maar het introduceert ook een
totaal andere wereld van meditatie en gebed. De verzen zijn ook in andere toon
gezet. Ledeganck voegt een extra dimensie van reflectie en zingeving toe. Hij
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instantie wordt toevertrouwd (‘Dit weet alleen de groote God’). Hiermee wordt de
romance finaal van zijn onverklaarbare en bedreigende somberheid ontdaan.
Ledeganck conformeerde zich aan de literaire kritiek en maakte de stelregel dat
‘ieder letterkundig voortbrengsel, hetzy dan poëzy of wat anders, een nuttig doel
moet hebben’ tot de zijne. In ieder geval vangt hij met die woorden van de
gezaghebbende David zijn inleiding aan bij een nieuwe romance die in 1842
verscheen, De zinnelooze. ‘Niemand is meer dan wy overtuigd dat de letterkunde
eene hoogere zending heeft dan het voortbrengen van ydelen klank.’ En om alle
misverstanden te vermijden verduidelijkt de dichter de ‘bedoeling’ van zijn nieuwe
werk: het dichtverhaal wil de lezer tot medeleven oproepen met het lot van de
krankzinnigen. Het vermogen van kunst en literatuur om op de harten in te werken
wordt boven dat van het wetenschappelijke betoog gesteld.
Gevoel alleen wekt gevoel, en de tooverroede die het in beweging brengt
is de scepter der kunst. [...] Gy vooral die met de lier weet te tooveren,
versmaedt den bedwelmenden wierook van verzengende hartstogten, en
doet in den mensch dien heiligen gloed ontblaken die de harten lenigt en
stooft, reinigt en veredelt - den gloed der menschenliefde!Paradoxaal genoeg wordt de kracht van de verbeelding ingeperkt en wordt de op
feiten gebaseerde kennis, ook wetenschappelijke kennis, hoog gewaardeerd.
Ledeganck vermeldt opvallend genoeg dat de stof van zijn verhaal niet op verbeelding
berust. De dichter zocht zelf een godshuis op waar geesteszieken worden verzorgd,
hij vond er zijn ‘waar model’ voor een verplegende zuster, die in de romance ook
als betrouwbaar verteller optreedt, las in Franse nieuwsbladen het waargebeurde
verhaal dat de kern van de romance vormt (over een vrouw die na het verlies van
haar kind bij de geboorte krankzinnig werd) en bestudeerde waar nodig
wetenschappelijke studies, vooral van professor Jozef Guislain, een pionier in de
Belgische psychiatrische geneeskunde aan wie het dichtstuk ook opgedragen is.
Ledeganck zocht duidelijk naar een evenwicht tussen zijn romantische poëtica,
die gebaseerd was op gevoelsexpressie en verbeelding, en de pragmatische eisen
die door de literaire kritiek in Vlaanderen aan literatuur werden gesteld. Daarom
trachtte hij een grote ethische bewogenheid en nationale inzet te integreren in zijn
subjectief gericht dichterschap. Een voorbeeld is het voortreffelijke verhalende
gedicht ‘De bedelaar’ uit 1845 (over de louterende betekenis van de menselijke
ellende) en uiteraard het hoogtepunt van die ontwikkeling, tevens de zwanenzang
van Ledeganck, de vaderlandse trilogie De drie zustersteden die in juli 1846 bij H.
Hoste te Gent verscheen (in co-editie met Sybrandi,
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boekhandelaar te Rotterdam). Vlak voor zijn vroegtijdig overlijden in 1847 oogstte
hij er nog triomfen mee, ook al omdat hij omstreeks diezelfde tijd naam maakte met
felle hekeldichten op anti-Vlaamse geluiden in de Belgische politiek. Het is een
imposant werkstuk met drie lyrische zangen die afwisselend in lovende en elegische
toon de verloren roem bezingen van de steden Gent, Brugge en Antwerpen en de
lezer overreden om de oude trots en glorie weer op te nemen. De herinnering aan
het verleden dat fors tot de verbeelding spreekt - met schitterende bladzijden over
internationaal vermaarde helden, vorsten, handelaren en kunstenaars - werkt na
een bittere confrontatie met het hedendaagse verval en de beschamende
cultuurverbastering als een spoorslag. Die mondt uit in een hartstochtelijke oproep
om de vergeten eigen aard en taal opnieuw te cultiveren en aan een nieuwe toekomst
te werken. In de lierzang over Gent wordt die retorische beweging op overtuigende
wijze en met suggestieve beelden neergezet:
Gy zyt niet meer,
Gelyk weleer,
De trotsche wereldstad, die koningen deed beven;
Gy zyt niet meer dat leeuwennest,
Dat wydgeducht gemeenebest,
Dat tot de volkren sprak, het hoofd fier opgegeven;
Niet meer de bakermat van Vlaendrens heldenmoed,
Niet meer de zetelplaets van weelde en overvloed.
[...]
Men zegt, gy mint
Gelyk een kind,
Wat Frankryks hoofdstad teelt van wufte grilligheden,
Van zingestreel en valsche pracht,
Van schynvermaek, van zwier en dragt,
Van wulpsche dartelheid en laf verwyfde zeden.
Men zegt gy draegt haer juk als een geliefd sieraed,
En deelt den schimplach zelfs waermeê ze uw landaert smaedt!
[...]
Geen ryker kroon
Dan eigen schoon!
De roos behoeft geen glans van blakende robynen;
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De malsche wei, geen roozengaerd;
De blanke zwaen, geen pauwenstaert;
De fiere boschmonarch, geen bont van hermelynen!
En wat behoeft het schoon der maegd van Lei en Scheld?
Gewis geen vreemden tooi, die haer de leden knelt!
[...]
Daerom, gedenk
Den heilgen wenk
Van al wat u omringt. Blyf trouw aen uw voorleden;
Blyf steeds uw' vlaemschen oorsprong waerd;
Wees vlaemsch van hert en vlaemsch van aert,
Wees vlaemsch in uwe spraek en vlaemsch in uwe zeden.
Uw roem en uw geluk vindt ge op dien weg alleen,
Met al de heerlykheid der dagen van voorheen!
En dan, dan zal
Men overal
U minnen als een spruit van adelyken bloede;
U, als de rykste diamant
In de eerekroon van 't Vaderland;
U, als de schoonste telg die 't schoone Vlaendren voedde.
Dan bloeit ge eens als 't gebloemt dat in uw tuinen bloost,
En blyft ge, o GENT, de roem, de zegen van uw kroost!

De lierzang sprak inderdaad tot de verbeelding en zou nog jarenlang worden gelezen
en (vooral) gedeclameerd. Sommige kernachtige verzen werden slogans in de
Vlaamse taalstrijd. De criticus Max Rooses riep het gedicht uit tot ‘het dichterlijk
Evangelie van de Vlaamse Beweging’. Dit is natuurlijk niet zonder gevolg gebleven
voor de beeldvorming van C[harles] Ledeganck - de naam waaronder hij zijn
dichtbundels publiceerde - alias Karel Ledeganck. In de woorden van Rooses, gelicht
uit een rede die hij in 1874 uitsprak, was Ledeganck de ‘Vlaamse zanger’ die
begrepen had dat poëzie voor een heilige zaak dienstbaar kon zijn en dat hij daarom
sierlijkheid en degelijkheid met elkaar had weten te verzoenen. Ook Jacob Heremans,
editeur van Ledegancks verzamelde Gedichten (1856), vond dat de dichter een
poëtische vlucht nam omdat hij inzicht had gekregen in zijn vaderlandse roeping.
Nog in 1947 kon Jozef van Mierlo bij een herdenking van Ledeganck, honderd jaar
na diens overlijden, de dichter waarderen omdat hij - in tegenstelling tot wat hij het
‘subjectief gerafel’ noemde van de
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moderne dichters die op experimenten waren belust - doordrong tot de diepere
menselijkheid en daardoor ook nog iets te zeggen had aan zijn volk. Dat neemt niet
weg dat de emotioneel geladen en ook sombere gedichten die Ledeganck schreef
voordat hij zijn nationale zending had begrepen, wellicht nog het meest hun
zeggingskracht hebben behouden.

Dichters in Antwerpen

aant.

In de ode ‘Aen Antwerpen’, het sluitstuk van De drie zustersteden, begroet Ledeganck
in de Scheldestad een nieuwe dichtersgeneratie als een teken van een hoopvolle
toekomst voor Vlaanderen. ‘In het pure goud der moederspraek’ vonden ze als bij
wonder aansluiting bij de rijke artistieke traditie van de ‘weergaloze’ stad Antwerpen.
Hij verwijst daarmee naar een groep enthousiaste schrijvers die, nog voordat de
jonge Vlaams-Belgische literatuur min of meer in vaste banen werd geleid, zich
omstreeks 1835 in Antwerpse kunstenaarskringen manifesteerden. Het waren
aanvankelijk vooral dichters die in de ban raakten van de romantische literatuur in
het buitenland. Zij richtten zich op het artistieke leven in Brussel, waar talrijke Franse
emigrés en reizigers de nieuwe romantische mode op het vlak van literatuur en
beeldende kunsten introduceerden. In Antwerpen vonden verscheidene jongere
schrijvers met literaire ambities elkaar, die zich wilden meten met de groten uit de
Duitse, Engelse en Franse literatuur (Schiller, Byron, Hugo en anderen). Ze vielen
op door hun artistieke, wat exuberante en antiburgerlijke gedrag, inclusief afwijkend
voorkomen (rubensiaanse hoed, brede mantel, sik en pijp). Ze groepeerden zich in
losse verenigingen en kringen - de ene al ernstiger dan de andere - die elkaar snel
opvolgden (Kunstenaersvrienden, De Luybrechtsgilde enzovoort), om uiteindelijk
eind 1835 uit te monden in de (her)oprichting van de Antwerpse rederijkerskamer
De Olyftak. Die zou in de kortste keren de letterenafdeling van de chique Société
des Sciences, Lettres et d'Art d'Anvers van de kaart vegen. Zo ontstonden vanaf
1840 tijdschriften, zoals De Noordstar, en een zeer vruchtbare samenwerking met
beeldende kunstenaars en illustrators als Henry Brown en Eugeen de Block. Met
belangstelling werden de jongeren ook gevolgd door de Antwerpse drukkers, zoals
Laurentius J. de Cort, maar één bevlogen uitgever zou de beweging op een
bijzondere wijze elan geven: Joseph-Ernest Buschmann, van Luxemburgse afkomst,
literair geschoold in Parijs, dichter, epigoon van Victor Hugo, artistieke duizendpoot
en sympathisant van de Belgische literatuur. Hij startte in Antwerpen met een
drukkerij-uitgeverij die in de jaren 1842-1850 het werk van de jonge Vlaams-Belgische
auteurs zou verspreiden voor een zo ruim mogelijk publiek. De kwalitatief
hoogstaande vormgeving was op Franse voorbeelden geïnspireerd en kon de
concurrentie aangaan met de topwerken van de Belgische romantische typografie.
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Een groep jonge modieuze artiesten, vermoedelijk kunstschilders en leden van de Antwerpse
Kunstenaersvrienden, ca. 1836 (Schmook 1984, 41). Steendruk van H.J. Backer in het
reisverhaal van Christiaan H. Clemens, Herinneringen en ontmoetingen. Nieuwe schetsen
uit Noord-Braband, Limburg en België. Nijmegen, J.F. Thieme, 1840.

Jan de Laet, die door zijn sociale status, intellectuele bagage en opleiding (tot
chirurgijn) prestige had in de groep, was min of meer de leidende figuur van de
Antwerpse dichters. Hij had contacten met artistieke kringen in Antwerpen, met
bekende schilders en beeldhouwers als Gustaaf Wappers en Willem Geefs, en via
hen met een Franse artistieke en literaire kring te Brussel rond André van Hasselt
(met onder meer de schilder Henri Leys en auteurs als Louis Alvin en Eugène Robin,
beiden van Franse afkomst). Hun weekblad L'Artiste voerde in naam van vrijheid,
gevoel en verbeelding en met de Franse en Duitse Romantiek als inspiratiebron
een artistieke strijd tegen het classicisme. Men onderhield er vriendschappen met
groten als Victor Hugo, en met rondreizende Franse romantici, zoals de Parijse
beau Roger de Beauvoir en zijn kunstbroeder Alphonse Royer, die dit milieu
opzochten tijdens hun tournee door België. De Laet debuteerde (onder het
pseudoniem Jean Jacques, zijn officiële voornaam) met Franse sonnetten in L'Artiste
en stimuleerde de Antwerpse jongeren tot vertalingen en eigen creatief werk. Getuige
een sfeervol verslag van André van Hasselt - te gast bij een samenkomst van de
Antwerpse literaire cenakelvrienden in de uitspanning De Koning van Spanje aan
de Turnhoutsebaan te Antwerpen - vormden de voorleesavonden het platform bij
uitstek waarop jonge dichters hun talent beproefden. De gelagkamers van Antwerpse
taveernes als Het Peerdeken (of Het Zwart Paard), De Faem of Het Roosken
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werden de legendarische plaatsen waar de Vlaamse schrijvers van het eerste uur
hun literaire proeven reciteerden. In een sfeer van gezelligheid, broederschap,
onderlinge rivaliteit en defensie tegenover kritiek van buitenaf bouwden daar enkele
Antwerpse schrijvers heel snel een grote populariteit op. De ‘vervlaamste’ De Laet,
nu met de voornamen Jan Alfried, maakte indruk met zijn sonnetten en poëtische
bespiegelingen. Conscience zou er met groot succes zijn eerste Nederlandstalige
prozaproeven voorlezen. En een vlot schrijvende dichter werd er al vlug als de grote
volksdichter op handen gedragen: Theodoor van Rijswijck.
De Gedichten (1848) van De Laet, een verzamelbundel waarmee hij meteen ook
afscheid nam van zijn jonge dandyeske literaire jaren om definitief in de journalistiek,
de politiek en de zakenwereld te stappen, geeft een goed idee van het soort
dichterschap dat in de jaren 1835-1840 in de Antwerpse literaire kringen werd
gecultiveerd. Wellicht geïnspireerd door Schillers opvatting over de ‘sentimentele’
dichter, die door het verlies van de ‘naïeve’, oorspronkelijke band met de natuur de
eenheid tussen ideaal en werkelijkheid nastreeft, hangt hij het beeld op van de
dichter als weemoedige banneling. Hij weet zich begenadigd, hij wandelt in hogere
sferen, maar voor de rest is hij op lijden en verlangen naar een ver ‘vaderland’
aangewezen. Daarvan rest hem slechts een vage herinnering of een echo van de
verloren eenheid tussen Geloof, Kunst en Poëzie die nog in het bezit was van ‘onze
vrome Ouderen’. In de aanvang van het sonnet ‘Onttoovering’ heet het:
Het jeugdig harte leêg, de hersnen overlaên,
Onze armen op de borst gekruist en 't hoofd gebogen,
Doorwandlen wy de kille en dichterlooze baen
Der aerdsche wetenschap, onttooverende logen,
Door droom van waerheid en van stelligheid bedrogen,
Zien wy de ontvleeschde schim gedurig voor ons staen,
Daer wy den dichterdroom, die verre is heengevlogen,
Gelyk een nevel zien in rook en damp vergaen. -

In ‘Aen een meisje dat zich op de beoefening der dichtkunst wilde toeleggen’ geeft
de dichter aan ‘de liefste by de lieven’ de raad haar natuurlijke band met de
schoonheid niet op te geven om die te ruilen voor het lastige dichtersbestaan:
Wat is een Dichter op deze aerde?
Een onheilszoon, een offerlam,
Die in zyn hart een sprank bewaerde
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Van Godes eerste scheppingsvlam;
Een die in zich een geest hoort woelen,
Een geest aen enklen pas bekend;
Die meerder voelt dan de aerd' mag voelen,
En 't zoekende oog ten hemel wendt;
Een die in hooger sfeeren wandelt,
Op de aerde met bedroefdheid ziet,
In haren dampkring leeft en handelt
En denkt en lydt, maer nooit geniet;
Een die zyn slapen laet verzengen
Aen 't kunstenvuer; - die alles proeft
Wat eenig zoet kan medebrengen
Of rimplen diep in 't voorhoofd groeft;

en daarom:
Benyd den Dichter niet omdat zyn mond mag zingen
Van 't grys Verleden, dat zyn heimnis hem ontvouwt;
Omdat, - iets duistrer nog voor ander stervelingen, De Toekomst hem het lot der ongeworden dingen,
Als aen een boezemvriend, ontsluijert en vertrouwt.
Benyd den Dichter niet! - 't Verleên heeft zwarte boorden,
En ook het vergezicht is in de Toekomst zwart.
Benyd den dichter niet zyn schimmenryk, zyn woorden,
Zyn gulden harpensnaer die uwen geest bekoorden;
De harpe die hy draegt, onnoozle, 't is zyn hart!

In de Antwerpse literaire kringen van de jaren 1835-1840 werden blijkbaar dergelijke
ambivalente houdingen ten opzichte het dichterschap gecultiveerd: een hoge
inschatting van het machtige woord van de Dichter, gemengd met pessimisme en
gevoelens van onmacht, ook wat de taal en de vormbeheersing betreft. Die
onzekerheid werd nog versterkt doordat de nieuwe dichters en schrijvers in het
ongewisse waren over de reacties van het nog onbekende publiek en van de literaire
kritiek, die nog in volle opbouw was.
Een dichter die deze kloof ogenschijnlijk moeiteloos wist te dichten, was Theodoor
van Rijswijck. In Antwerpen verwierf hij al tijdens zijn leven een grote populariteit,
die hij in de eerste plaats wist op te bouwen als gelegenheids- en hekeldichter die
de plaatselijke en nationale politieke actualiteit van
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vinnig commentaar voorzag. In idealistische voorstellingen herinnert men aan de
lange rij Antwerpse burgers die bij de drukker stonden te wachten om een exemplaar
te bemachtigen van het nieuwste luimige of satirische gedicht dat ‘den Door’ uit zijn
mouw had geschud. Na een kort, tragisch en losbandig bohemienleven stierf hij in
1849, op zevenendertigjarige leeftijd. Dit feit voedde de mythevorming nog. Al in
1853 werden zijn Volledige werken royaal uitgegeven, waarvan in 1884 een vierde
druk verscheen. In 1864 werd in het Antwerpse stadspark ook een idealiserend
standbeeld opgericht (het bevindt zich nu op het naar hem genoemde plein). Bij die
openbare huldebetuigingen werd in bredere kring het beeld van Van Rijswijck
verspreid dat in de loop van de jaren veertig door de literaire kritiek was opgebouwd,
namelijk dat van de volksdichter bij uitstek. Buschmann zou in 1878 de derde editie
van de Volledige dichtwerken ook expliciet als Volksuitgave uitgeven. Het was toen
overigens weinig dichters in Vlaanderen gegeven. In een omgeving waar men dacht
dat de poëzie de hele natie toebehoorde (een basisidee van Snellaert), mocht men
zich volksdichter noemen als men de ups en downs in de gewaarwordingen van
het volk wist te vertolken, aldus de criticus Heremans. Van Kerckhoven - bij leven
nochtans een geduchte criticus van de dichter - bevestigde in 1853 dat ‘den Door’
een échte volksdichter was, ‘met al de hoedanigheden welke het karakter van het
volk kenschetsen: naïef, bondig, geestig, schertsend, hekelend by poozen, wanneer
de geest diep geschokt werd, verheven’. Wars van geleerdheid en berekening zou
hij zich door een spontaan gevoelsleven hebben laten leiden en louter de natuurlijke
schommelingen van het hart hebben ‘uitgestort’. Dit etiket van volksdichter zou hem
wel geen eeuwige roem bezorgen. Het heeft later eerder belet dat men oog had
voor het typische van zijn poëzie: de verscheidenheid, de onconventionele stijl, de
romantische gevoeligheid en een compromisloos sociaal en democratisch bewustzijn
dat in zijn poëzie al vroeg de kop opsteekt.
Zijn eerste bundel met verhalende gedichten uit 1837, Eigenaerdige verhalen,
vormt samen met Consciences eerste prozaschetsen uit hetzelfde jaar min of meer
het startschot van de naar zelfstandigheid strevende Vlaamse literatuur na 1830.
De bundel staat helemaal in het teken van het toen heersende Europese romantische
klimaat. Van Rijswijck vertaalt dit in zeven dichtverhalen waarvan sommige putten
uit nationale orale tradities, bijvoorbeeld met volkslegenden over de Mechelse
‘Torenbrand’ (de Mechelaars of ‘manenblussers’ hielden het maanlicht voor een
brand in de kerktoren) of over een man die zijn ziel aan de duivel verkoopt, maar
hem uiteindelijk te slim af is. Daarnaast creëren andere dichtverhalen een
fantastische wereld in een vreemd, oosters decor. In beide gevallen echter roept
de dichter een bovennatuurlijke wereld op, waarin plaats is voor mysterie, bijgeloof,
afgoderij, hekserij, griezel, kwaad, dronkenschap, gruwel, bloed en satanisme. Op
verontrustende, schrikwekkende manier neemt
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het demonische de overhand. Daarmee laat hij de keerzijde zien van de optimistische
en op de rede vertrouwende negentiende eeuw.

Theodoor van Rijswijck, Eigenaerdige verhalen. Antwerpen, 1837. Titelpagina en illustratie
bij het verhalende gedicht ‘De geest’, litho naar een tekening van Nicaise de Keyser.

Indirect oefent hij ook kritiek uit op die ‘verlichte’ wereld. Zeer toepasselijk citeert hij
als motto bij een van de verhalen een tekst van Byron: ‘We are going to try the
supernatural.’ Geliefde stof is de spookachtige wereld ‘aan gene zijde van de dood’.
Representatief hiervoor is het dichtverhaal ‘De geest’, waarin het trieste lot wordt
verhaald van een middeleeuwse jonker die op een verlaten kloosterkerkhof met
stoffelijke resten spot en hiervoor op gruwelijke wijze wordt gestraft. Tijdens het
avondmaal dient zich een onverwachte gast aan, een teruggekeerde geest uit de
dodenwereld, die de jonge ridder wurgt en hem naar het rijk van Satan zendt. Het
verhaal van de ongenode gast is bekend uit de volksoverlevering (en bijvoorbeeld
al in de contrareformatie in moraliserende literatuur verwerkt, zoals bij Adriaen
Poirters in zijn Masker van de wereldt afghetrocken), en is traditioneel in die zin dat
het op een les is gericht: ‘Ontheiligt nooit het overschot / Van 't rustend voorgeslacht’,
of met het motto van A. de Lamartine: ‘Malheur à qui des morts profane la poussière!
(Wee hen die het stof van de doden ontheiligen).’ Toch verraadt de wraakhistorie
ook een modern ‘romantisch’ levensgevoel. Zij is immers vooral gericht op het
opwekken van een griezeleffect, dat overigens wordt ondersteund door de
interpretatieve illustraties die in het werk zijn op-
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genomen. Het gaat onder meer om een sfeervolle plaat naar een tekening van
Nicaise de Keyser bij ‘De geest’ en een titelplaat bij de bundel met centraal daarin
een mefisto met puntbaard. Van Rijswijck zou in later werk nog staaltjes leveren
van zijn fascinatie voor het huiveringwekkende. Het duidelijkste voorbeeld daarvan
is het gedicht ‘De heksendans’, dat geïnspireerd was op La ronde du Sabbat van
Victor Hugo en dat in het Nederduitsch Letterkundig Jaerboekje van 1845 verscheen.
Daarin brengen de ‘kinderen van de akelige nacht’ - heksen, vampieren en kollen
- op uitdagende wijze hulde aan de afgrond, Satan en het kwaad.
‘Modern’ is ook de ironische distantie die Van Rijswijck aanneemt. De ironie is al
duidelijk in het gemelde cultuurkritische commentaar dat hij levert op de ‘verlichte’
negentiende eeuw, die niet alleen spokerij en domheid, maar elke vorm van
huichelarij zou hebben ontmaskerd. Met enig sarcasme merkt Van Rijswijck op:
Dan zag het opgeklaerd gezicht
Hoe alles is en was;
Zoo lyk wy thans de straten zien
Verlichten door de gaz.

Ironie manifesteert zich ook in het ‘Voorbericht’ bij de bundel - ‘Of ten minsten iets
omtrent / Lyk het volk het is gewend’ - waarin de dichter een zeer relativerende toon
aanslaat. Op aandringen van buren en vrienden heeft hij vlug iets bijeenverzameld,
waarvan de lezer verder niet al te veel moet verwachten. Hij is maar een dilettant
die een ‘kunstloos werkjen’ de wereld in stuurt. Hij last verzonnen vragen in van een
anonieme instantie, waarop hij nauwelijks antwoord weet te geven. En wanneer hij
dan toch in zijn voorrede, volgens de eisen van het genre, een nationaal geïnspireerd
betoog over de vrije Belg goed op gang weet te brengen (in de trant van Helmers),
doorbreekt hij dat zelf met ironisch commentaar aan het adres van zijn muze:
Ei zangster! Laet me om Godes wil
Een weinig adem halen;
Houd u een oogenblik stil,
Het zweet staet op myn bril.
Laet de Gallo-Belgen dwalen
Laet uw toonen lager dalen,
Treed niet verder in geschil
Of ik blyf er nog in steeken...
Kom 'k zal van wat anders spreken.
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Het is een geliefde techniek van Van Rijswijck, waarbij een verheven register of stijl
onverhoeds wordt doorbroken door prozaïsche, zelfs platvloerse elementen uit een
laag register. Ernst en scherts volgen elkaar in snel tempo op. In een vreemd decor
duikt af en toe plots iets op wat de lezer vertrouwd en alledaags in oren klinkt. De
Chaldeeërs, in een ‘Godenstrijd’ met de oude Egyptenaren verwikkeld, eerden hun
goden met grote vuren, die zo hoog opklommen ‘als weleer de bommen van Chassé
uit 't Citadell’; elders drinkt een duivel cognac, of een sultan houdt souper enzovoort.
De bedoeling ervan is een vertrouwde en strakke poëtische regelgeving in de wielen
te rijden, en op zoek te gaan naar een nieuwe, geheel vrije, en zoals het in de titel
heet, ‘eigenaardige stijl’. Van Rijswijck beroept zich op Nederlandse voorbeelden
(Van Lennep, Bilderdijk en anderen) en permitteert zich ook de grootst mogelijke
vrijheid in het hanteren van versvormen (veel halfrijm, stopwoorden, dialectvormen
enzovoort). In het dichtverhaal ‘De torenbrand’ bepalen het vertelritme en het
verlangen naar variatie de vermenging van verschillende soorten versschema's en
strofen. Symbolisch is het gedicht dat hij aan de ongebonden filosoof Diogenes
wijdt. Met hem deelt de dichter een vrije levenshouding en een natuurlijke,
ontwapenende manier van spreken. Zijn zangen klinken ‘als 't galmen van een
rollend vat’.
Van Rijswijck zette als dichter graag het masker van spotvogel en vrolijke
grappenmaker op. De bundel Poëtische luimen (1842) is helemaal in die ‘blijgeestige’
toon geschreven. Achter die façade ging echter ook een bewuste dichter schuil,
met een uitgesproken en gedurfd programma, dat hij trachtte te realiseren door een
spontane, soms onbehouwen en dynamische poëzie te schrijven, aansluitend bij
de volkstaal en volksverbeelding. Hij probeerde ook poëziegenres uit die hoog in
aanzien stonden. Zo publiceerde hij in 1840 een lange historische berijmde legende,
Eppenstein, die was geïnspireerd op de romances of dichtverhalen die toen in
Nederland bijzonder in trek waren (met voorbeelden van Van Lennep, Tollens, Van
der Hoop, Beets en anderen). Diezelfde middeleeuwse sfeer (met tragische liefdes,
geweld, wraak en mysterie) is terug te vinden in een bundel Balladen uit 1843,
hoewel daarin bijvoorbeeld ook geuzenliederen zijn opgenomen, en een sterk loflied
op ‘De dood van Generael van Merlen op het slagveld van Waterloo’. Ook voor dit
genre ging Van Rijswijck waarschijnlijk te rade bij de Nederlandse dichters, zoals
Tollens, en via deze weg bij voorbeelden uit Duitsland, vooral Uhland, van wie
vertalingen verschenen in Vlaamse tijdschriften. Van Rijswijck schreef ook twee
bundels religieuze poëzie: in 1842 een reeks van zeven meditaties bij elke zin van
het Onzevader (Dichterlyke bespiegeling op het Onze Vader), opgedragen aan zijn
jongere zus bij haar kloosterintrede. Bij ‘Geef ons allen 't dagelyks brood’ vangt hij
bijvoorbeeld aan met:
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Wat zyn wy, trotschen dezer aerde,
Op eigen wil en krachten stout;
Wat steunen wy op rang en waerde
Op kostlykheên en blinkend goud...
Wat staen wy brallend rond te staren,
Als of wy halve goden waren,
Aen wie noch tyd noch lot gebiedt?
En ach! Wat zouden wy vermogen,
Gaeft Gy, o God! Uit mededoogen,
Ons allen 't daeglyksch broodje niet!

In 1844 volgde nog een bundel Godgewyde gezangen, die wellicht bedoeld was
voor gebruik in katholieke scholen. Enkele stukken daaruit zijn vertalingen van
sacrale hymnen van de Franse sentimentele religieuze dichter Edouard Turquety,
die, dankzij enkele Brusselse nadrukken uit de jaren 1837-1839, heel populair
geworden was in Belgische katholieke kringen.
Met zijn combinatie van ernst, kritiek, scherts en vrolijkheid streefde Van Rijswijck
ook een sociale en politieke impact na. De dichter had volgens zijn inzichten ook
een maatschappelijke verantwoordelijkheid en kon daarom niet stom blijven bij
armoede en onrecht. Een voorbeeld daarvan is Antigonus of de volksklagten (1841).
De stof is ontleend aan de volksoverlevering (de oorsprongslegende van Antwerpen:
hoe de held Brabo de reus en dwingeland Druon Antigon overwon en diens hand
in de Schelde gooide), maar wordt geactualiseerd. Resultaat is een historisch
dichtverhaal dat ook als een politieke satire kan worden gelezen (over het wel en
wee van de natie onder de dwingeland Napoleon, de bevrijder Willem I en uiteindelijk
onder Leopold I in het democratische, maar verfranste België) én als allegorie over
het lot van het klagende volk dat, misleid door ideeën over vrijheid en gelijkheid,
eeuwig de dupe is van politieke machthebbers. De slotsom is pessimistisch: alleen
de dood brengt de ultieme bevrijding uit de menselijke ellende.
Hekeldichten en volksliedjes die rechtstreeks op de politieke actualiteit inspeelden,
verzamelde Van Rijswijck in 1844 in een bundel Politieke refreinen. Vele andere
die in de pers verschenen - onder meer de felle politieke refreinen die ‘den Door’
samen met zijn (eveneens dichtende) broer Jan tijdens het revolutiejaar 1848 in het
satirische weekblaadje De Filter publiceerde - werden postuum verzameld. De
dichter vertolkt in die refreinen vooral het standpunt van de politiek bewuste,
vooruitstrevende en Vlaamsgezinde Antwerpse burgerij die met wantrouwen de
politieke besluitvorming in Brussel volgt. Bij uitbreiding is hij daarin ook de spreekbuis
van een brede opiniegroep in het Vlaamse landsgedeelte voor wie het nieuwe België
niet de gehoopte gelijkheid en sociale
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rechtvaardigheid had opgeleverd, die nochtans in 1830 wettelijk in het vooruitzicht
waren gesteld. De politieke verzen fungeren als een uitlaatklep voor de frustraties
van Vlaamse burgers die zich in de jaren veertig nog steeds benadeeld en geminacht
voelden door het Belgische bewind. In december 1846 zou Van Rijswijck overigens
- samen met nog een aantal verontwaardigde taalflaminganten en Vlaamse dichters
zoals Snellaert en Ledeganck - daarvan op gepaste wijze het bewijs leveren. Als
geen ander gaf hij lucht aan de collectieve woede die was ontstaan toen een
volksvertegenwoordiger uit Henegouwen, Joseph-Désiré Sigart, tijdens een
parlementair debat de vraag had opgeworpen of de economische crisis en de daaruit
voortvloeiende armoede in Vlaanderen niet te maken hadden met de inferioriteit
van een ras dat door de beperkte reikwijdte van zijn taal geïsoleerd was geraakt.
Sigart had in zijn raciale redenering de link gelegd met de vergelijkbare toestand
van Afrikaanse en indiaanse volkeren.
Vlaamse dichters hadden blijkbaar een rol te spelen als aan het volk in het
openbaar een ‘kaakslag’ werd toegediend. Van Rijswijck kweet zich perfect van die
plicht, dat wil zeggen met venijn en spot. Mikpunt en slachtoffer waren daarbij vooral
de Fransgezinde of Waalse ministers en volksvertegenwoordigers - ‘Gallomaans
gebroed’ (!) - die ‘op hun fluweelen kussens’ politieke en (soms onbenullige)
economische maatregelen troffen, die volledig vreemd waren aan de materiële
belangen van het ‘miskende’ Vlaamse volk: ‘En of de Vlamingen creveeren, / Wat
kan dat toch de Walen deren, / Wat gaat dat een minister aan!’ Dergelijke uitvallen
zijn legio. Elders wordt op cynische wijze verkondigd dat ‘Vlaanderen boven’ is,
maar dan niet in België, maar in de verre volkskolonie Santo-Tomas in Guatemala,
waar de verarmde bevolking uit de Vlaamse gewesten in de jaren 1843-1844 heen
werd gestuurd in een doelbewuste emigratiepolitiek van de Belgische regering.
Ruime bekendheid verkreeg ook het ‘Miserielied’, dat aanvangt met:
Dichter, met uw steeklig rietje,
Sprak myn buer eens goed gezind,
Wat beduidt dat heeklig liedje,
Tegen 't waelsche staetsbewind?
Is er weer wat vreemds geschied? Miserie, Miserie!
De Wael aen 't Ministerie,
Dat deugt voor Vlaendren niet.

In 1846 volgden nog de zeer populaire Volksliedjes, die vóór 1917 vijf herdrukken
kenden. Overheersend zijn daarin de nationale liederen, gezelschaps-, hekel- en
tafelliederen, waarbij het lyrische ik gedachten en gevoelens in de mond
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legt van een groep (schippers, jagers, bierdrinkers enzovoort), naar het model van
Duitse volksliederen (Uhland en Körner). In zijn voorwoord verwijst Van Rijswijck
naar die voorbeelden, naast andere van Tollens en Beets. In de bundel zijn ook
enkele aangrijpende liedteksten opgenomen, die Van Rijswijck schreef op bestaande
melodieën, vooral Franse populaire deuntjes. Een voorbeeld daarvan is ‘De
Vagebonden’, op de wijze van ‘T'en souviens-tu, disait une capitaine’. Het is een
antwoord op de uitspraak van een Belgische rechter, die beweerde dat Vlaanderen
meer landlopers dan andere regio's van het rijk zou tellen:
Herinnert ge u die zegenryke dagen,
Toen Vlaenderland in eer en aenzien stond?
Toen de ambachtsman geen bedelzak moest dragen,
En iedereen bestaen en nooddruft vond?
Herinnert gy u nog die zaelge stonden,
En blaekt uw borst van toorn en weêrwraek niet?
O! zegt het luid, rampzaelge vagebonden,
Het geve uw hart verpoozing in 't verdriet.
[...]
Herinnert ge u, vóór dat de vreemdelingen
Zich plaetsten aen het hooge staetsbewind,
Hoe vreedzaem elk, in huiselyke kringen,
Het eerlyk brood bezorgde aen vrouw en kind?
[...]
Zy weten het, wat ons aen d'armoê kluistert;
Zy zien ons meer en meer ten gronde gaên:
Ach! Geen die eens naer onze beden luistert,
Zy willen zelfs de volkstael niet verstaen.
De vlasteelt krygt nog daeglyks dieper wonden:
Geen strael van hoop vertoont zich in 't verschiet,
O! zegt het luid, rampzaelge vagebonden,
Het geve uw hart verpoozing in 't verdriet.

De herinnering aan de glorierijke dagen van weleer, die in de vaderlandse poëzie
zo effectief werd gebruikt om een nationaal bewustzijn te stimuleren, wordt hier
aangewend om de toehoorder en lezer de ogen te openen voor de realiteit van
pauperisme en bedelarij. De toehoorders hoefden zich alleen maar te
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identificeren met de aangesproken slachtoffers en te delen in de klacht om zich van
het onrecht een voorstelling te maken. Dit lied dateert uit 1840, wat meteen een
indicatie is voor het feit dat het sociale bewustzijn in de Vlaamse poëzie zich, in
vergelijking met Noord-Nederland, zeer vroeg manifesteert.
Dat alles neemt niet weg dat Theodoor van Rijswijck zware kritiek te slikken kreeg.
Snellaert kon nog gecharmeerd zijn door de Antwerpse dichter om de opmerkelijke
individualiteit van dit natuurtalent, ook al ergerde hij zich aan het onzuivere
Nederlands en de ‘Antwerpse straattaal’ van de dichter. ‘Ongekunsteld, los en zwierig
vloeijen de verzen van V.R. uit een milde ader, welke niets opneemt dan wat tot
ons leven behoort’. Hij apprecieerde verder vooral dat Van Rijswijck met zijn
Eppenstein de ideale lijn volgde van een nieuwe Vlaamse literatuur die inspiratie
zocht in de eigen nationale orale tradities, onuitputtelijke bron voor fantasie, zelfs
voor het onwaarschijnlijkste. ‘Wilt gy de fabel, zoek ze in onze liederen, in onze
sagen, gelyk ze nog in de mond des volks leeft.’ De criticus Pieter Frans van
Kerckhoven, die op grond van een verlichtingsideaal de Vlaamse literatuur in de
eerste plaats wilde inzetten voor de volksbeschaving, vond in datzelfde dichtverhaal
echter slechts plompe ongerijmdheden. In een striemende bespreking in jaargang
1841 van De Noordstar citeerde hij talrijke passages waar pure rijmelarij keer op
keer tot belachelijkheid leidt. Van Kerckhoven miste een doel in het stuk, en vandaar
ook een logische gedachtegang. Hijzelf zou overigens in datzelfde jaar een
middeleeuws dichtverhaal publiceren, Gozewyn, graef van Stryen, waarin hij naar
eigen zeggen laat zien hoe waarheidsgetrouwheid als enige artistieke wet mag
gelden. In 1842 publiceerde hij nog twee dichtverhalen, onder de titel Oud Belgiën,
waarin hij als doel vooropstelt de zeden en gebruiken van de aloude voorvaders ‘zo
nauwkeurig mogelijk’ weer te geven. Uiteindelijk was het Jan-Baptist David die in
1844, naar aanleiding van de publicatie van de bundel Balladen, in De School- en
Letterbode Theodoor van Rijswijck de maat nam. Hij loofde hem als begaafd dichter,
maar vergeleek hem ook met Bilderdijk, een dichter die pas eeuwige roem verworven
had door dichterlijke geestdrift met technisch meesterschap in evenwicht te brengen.
In een ellenlange bespreking, veeleer een verhandeling, toetste hij één ballade,
vers voor vers, aan de regels van de grammatica en prosodie. Hij vond er uiteindelijk
zo veel slordigheid, improvisatie en zelfs onzin in dat hij moest besluiten dat de
Vlaamse literatuur nog veel werk aan de winkel had, wilde zij door de
Vlaamssprekende lezer in België worden begrepen, laat staan gewaardeerd.
Professor David vond in Van Rijswijck een talentrijke, maar slechte leerling. Zijn
aan Horatius ontleend advies - wie zijn dichterlijk talent niet door studie en arbeid
vervolmaakt, zal nooit iets voortbrengen dat blijvende waarde heeft - was zeer
toepasselijk, maar ‘den Door’ legde het naast zich neer. Dat zijn taal regionaal was
en zijn wilde expressievorm afweek van die van andere dichters,
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kon hij alleen maar beamen. In het nawoord van zijn Balladen schreef hij: ‘Ieder
schryft zoo als hy kan, doch, drukt zich uit zoo als hy het voelt.’ Hij bleef zijn
‘eigenaardige’ weg volgen en beantwoordde het ‘blaffen der recensenten’ en de
‘lastige drooge roêslagen der gramatikasters’ met spot en ironie. Interessant is dat
hij dat ook binnen zijn creatief werk doet, met venijnige persiflages van of frontale
aanvallen tegen de saaie en bloedeloze voortbrengsels (Van Kerckhovens Gozewyn
bijvoorbeeld) van zijn tegenstanders. Kritiek zette hem er ook toe aan zijn eigen
poëtica scherper onder woorden te brengen. Zijn stelling strooit hij in voorwoorden
en aantekeningen rond. Die is duidelijk: het kan de dichter niet belet worden ook
lage onderwerpen, zo nodig in straattaal, te behandelen. ‘De poëzy omvat alles,
voor hem die het weet te zien en te hooren.’ En verder: niet de zedelijke strekking,
maar de oorspronkelijke vorm maakt het kunstwerk. ‘De uitdrukking alléén, over
welk onderwerp het ook zyn moge[,] maekt de dichter.’ Al in 1842 stelde hij daarmee
in principe de expressieve vorm boven de ‘inhoud’ of de gedachte. Het was
onvermijdelijk dat een dichter die in Vlaanderen op dat moment een dergelijk
standpunt zo vierkant durfde te verdedigen, tegenwind kreeg.

J. Nolet de Brauwere van Steeland (1815-1888)

aant.

In De Middelaer verscheen in 1842 een kritiek op het werk van Van Rijswijck waarin
nogal smalend gesproken wordt over de ‘zogenaamde Antwerpse school’: dichters
met veel zwier en fantasie, maar onverbeterlijk waar het erop aankomt foutloos,
keurig en behoorlijk te schrijven. Auteur ervan was Joannes Carolus Hubertus Nolet
de Brauwere van Steeland, een Nederlander (in 1815 te Rotterdam in een katholiek
milieu geboren) die tijdens de periode van het Verenigd Koninkrijk in de Zuidelijke
Provincies school had gelopen, en na een korte onderbreking in 1830, vanaf 1832
opnieuw in België studeerde. Hij zou er zich later ook als welgesteld, ambteloos
burger definitief vestigen (in Brussel en Vilvoorde) en actief deelnemen aan het
Vlaamse literaire en culturele verenigingsleven. Ook de Vlaams-Nederlandse
samenwerking lag hem na aan het hart. In Leuven had hij professor David leren
kennen, met wie hij bevriend bleef en reizen maakte. Een verslag daarvan is Een
reisje in het Noorde uit 1843. Met David deelde hij een afkeer van de excessen van
de Europese Romantiek, die hij vooral terugvond bij de Antwerpse schrijvers en die
hij in een brief aan Snellaert uit 1841 ‘heete koppen’ en ‘schrijvers in 't wilde’ noemde.
Zelf schreef hij een vrij omvangrijk oeuvre bijeen, waarmee hij in tijden van
vernieuwing ook trouw wilde blijven aan de klassieke idealen.
Het is dan ook niet te verwonderen dat hij de auteur is van een heldendicht,
Ambiorix, dat in 1841 tegelijk in Leuven en Rotterdam verscheen. Het epische
dichtstuk, vijf zangen in alexandrijnen, is vooreerst cultuurhistorisch van be-
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lang: het verhaalt een van de meest triomfantelijke episoden uit de Belgische
geschiedenis, namelijk de roemruchte overwinning van de Eburonen op de Romeinse
troepen onder Sabinus en Cotta. Door een listige redevoering wist Ambiorix de
Romeinse troepen uit hun kamp te lokken, om hen daarna uit te moorden. Caesar
verloor er een vijfde van zijn leger bij. Dankzij de vrije verbeelding van het gebeuren
lag het dichtstuk aan de basis van een nationale en romantische heldenverering,
die zou uitmonden in de oprichting van het bekende standbeeld van Ambiorix te
Tongeren in 1866. De dichter was zelf aanwezig bij de inhuldiging en las er een
gelegenheidsode voor. Het heldendicht gaf ook vorm aan de nationale
oorsprongsmythe van de ‘Oude Belgen’, met Ambiorix als het prototype van de
Germaan: vitaal, vrijheidsgezind, onafhankelijk, gastvrij, maar ook met een naïeve
voorliefde voor gokken, twist en drank. Dat alles bezorgde de dichter grote
bekendheid en roem. Zo mocht hij het dichtstuk op het paleis te Brussel voor koning
Leopold I gaan reciteren en het leverde hem in 1843 ook nog een eredoctoraat op
aan de katholieke universiteit van Leuven. Voortaan zou hij ook zijn publicaties
ondertekenen met ‘Dr. J. Nolet de Brauwere van Steeland’. Het gedicht werd
daarenboven vlug vertaald en uittreksels ervan kwamen in vele bloemlezingen
terecht, zoals het krijgslied van de Germaanse barden uit de derde zang, dat volledig
paste in de germanofilie van veel Vlaamsgezinde schrijvers en intellectuelen:
Moedig Germanje, te wapen! te wapen!
Gord u het reuzenrappier om de leên,
't Pantser om 't lyf en 't helmet om de slapen!
Moedig Germanje, de vyand verscheen:
Op dan, en grysaerds, en mannen, en knapen!
Zonen van 't Noorden in helden herschapen,
Sluit uw gelederen duchtig in een!

Het heldendicht is in niet mindere mate van literair-historisch belang. In de eerste
plaats werden met dit werk de Vlaamse ‘heldentijden’ als bron voor historische
literaire verbeelding aanzienlijk uitgebreid. Schrijvers konden nog verder dan de
Middeleeuwen in de geschiedenis teruggrijpen; ook uit de Germaanse heldensagen
kon worden geput. Nolets heldendicht werd echter niet alleen om die reden gunstig
onthaald. Snellaert merkte een aantal gebreken op (stroef taalgebruik en overdrijving
in de karakteruitbeelding), maar noemde Ambiorix toch een zeer verdienstelijk werk
dat ‘een grooten stap aen de letterkunde in Belgie doet maken’. Het kon de jonge
Vlaams-Belgische literatuur een grote dienst bewijzen als voorbeeldig episch
dichtwerk in alexandrijnen, een soort leerstuk voor jonge Vlaamse dichters. In
Nederland kreeg het loven-
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de recensies - de Nederlander Nolet werd daar zelfs (zeer gevleid) een plaats
gegund in het pantheon van Hollandse dichters, naast Vondel en Bilderdijk - wat
meteen in Vlaanderen met trots werd opgemerkt.

Titelprent van J. Nolet de Brauwere van Steeland, Ambiorix. Leuven-Rotterdam, 1841. Litho
Henry Brown.

De Middelaer nam in 1841 een bespreking uit de Vaderlandsche Letteroefeningen
integraal over. Dat was niet toevallig. Jan-Baptist David verdedigde eerder in dat
tijdschrift behoudsgezinde literaire standpunten tegen de progressieve opstelling
van de al gesignaleerde Antwerpse schrijvers in. In het licht van dit debat toont het
succes van Ambiorix in feite aan hoe de romantische literatuur in Vlaanderen ook
de erfenis van de klassieke poëtica moeiteloos kon integreren. In Vlaamse literaire
kringen werd daarom het traditionele heldendicht in ‘stroeve’ alexandrijnen helemaal
niet als een anachronisme beschouwd, integendeel. Het was zelfs exemplarisch
voor de neoclassicistische idealen van professor David en zijn omgeving. Die
huldigden niet de voorrang van de ‘uitdrukking’ op de ‘gedachte’, maar een esthetiek
die nog volledig in het teken stond van de harmonie tussen een romantische inhoud
of stof - product van het gevoel en de verbeelding - en een gepaste vormgeving,
die zich naar de overgeërfde regels richtte omtrent de nabootsing van de onsterfelijke
en ware Schoonheid in de natuur. Nolet profileerde zich overigens als een goede
leerling van David. Als voorzitter
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van het Nederduitsch Tael- en Letterkundig Genootschap hield hij april 1843 op het
Brusselse stadhuis een redevoering ‘Over den invloed van het gevoel voor het
schoone, met toepassing op onze Tael- en Letterkunde’. Daarin sprak hij helemaal
in bedoelde neoclassicistische zin over de verhouding tussen vorm en inhoud en
‘de wijze samensmelting van het ware klassiek en het echte romantiek’.
Dat Nolet echter in dit klassieke werkstuk ook een echt romantische held wenste
neer te zetten, die bij de lezer sympathie kon opwekken, is maar al te duidelijk.
Ambiorix toont namelijk de nodige moed en onverschrokkenheid, maar hij is evenzeer
een zwakke en tragische held die angst en moedeloosheid kent. Blinde verliefdheid
op de blanke, ‘snelvoetige’ priesteres Brenda verlamt zijn vastberadenheid en levert
hem over aan twijfel. Slechts na een lange innerlijke strijd krijgt de vaderlandsliefde
de overhand. Uiteindelijk bouwt het heldendicht spanning op en is het gericht op
een treffende ontknoping met pathetisch effect. De titelplaat, naar een tekening van
Henry Brown, kondigt dit ijzingwekkende einde aan en laat het moment zien waarop
de uitgeputte Ambiorix in de finale strijd op het punt staat de fatale slag toe te
brengen. Vertwijfeld en verbijsterd herkent hij zijn toegesnelde geliefde Brenda niet
meer en verbrijzelt haar hoofd:
Wie toch, wie stort zich plots voor 's helden voeten neêr?
O 't is een zwakke maegd met bleekbeschreide wangen;
Zy laet de zwarte lok om 't hoofd verwilderd hangen;
De blanke sluyer vlot op hare schoud'ren heen,
En bang is heur gelaet: zy kan niet spreken, neen,
Maer gilt een' schorren schreeuw en strekt de tengere armen
By 't nederzygen uit, als bad zy om erbarmen.
Ja, 't is de priesterin die voor den Noordman schiet:
In zyn bedwelming kent of ziet de held haer niet;
Hy ziet den vyand slechts voor zyn verbysterde oogen:
Nog heft een laetst geweld den strydbyl in de hoogen,
En met een' laetsten houw die haer den schedel klooft,
Jaegt hy zyn minnares het yzer door het hoofd!
En op dien eigen stond, by 't vrees'lyk donderknallen,
Ziet hy op d'ouden eik het vuer des hemels vallen,
En by het schitt'ren van den langen bliksemschicht,
Erkent hy haer die aen zyn voeten zielloos ligt.
O, by dit bloedtooneel ontvalt de byl zyn handen!
Hy voelt een' helschen gloed hem door den aêrstroom branden,
Hy zwymelt, wankelt, stort ten gronde - en ryst niet meer...
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Die combinatie van huiveringwekkende taferelen met een klassieke vormbeheersing
viel bij de toenmalige lezers blijkbaar in de smaak. Voor Nolet was het een manier
om afstand te nemen van de eenzijdige en overdreven romantische poëzie van zijn
tijd (ook in Nederland), die in zijn ogen onnatuurlijk was.
Die distantie blijkt nog duidelijker uit enkele bundels die een heel ander register
bespelen. In zijn Dichtluimen van 1842 neemt hij ostentatief afstand van de altijd
hooggestemde dichters uit zijn omgeving. ‘'k Zal hen niet volgen in hun
starrenhemelvaert; / Maer fladder liever hier beneden over de aerd’, schrijft hij en
hij zet dit program ook daadwerkelijk om in geestige verzen met sprekende titels
als ‘Het estaminet’, ‘Het bed’ of ‘De snuif’. Hij verzamelde ze verder in bundels die
in de titel verwijzen naar poëzie die serieus wordt genomen, en tegelijk als spielerei:
Ernst en boert (1847) of Zwart en wit. Dichtverscheidenheden (1853). Daarin zijn
ook heel wat puntige, burleske en hekelende gedichten opgenomen waarin hij met
aristocratische allure en vanuit een uitgesproken conservatief (en ook masculien)
standpunt spitsvondigheden en woordspelingen ventileert, soms op het platvloerse
af. Het huwelijksleven is een dankbaar onderwerp. De dichter blijkt er ook een
boosaardig genoegen in te scheppen om de spot te drijven met personen en
collega-dichters, bijvoorbeeld met Van Duyse in een ode aan de ‘Begeestering’. Na
1860 zou Nolet zich overigens nog ontpoppen tot een gevreesd polemicus.

De vernieuwing van de jaren vijftig

aant.

Tussen 1840 en 1850 blijken zowel dichters als critici volop op zoek te zijn naar een
eigen stempel en richting voor de nationale Vlaamse poëzie. Het blijft daarbij niet
louter beperkt tot een negatieve profilering, al vormt die nog altijd de boventoon.
We noteerden al de uitspraken van Ferdinand Snellaert, die in de jaren 1840-1843
fel van leer trok tegen de retoricale sleur en de navolgingsdwang, om des te meer
de noodzaak te beklemtonen van een originele Vlaamse variant van de Europese
romantische literatuur. Anderen keerden zich tegen de excessen van diezelfde
Romantiek. Uit dit verzet startte een zoektocht naar een valabel alternatief.
In Het Taelverbond van 1846 en 1847 bespreekt Jacob F.J. Heremans, de nieuwe
toonaangevende criticus in het kielzog van Snellaert, de literaire oogst uit enkele
letterkundige jaarboekjes en almanakjes. Hij gispt daarin op de bekende manier de
mateloze rijmdrift van de in orakels sprekende en onverstaanbare dichters, tot wie
het blijkbaar nog niet is doorgedrongen dat de eeuw van de rederijkers definitief tot
het verleden behoort. Hun gekunstelde, opgeschroefde taal, hun rijmdwang, hun
mythologisch jargon en hun verduisterende amplificatie dienen tot niets meer dan
het verbergen van holle gedachten of gemeenplaatsen. Een dichter in de negentiende
eeuw heeft volgens Heremans wel een andere, veel hogere zending te vervullen:
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De Dichter is de priester van het Schoone en de bron van het Schoone
is God. De Dichter moet het Schoone in de maetschappy bezingen, voor
de deugd zyne snaren spannen, met geestdriftvolle woede het misdryf
hoonen: want hy is de rigter der maetschappy; - De dichter is de priester
des Vaderlands, hy moet, brandende van verrukking en begeestering, de
daden der groote helden bezingen en hunne ziel in de ziel des volks
overgieten; hy moet weenen by het beschouwen der wonde van den
Mensch, en zyn lied moet balsem zyn voor den kanker die de ziel des
Menschen verknaegt, hy moet voor het volk de tolk zyn van het verleden,
het tegenwoordige en het toekomende! - hy moet den Mensch naer
deszelfs idealen toestand, gelyk de Schepper vormde, poogen terug te
brengen.
Heremans hanteert hier nog altijd een mengeling van classicistische en romantische
idealen, maar om die te bereiken peilt hij toch naar alternatieve middelen: de hogere
roeping zal de Vlaamse dichter niet realiseren met zouteloze rijmen of bombast,
maar paradoxaal genoeg met eenvoud en natuurlijkheid. Hij stelt het voor alsof het
al altijd bekend geweest is dat de krachtigste denkbeelden bij voorkeur in de
eenvoudigste stijl worden uitgedrukt en ‘dat het eenvoudige het eenige kleed is dat
aen de ware poëzy past’. Het ideaal is de eenvoud van een kind. Hij verwerpt het
idee niet dat de ware dichter lucht moet geven aan het gevoel dat opwelt uit het
hart. Heremans twijfelt evenmin aan de gedachte van de nog steeds onaantastbare
autoriteit Bilderdijk, voor wie poëzie ‘onwederstaanlijke dronkenschap des gevoels’
was of ‘uitstorting van overstelpend gevoel [...] dat lucht eischt, dat zich mêedelen,
dat zich verveelvuldigen moet, of het hart zou barsten, en de geest tot de
overspanning der razerny overgaan’. Maar de poëtische uitdrukking van het meest
verhevene is het krachtigst waar die de natuurlijke zuiverheid van de bron behoudt.
De taal van het hart is nu eenmaal eenvoudig en verheven tegelijk. En wil men
weten hoe de ware dichter zich moet uitdrukken en welke de rechte weg is naar het
hart, zo raadt Heremans aan, dan leze men de bijbel (de Psalmen, het boek Job),
Homerus en Vondel.

Vorm is schoonheid

aant.

Alles wijst erop dat men in Vlaanderen medio negentiende eeuw van de eenvoudige
en natuurlijke zegging het merkteken wilde maken van een oorspronkelijke Vlaamse
poëzie. Bijna evident groeide daaruit een pleidooi om meer zorg te besteden aan
de uiterlijke vorm. Bij die (voorzichtige) wending naar een formeel-esthetische
poëzieopvatting ging een krachtige impuls uit van de vernieuwde interesse voor de
oude volkspoëzie, en meer bepaald voor het oude Nederlandse volkslied. De weg
hiervoor werd in een vroeger stadium geëffend door de Vlaamse filologen, die met
nationaal geïnspireerde beweegredenen
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een enthousiaste zoektocht inzetten naar de oude bronnen en de oerteksten van
de Vlaamse taal en literatuur (zie hierboven). Jan Frans Willems' levenslange
speurtocht in de schatkamer van het ‘nationaal gezang’ startte al vóór 1830 en
resulteerde uiteindelijk in de postume, door Snellaert verzorgde uitgave van de
verzameling Oude Vlaemsche liederen in 1848. Snellaert gaf in 1852 ook nog eens
apart een bundel Oude en nieuwe liedjes uit. In de tweede helft van de negentiende
eeuw zouden nog vele verzamelaars in hun spoor volgen, zoals De Coussemaecker,
Lootens, Bols en Van Duyse jr. Ze tekenden het oude Vlaamse lied op ‘uit den mond
des volks’ om zijn volkseigen en distinctief karakter. In zijn uitgave van 1852 schreef
Snellaert: ‘Het lied veropenbaert geheel het leven van een volk [...] het is de eenige
letterkundige form, die het harte eener natie immer op hare tong brengt.’
Men schatte de betekenis van het volkslied hoog in. Men was er namelijk van
overtuigd dat de Vlaamse natie zich via dit medium in de loop van de geschiedenis
op geheel vrije en unieke wijze had weten te uiten. Omdat het als een soort bolwerk
had kunnen dienen tegen de eeuwenlange vreemde bedreiging en de aanslagen
van buitenaf, had het zich daarmee ook voor een deel kunnen handhaven. Men
spiegelde zich daarbij opnieuw aan Duitsland, waar men al op het einde van de
achttiende eeuw druk bezig was met het verzamelen van de Stimmen der Völker in
volksliederen. De Vlaamse interesse voor het liedgoed en het muziekleven zou
overigens een extra stimulans geven aan de al bestaande contacten met de
oosterburen. In dat opzicht waren de jaren veertig topjaren in de verbroedering
tussen Vlaanderen en Duitsland, met onder meer de oprichting van het
pangermanistische tijdschrift De Broederhand (1845-1847) te Brussel door dr. J.W.
Wolff en van het Vlaemsch-Duitsch Zangverbond door Prudens van Duyse, een
federatie voor mannenkoren die in de jaren 1846-1848, beurtelings in beide landen,
vol geestdrift enkele luisterrijke zangfeesten organiseerde. Van daaruit groeide zelfs
het idee dat er behoefte was aan nationaal Vlaams muziekleven met een eigen
repertoire, dat minder dan voorheen op Franse leest zou zijn geschoeid. Een eigen
koorleven moest in het leven worden geroepen en componisten moesten aan het
werk om Vlaamse kunstliederen te creëren of om ervoor te zorgen dat het
toneelpubliek voortaan Vlaamse versies van de populaire zangspelen te horen zou
krijgen. Niet toevallig dateert het nationale strijdlied ‘De Vlaamsche leeuw’, van Karel
Miry op een tekst van Hippoliet van Peene, uit 1847. Die genese van het Vlaamse
muziekleven was bovendien niet zonder belang voor de Vlaamse literatuur, want
na 1860 zou er een intense creatieve samenwerking ontstaan tussen Vlaamse
componisten en tekstdichters.
De ontdekking van het oude Vlaamse lied had echter ook een rechtstreekse
impact op de evolutie van de Vlaamse poëzie. Op een merkwaardige manier werd
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die in een beginstadium aangewakkerd door de poëtische activiteit van de Duitse
filoloog August H. Hoffmann von Fallersleben. In 1833 publiceerde hij al een
verzameling oude Nederlandse volksliederen waaraan hij enkele zelf gefabriceerde
Middelnederlandse liederen toevoegde, die als het ware nog meer dan de authentieke
liederen zelf een middeleeuws patina bezaten. De mystificatie, die hij voor kenners
van de oude letterkunde lang verborgen hield, doorbrak hij uiteindelijk in 1852 zelf
met de uitgave van een bundel Loverkens. De dertig verzonnen altniederländische
Lieder (ondertitel) beschouwde hij als proeven in de middeleeuwse schrijftrant die
de hedendaagse poëziebeoefening nieuw leven konden inblazen. Met grote
vaardigheid imiteert hij daarin de geest, de toon en de typische wendingen van de
oude Nederlandse romances en liederen (minne-, vaganten- en drinkliederen
enzovoort). De bundel werd in Göttingen gepubliceerd, als achtste deel van
Hoffmanns ‘Horae Belgicae’ (zie hierboven), maar de weerklank ervan was vooral
in Vlaanderen opmerkelijk. In 1853 en 1854 verschenen onder de titel Oude
Vlaemsche liederen twee herdrukken van elk tweeduizend (!) exemplaren. Hoffmann
von Fallersleben publiceerde in 1856 zelfs nog een tweede reeks van dergelijke
‘Loverkens’. Talrijke teksten werden door Vlaamse componisten op muziek gezet
en er ontstond een kleine rage van pastiches op Middelnederlandse poëzie. Prudens
van Duyse, de meester-imitator, en Johan Dautzenberg zetten de traditie in, maar
tot aan het einde van de negentiende eeuw zouden nog talrijke dichters in Vlaanderen
zich aan het genre wagen en het zelfs populair maken, zoals Guido Gezelle - die
de stijl met veel effect ook in politieke gedichten gebruikte - Servaes Daems, Victor
dela Montagne en Pol de Mont. Enkele van dergelijke pseudo-Middelnederlandse
gedichten zijn zelfs nog te vinden in het jeugdwerk van Karel van de Woestijne.
Het fenomeen had een ruimere impact dan die van een literaire mode. Het zette
ook aan tot reflectie op de dichtkunst, zowel wat de aard als wat de techniek betreft.
Dat blijkt al uit de manier waarop Johan M. Dautzenberg de Loverkens voorstelde
en er meteen een programmatische en poëticale dimensie aan gaf. Dautzenbergs
profiel en positie waren enigszins apart. Hij werd in 1808 geboren in Nederlands
Limburg (Heerlen) en was al vanaf zijn opleidingsjaren op het Duitse taal- en
cultuurleven gericht. Hij verkeerde daarom in de ideale positie om vanuit de periferie
nieuwe inzichten in de Vlaamse literatuur te introduceren. Zijn maatschappelijke
positie en aristocratische allure - hij was jarenlang huisleraar in een Nederlands
grafelijk gezin en zelf lange tijd orangist - onderscheidde hem van de gemiddelde
Vlaams-Belgische schrijver en intellectueel. In Het Taelverbond van 1852
introduceerde hij met veel nadruk het bundeltje van Hoffmann en nam daarbij de
volledige inleiding in vertaling over. Niet zonder reden, want Hoffmann geeft daarin
onder meer aan de hedendaagse Nederlandse dichters de raad zich niet meer op
de Franse rationele en volksvreemde
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modellen te inspireren, maar op de inheemse traditie van de volkspoëzie.
Dautzenberg haalt het minnelied ‘Vlaenderen boven al!’ aan, dat overigens een van
de populairste liederen uit de bundel zou worden:
Vlaenderen, dach en nacht
denc ic aen u.
waer ic ooc ben en vaer,
*
ghi sijt mi altijt naer .
Vlaenderen, dach en nacht
denc ic aen u.

*

nabij

Beemden en velden staen
overal groen.
schoon is ons land gheheel,
schoon als een lustprieel.
Beemden en velden staen
overal groen.
[...]
Vlaenderen, allen tijd
blijfdi mijn lief.
neemt van mi hert en hant,
neemt mine trouw te pant!
Vlaenderen, allen tijt
blijfdi mijn lief.

Interessant is vooral het commentaar dat Dautzenberg daaraan toevoegt:
Is dit niet allernaïfst en natuerlik, weegt dat niet de geleerde
uitdrukkingswyzen der modernen op? De ware poëzie heeft hare wieg
by het volk, zy schommelt op den lande tusschen knoppen en bloemen,
te midden van weiden en velden, zy heeft frissche lucht en vryen gang
nodig.
Steedsche gemaektheid en hoofsche styvigheid, hoe ryk ook uitgedoscht,
zullen by den volke geenen ingang vinden, althans niet als volkslied, en
wy uiten nogmaels den wensch, dat de oude, ja, oudste deuntjens door
onze tegenwoordige dichters bestudeerd worden, die dan welhaest het
pad der alexandrynen vaerwel zeggen en tevens zullen inzien, dat eeuwige
ïamben en trocheeën onze schoone tael regt tot haren ondergang leiden,
hetgeen wy later eens duidelyk hoopen bloot te leggen.
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Om dat programma van herbronning te realiseren richtte Dautzenberg zich op twee
fronten. Allereerst moest de Vlaamse moedertaal in haar oude luister worden
hersteld. In talrijke beschouwingen en redevoeringen, zoals in de enthousiaste
toespraak over ‘Nederduitsche Taal- en Dichtvormen’ die hij in 1851 hield op het
derde Nederlands taal- en letterkundig congres te Brussel, liet hij daarover geen
twijfel bestaan. Het Nederlands had niet alleen in de loop van de tijd een
onvermijdelijke taalontwikkeling doorgemaakt die tot formele vereenvoudiging had
geleid, maar was nu ook op jammerlijke manier ten prooi gevallen aan
schoolmeesters en vandalen. Die hadden het uit onkunde en afkappingswoede
verminkt - Dautzenberg gooit met organische metaforen om de ‘snoeiers’ en ‘kappers’
van de natuurlijke taalrijkdom te gispen - door hem van de laatste oude verbuigingsen vervoegingsvormen te ontdoen. Resultaat was een arme, stroeve en gekortwiekte
taal. ‘Hoe bloedt ons het hart voor de geschondene moedertael,’ riep Dautzenberg
in 1851 te Brussel uit. De enige manier om opnieuw vooruitgang te boeken was de
weg terug. Om onze taal haar ereplaats uit het verleden terug te schenken, volstond
het om in de geschreven taal de archaïsche vormen weer in te voeren. Hij spiegelde
zich daarbij aan het vormenrijke en zangerige Duits en hield zelfs een pleidooi om
de grenzen tussen het Hoogduits en het hele Nederduitse taalgebied te slechten.
In 1851 waren de ideeën over één groot Nederduits taalgebied nog niet helemaal
achterhaald. Dautzenberg beriep zich ook min of meer op de autoriteit van
(pseudo)taalkundigen als de Waalse jurist Victor Delecourt, die onder het pseudoniem
Hubert Vandenhoven nog in 1844 een merkwaardige studie over de
spellingsverwantschap tussen de Vlaamse taal en het Plat- of Nederduits had
gepubliceerd (zie hierboven over de Aldietse beweging).
Het was Dautzenberg uiteindelijk niet om de taalkunde zelf, maar wel om de
letterkunde en de dichtkunst te doen. De oude buigingsvormen en voornaamwoorden
als ‘du’, ‘dy’, ‘dyn’ waren slechts middel om het Nederlands in zijn helderheid en
welluidendheid van weleer te herstellen. En dit kon alleen dichters ten goede komen
die een gevarieerd en zangerig vers nastreefden. Hier ook werkte Dautzenberg
graag met de verbeelde en scherpe tegenstelling tussen de schraalheid aan
dichtvormen van tegenwoordig - het eentonig klapperen van de tweevoudige maat
(de jambe en de trochee) - en de metrische rijkdom van de oude meesters, tot in
de vroege Middeleeuwen:
Onze oude dietsche heldenverzen geleken een woude, eenen engelschen
lusthove, waerin de kunst met de natuur arm in arm gaat. Ons
tegenwoordig zoo gezegd heldenvers gelykt den franschen wandellanen,
die vlak en rechtlynig voortloopen en waer de boomen van des kappers
schare toegesneden, als modelhelden, staen te pronken.
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Eenzelfde oppositie hanteerde hij in zijn reactie tegen de deftige alexandrijn, die
door zijn alomtegenwoordigheid zorgde voor verstarring in het dichtersveld. Het al
geciteerde huldevers van Blieck beantwoordde hij in 1850 met het gedicht - ‘Den
Heere Blieck’ - waarin hij opnieuw de ‘ouddietse kunst’ van de vroege Middeleeuwen
als antidotum voorstelt voor de alexandrijn, de ‘op vreemden grond geboren’ maat
en de eentonigheid zelf. Het retorische slot luidt:
Blinkt Reinaert niet voor uw verrukt gezicht?
Kent gy een werk, dat stouter is en slimmer?
Is ook de Vos alexandrynsch gedicht?

Wat Dautzenberg uiteindelijk als alternatief voor de hedendaagse poëtische
verschraling voorstelde, was in feite op klassieke leest geschoeid, maar in zijn
omgeving werd dat programma als vernieuwend en ‘formalistisch’ beschouwd. Hij
ging uit van het traditionele inzicht dat dichtkunst een menselijke gedachte uitdrukt
of verzinnelijkt. Maar het is de kunstige bewerking (als het slijpen van een diamant)
die de vormgegeven gedachte bevalligheid en schoonheid schenkt - schoonheid is
dé hoofdwet van de kunstenaar, verduidelijkt hij - of diezelfde gedachte ‘eenen tien-,
ja honderdvoudigen prys kan geven’. Verscheidenheid in de vormgeving was dus
de boodschap. ‘De tael des dichters zy een vliet of een stroom, die huppelt of
voortstuwt in melodischer afwisseling; men hoede zich dezelve tot een eentoonig
klokkentiktak te vernederen.’ De dichters moesten maar ‘den slenter verlaten en de
lieflikheid der oude keurgedichten hervinden’. Dit kwam vooral neer op studie van
de vele ‘schatten der oudheid’: de strenge vormen van de Griekse en Latijnse
dichters, de oosterse dichtvormen, de grondregels van de middeleeuwse poëzie en
de grote meesters van de zeventiende eeuw (hij citeert Huygens en Hooft). Ook het
Nederlandse volkslied was een rijke en leerrijke bron. Zo sprak hij in zijn rede van
1851 vol lof over recente uitgaven in Nederland door J.P. Heije en J.A. Alberdingk
Thijm van oude gezangen en liedboekjes, die overliepen van metrische en
melodische afwisseling. Wie aandachtig de poëzie van Dautzenberg naleest Gedichten uit 1850 en een in 1869 postuum verschenen bundel Verspreide en
nagelatene gedichten - ziet dat de dichter een gevarieerd palet van dichtvormen
heeft uitgeprobeerd. Bekend en zelfs populair waren vooral zijn natuur- en
heimatpoëzie, waarvan de gezusters Loveling zouden getuigen dat ze tot hun
geliefde lectuur behoorden, zoals:
Een groot dichter word ik nimmer,
'k Gevoele dit maar al te wel;
Want zing ik, 't geldt mijn dorpjen immer,
En 't een of ander beuzelspel.
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Ginds zie ik gras en biezen groenen
Langs 't vlietjen, slechts in 't dorp gekend,
Daar loop ik in mijn kinderschoenen,
En 't dorpjen schijnt me zonder end.

Maar Dautzenberg schreef veel meer dan dergelijke idylles. We vinden ook
romances, balladen, Vlaamse lof- en strijdgedichten, volksliederen, ‘Loverkens’,
vertalingen van Latijnse oden, een proeve van de zogenaamde Nibelungenstrofe
(het meerdelig gedicht ‘Keizer Karel de vijfde’), enzovoort. Of, zoals hij het in het
poëticale gedicht ‘Die vedelare’ verwoordt, de speler-dichter ontsluit met precisie,
verfijning en muzikaliteit een veelzijdige en verborgen werkelijkheid:
Bi den spieghele, die daer cronckelt,
Waer die sonne so lief fonckelt,
Sittet een peinsende vedelaer;
Wattet stroomken mort ofte fluustert,
Dat al hevet hi afgeluustert,
Dat al maecti ons cont ende claer.
Wat die boom den boome vertellet,
Alsi tottem overhellet
In des wouds gheheimsten hoec,
Wattet gras entie cruden lispelen,
Alsi elckander streelen ende quispelen,
*
Dat al setti ons crec te boec.
*

juist, precies

[...]
Dat ende dusent andere dinghen
Sal die vedelaer ons besinghen
Ende stellen in rijm en dicht:
Ja, met sinen sanghen toovert
Hi ons bloemen groen omloovert
Voor dat salighe aenghesicht.

Het opvallendst zijn de metrische gedichten, waarvoor hij een voorbeeld nam aan
de Duitse esthetische dichters August von Platen en Friedrich Rückert. Hij vernoemt
ze expliciet in zijn programmatische gedicht ‘De vormen der taal’, dat hij laat
voorafgaan door een nauwkeurige opgave van de aangewende, hoogst
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uitzonderlijke dichtmaat (zeven anapesten, waarvan de eerste zes spondeeën
kunnen worden, gevolgd door een lange lettergreep). Bijzonder is ook dat daarin
duidelijk wordt gesteld dat Frankrijk niet langer de gids is voor de poëten in
Vlaanderen. De Vlaming weet ‘dat oostwaarts slechts de verlichtingszonne hem
opgaat’:
Welk kundige gids vergezelt ons thans
op 't dichterlik scheemrende voetpad?
Het is Platen vooreerst, dan Rückert de bard,
twee sterren des uchtends hemels,
Die hebben der vorm voortreffelikheên,
met de louterste stralen beschenen,
Die hebben getoond, dat het dietsch inderdaad
voor geene gesprokene taal zwicht;
Dat 's lands speeltuig, zoo verheven, zoo grootsch,
uit alle gewesten en tyden
In het eigene schoon, en met zoeter gestreel,
de bewonderdste liederen weêrgeeft. Rykkleuririg [sic] zy ook in vinding en vorm
de gezangmelodie van den Vlaming,
Des hang' hy de luit, de éentoonige luit
in de kamer der antiquiteiten,
En het orgel alleen begeleide met zwier
en het hoog- en het neêrduitsch volkslied!

Geheel in overeenstemming met de geest van het toenmalige literaire bedrijf gaf
Dautzenberg ook nog een didactisch luik aan dat poëticale programma door in 1851
een Beknopte prosodia der Nederduitsche tael te publiceren. Geinspireerd op een
(opnieuw) Duitse schoolspraakkunst annex metriek van J.C.A. Heyse trachtte hij
daarin de bouwstenen te leveren voor een eigen Vlaamse prosodie, die meteen ook
afstand nam van de neoclassicistische poëtica naar Frans model. Hij pleitte ervoor
om in de gebonden taal het principe van het accent (waartoe de noordelijke talen
onvermijdelijk waren geëvolueerd) te verzoenen met de metrische wetten van de
Griekse en Latijnse poëzie, gebaseerd op de kwantiteit of tijdsduur van de
lettergrepen. Vlaamse dichters moesten de ‘silbenmeting’ opnieuw onder de knie
zien te krijgen! Dautzenberg zag daarbij een grote zending voor de Hoog- en
Nederduitse (waaronder de Vlaamse) talen weggelegd. Die talen hielden het midden
tussen de oudere en nieuwere talen, omdat de klemtoon er met de lengte van de
lettergrepen overeenkomt. De oppositie lang-kort was dus ook een kwestie van
inhoudswaarde. ‘Al het
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hoofdzakelike wordt door lange silben, al het nevenzakelike door korte silben
beteekend.’ Het herinvoeren van de archaïsche verbuigings- en vervoegingsvormen
had dus wel degelijk (omwille van de prosodische waarde van de lettergrepen) ook
zijn belang voor de vakbeoefening van de poëzie in Vlaanderen. Door de typische
aard van het Nederduits wist die poëzie immers een harmonisering van ‘silbenmaet’
en ‘silbentoon’ te realiseren en bijgevolg een graad van schoonheid in de dichtkunst
te bereiken - hij noemt die ‘rhythmus’ - die voor andere talen niet of nauwelijks was
weggelegd. Zij overtrof immers die talen die hun dichtkunst enkel ofwel op het
principe van het parallellisme van gedachten (de Hebreeuwse poëzie), het stafrijm
(de oude Noordse poëzie) of het rijm (Italiaanse en Franse poëzie) hadden
gefundeerd. Een dergelijke verregaande lofprijzing hoeft ons niet te verwonderen.
Ze behoorde nog tot de vaste topoi van de toenmalige nationaal geïnspireerde
beschouwingen over taal en literatuur.
Feit is wel dat Dautzenberg strenge, zo niet extreme maatstaven hanteerde. Dat
leverde niet alleen artificiële poëzie op, maar had ook tot gevolg dat zijn boodschap
gewoon voorbijging aan veel van zijn tijdgenoten. In enkele gevallen bleef ze niet
onopgemerkt - verderop zal blijken dat zijn pleidooi de jonge debuterende Gezelle
niet is ontgaan - maar over het algemeen zou ze pas echt naar waarde worden
geschat door een aantal volgelingen, zoals Jan van Droogenbroeck en de esthetici
van de jaren tachtig. Zijn principieel artistieke programma (‘Form of forma is
schoonheid’) wás veeleisend en hij kwam daar ook rond voor uit. In 1851 zei hij in
zijn Brusselse rede, zich richtend tot de dichters van zijn tijd:
Vreest niet, dat de weg tot de kunst te moeielik worde, indien gy meer
verscheidenheid eischet in de vorm. [...] Stelt het doel hoog, maekt de
kunst weinigen toegankelik door de strengheid en de menigvuldigheid
der dichtvormen.
Dat hij daarmee botste met een heilige eis die de Vlaamse kritiek op dat moment
nog hanteerde - de literatuur moet verstaanbaar blijven voor het volk wil zij haar
beschavende taak waarmaken - was voor Dautzenberg geen reden om zijn principes
te verlaten. Hij zag zich eerder bevestigd in gelijkgezinden. Dat blijkt uit een brief
die de redactie van De Eendragt (evenwel niet zonder een kritische noot) eind 1852
publiceerde en die was gericht aan de Nederlandse ‘zeer geleerden en geschatten
dichter en taelvorscher’ J.A. Alberdingk Thijm naar aanleiding van de publicatie van
het tweede deel van diens verzameling Gedichten uit de verschillende tijdperken
der Noord- en Zuid-Nederlandsche literatuur (twee delen, Amsterdam 1850-1852).
Ook daarin trof hij met welgevallen de ‘eeuwig jeugdige lieflikheid’ van de volmaaktere
archaïsche buigingsvormen aan en vond er een
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argument om de oude vormenrijkdom - ‘de ware adel der tael’ - weer in te voeren.
‘Achteruit is hier het enkel mogelike Voorwaerts,’ besluit hij. Alberdingk Thijm deinsde
er wel voor terug om daarvan een wet van Meden en Perzen te maken, zo bleek
uit zijn antwoord, en vroeg respect voor het bevattingsvermogen van het publiek en
de traditionele uitdrukkingsvormen van het volk. Wil een kunstwerk invloed hebben
op de maatschappij, dan moet het ook verstaanbaar blijven:
Nu is 't te vreezen (in Holland althands), dat de meerdere
kunstvolkomenheid der zuiverder en rijker buigingen het volk bevreemden
zal en afschrikken van de ontcijfering der denkbeelden, in het voor hen
altoos eenigzins hiëroglyfiesch zwart op wit vervat. Ik meen dus den raad
te moeten geven, dat men het gebruik der betere, doch in vele gevallen,
helaas, reeds ongewone vormen in den beginne niet als eene algemeene
wet trachte geldend te maken. Mij dunkt, naast den volkomen kunstvorm,
mag de door de volkstong eigenaardig afgeknotte of anderszins verbootste
blijven bestaan. Onze stijl zal er zelfs aan veelheid van schakeeringen
bij winnen. [...] erkennen wij vooral het recht der menigte op de
eerbiediging der vormen, door haar in den loop der eeuwen voortgebracht
en allengskens bevestigd.
Eens te meer is hiermee duidelijk dat het een fabel is dat de negentiende eeuw niets
meer is dan een wachtkamer van een werkelijk artistieke literatuur, die pas tegen
het einde van de eeuw haar intrede zou doen. Artistieke schoonheid was voor
iemand als Dautzenberg het principe bij uitstek van zijn literaire bezigheid. Dat dit
oogmerk in een spanningsverhouding stond met gewoonten, mogelijkheden en
verwachtingen bij het publiek is een feit, maar doet in feite geen afbreuk aan het
artistieke gehalte van zijn schrijverschap. Men doet alleen maar recht aan de
literatuur van die tijd door een goed oog te hebben voor het toen typische dilemma
waarvoor een kunstgevoelige, onderlegde en ambitieuze dichter kwam te staan,
die te kiezen had tussen toegankelijke volkspoëzie en kunstpoëzie voor de happy
few. Was het ideaal een behendige evenwichtskunstenaar te worden? Of bleef men
beter consequent artiest?
Intussen is het wel opvallend dat de Vlaamse dichters medio negentiende eeuw
in het teken van de vernieuwing en herbronning een groter vormbewustzijn aan de
dag legden. Veelbetekenend bijvoorbeeld is dat dichters die in
literatuurgeschiedenissen als vaderlands of traditioneel geboekt staan, ook
‘experimenteerden’ met ‘vreemde’ versvormen. Zo nam Jan Alfried de Laet in zijn
bundel Gedichten uit 1848 ‘Een paer Psalmen Davids’ op, die hij in archaïserende
zin vertaalde. Zelfs de conservatieve ‘rederijker’ Frans Blieck was niet blind voor
vernieuwing en vormexperiment. Van hem verschenen in 1854 in Het Taelverbond
proeven van vertaling van acht psalmen in ‘vrije dichtmaet’ - zij het
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nog met berijmde, accentuerende verzen - waarin hij de parallelvorm van het
Hebreeuwse gedachterijm navolgt. Hij ging hiermee de jonge Gezelle voor. De jaren
vijftig leverden ook veel reflectie op de dichtkunst op. Dautzenberg stond niet alleen
met zijn prosodie, ook al was hij met zijn zeer uitgesproken opvattingen symbolisch
voor een wending naar de vorm. Er verschenen nog meer prosodia's (en poëtica's
in ruimere zin) en daarbij tekenen zich duidelijke accentverschillen af, die te maken
hebben met een gediversifieerde context van opdrachtgevers en bestemmelingen.
In het geleerdencircuit is de uitvoerige en tweedelige Verhandeling over den
Nederlandschen versbouw (Den Haag 1854) van Prudens van Duyse te situeren,
een bekroond antwoord op een prijsvraag die in 1848 was uitgeschreven door het
Koninklijk Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten in Den
Haag. Het is in feite een geschiedenis van de Nederlandse versbouw, maar er is
ook een prosodie aan toegevoegd, eveneens naar Heyse (zoals Dautzenberg),
maar met eigen accenten. Van Duyse profileert zich hier duidelijk als een dichter
die nog in een sfeer van emulatie met collega-dichters wedijvert en in discussie
treedt. Bij herhaling neemt hij op opvallende manier afstand van Dautzenberg, zowel
van zijn toenadering tot het Duits als van zijn voorliefde voor de metrische poëzie.
Ook neemt hij de dichter Dautzenberg de maat, bijvoorbeeld wanneer hij schrijft dat
die in zijn metrische poëzie ‘niettegenstaande zijne groote vorderingen’ een stroef
Nederduits hanteert. Hij corrigeert zelfs een geciteerde sapfische ode (de vierde
ode uit de cyclus metrische gedichten in de bundel Gedichten) en reserveert zijn
lof uiteindelijk voor de metrische vertalingen van Domien Cracco (zie hierboven).
Van Cracco waren enkele fel opgemerkte fragmenten verschenen van een
Nederlandse (onvoltooid gebleven) vertaling van de Ilias in rijmloze hexameters.
Van Duyse spreidt vooral zijn eigen grote kennis van de Nederlandse metriek tentoon
en de band met zijn dichterlijke activiteit is nooit ver weg. Hij zette daarmee de
oproep van Dautzenberg, om de poëziebeoefening in Vlaanderen door meer kennis
en variatie van de dichtvormen te vernieuwen, nog het best in de praktijk om. Om
één voorbeeld te noemen: in de afdeling oosterse dichtvormen behandelt hij de
Arabische makamen, een mengvorm van proza en versregels in een soort knuppelof knittelverzen. Hij verwijst noodgedwongen naar Duitse dichters om voorbeelden
aan te halen, maar put ook uit de geschiedenis van de Nederlandse literatuur (zoals
Mariken van Nieumeghen en bijbelvertalingen van Van Hamelsveld). Een proef van
die dichtsoort publiceerde hij kort na zijn verhandeling (met verwijzing) in het
Nederduitsch Letterkundig Jaerboekje voor 1856: ‘De boer ter hoogeschole.
Makamen’, opgedragen aan zijn geleerde vriend en filoloog Philippe Blommaert.
Het is een archaïserend en geestig stukje (naar de eis van de versvorm: de
gesprekken in dichtvorm, het verhaal in proza) waarin een Vlaamse boer een stel
Leuvense
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professoren ‘in een fransche pruik - begraven - om hunne latijnsche geleerdheid te
staven’ in een disputatio te slim af is.
Behalve in dat geleerdencircuit zijn er ook tal van sporen van poëticale aandacht
op het vlak van het onderwijs. Het is bijvoorbeeld opvallend dat uitgerekend
omstreeks die tijd (1854) het Willemsfonds, de Gentse vereniging voor
volksontwikkeling, een Vlaemsche poëtiek publiceerde, met bloemlezing ‘uit de
beste Vlaemsche schryvers’ (vooral Gentse liberalen). Het werk - van de hand van
de secretaris van de vereniging De Tael is Gansch het Volk, Edward Vermandel geeft voor niet-ingewijden een praktisch overzicht van de diverse dichtgenres. Het
omvat dan ook geen technische prosodie en is eigenlijk in de eerste plaats gericht
op het aanwakkeren van het nationale bewustzijn. Voor de eigenlijke
onderwijsinstellingen (van lager, middelbaar tot hoger onderwijs) kwamen medio
negentiende eeuw ook langzamerhand Nederlandstalige school-poëtica's (annex
prosodische en metrische oefeningen) beschikbaar. Dat heeft onder meer te maken
met de nieuwe onderwijswetten, bijvoorbeeld die van mei 1850, waarbij tientallen
nieuwe staatsscholen en athenea werden opgericht en de rekrutering van leraren
via de normaalscholen verplicht werd. Die acties stimuleerden de productie van
aangepaste handboeken. In de eigenlijke Vlaamse schoolpraktijk bleven de Franse
en Franstalige handboeken wel nog een hele tijd richtinggevend. Voorbeelden zijn
(voor de katholieke instellingen): J.-Ch. Tuet, Guide des humanistes (eerste druk
Sens-Parijs 1780), J.J. Nyssen, Essai de poétique (eerste druk Luik 1842) en J.
Broeckaert, Le guide du jeune littérateur (eerste druk Parijs-Genève 1851), die
herhaaldelijk werden herdrukt. In staatsinstellingen en athenea was de ingeweken
Fransman Auguste Baron, professor in de retorica en literatuur aan de Vrije
Universiteit van Brussel, een autoriteit (De la rhétorique, Brussel 1849). Vanaf de
jaren veertig kwamen er ook Nederlandstalige handboeken beschikbaar,
samengesteld door leraren en professoren, zoals een Rymwoordenboek der
Nederduitsche tael, voorafgegaen van eene beknopte prosodia (Mechelen 1846)
door Lodewijk Delgeur en een Nederduitsche prosodie, ten gebruike van het lager
en middelbaer onderwys (Sint-Niklaas 1846) door Frederik van de Velde. Van latere
datum zijn prosodia's van Jacob J.F. Heremans (Gent 1862) en Emmanuel van
Driessche (Brussel 1867). Vooral professor Heremans' Nederlandsche metriek gold
al vlug als een gezaghebbend overzicht. Voor stijlleer was dat het geval met het
handboek van Domien Sleeckx, Stijl en letterkunde (Luik 1866).

Volksgezindheid

aant.

Niet iedereen volgde het formalistisch-esthetische spoor. Op hetzelfde moment dat
een aantal literatoren, en dichters in het bijzonder, de waarde en de eigenheid van
de Vlaamse literatuur trachtte te profileren door zich te richten op de
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formele aspecten en tradities ervan, gingen anderen met een verlicht liberaal
ideeëngoed op zoek naar een boodschap voor het Vlaamse volk, ook in en via de
poëzie.
Tot ver in de jaren veertig was er in feite geen sprake van diversiteit of splitsing
onder de Vlaamsgezinde intellectuelen en literatoren. Ze waren allemaal taalminnaars
die op basis van tradities, waarden en idealen bouwden aan een Vlaamse identiteit
en die daarmee op het culturele vlak een fundamentele bijdrage wilden leveren tot
het ontwikkelen van een Belgische natiestaat. Meningsverschillen, bijvoorbeeld over
godsdienstzaken, bleven onder de oppervlakte. Terwijl die generatie
Willems-Snellaert-Doolaeghe nog leefde in de overtuiging dat ze hiermee uit het
politieke vaarwater kon blijven, werd de volgende generatie samen met het einde
van het politieke unionisme als het ware gedwongen toe te geven aan de zuigkracht
van de Belgische politiek. In 1846 werd de liberale partij opgericht en in 1847 kwam
de eerste liberale regering-Rogier aan de macht die de processen op gang bracht
om de samenleving te seculariseren. Dat luidde een lange periode in van partijpolitiek
en open confrontatie van ideeën en opiniegroepen.
Dat bleef ook niet zonder gevolgen voor het literaire domein. Ook daar pleitten
jongeren ervoor dat literatoren de stap zouden zetten naar de gepolitiseerde tijd.
Zo voerde Van Kerckhoven actie om de auteurs politieke kleur te laten bekennen,
hetzij in katholieke of liberale richting. Hun tegenstanders waren die flaminganten
die nog geloofden apolitiek en onpartijdig te kunnen blijven - de oudere garde met
Snellaert voorop - ofwel die dachten aan een Vlaamse partij die boven de politiek
stond, met Conscience als boegbeeld en het geheime genootschap Het Heilig
Verbond als actiegroep achter de coulissen. In die cultuurpolitieke pennenstrijd
laaiden de passies zeer hoog op - vooral in Antwerpen - met een persoonlijke vete
tussen Conscience en Van Kerckhoven tot gevolg, verdachtmakingen, conflicten in
literaire verenigingen, een pamflettenoorlog en enkele felle polemieken in de jaren
1847-1848 tussen satirische bladen als De Roskam, van katholieke signatuur, en
De Schrobber aan liberale kant. Ook de verenigingen creëerden en voedden de
verdeeldheid. In Antwerpen stonden De Olyftak, vanaf 1847 een liberaal bastion
onder de autoritaire leiding van Van Kerckhoven (met gelijkgezinden als J.F.C.
Verspreeuwen, Ch. Du Mont en K. Nys) en Voor Tael en Kunst (Conscience, De
Laet, Vleeschouwer, Zetternam en anderen) met getrokken messen tegenover
elkaar. De schokgolf die het revolutiejaar 1848 teweegbracht, met de opvallend
eensgezinde Belgisch patriottische reactie van de Vlaamse literatoren als gevolg,
vermocht daar geen verandering in te brengen. De Vlaamsgezinden bleven kampen
met een innerlijke verdeeldheid, vijandigheid zelfs, en dat ondanks de officiële
eensgezindheid die tijdens belangrijke collectieve petitieacties (1847, 1856) tot uiting
kwam.
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Dat er inderdaad een kloof was gegroeid tussen generaties en opinies kwam
onverwachts tot uiting tijdens de vergadering van het eerste Nederlands taal- en
letterkundige congres, dat in 1849 te Gent plaatsvond. Op 27 augustus 1849 hield
een jonge man uit het gezelschap, Domien Sleeckx, er midden in de euforie van
verbroedering tussen Noord en Zuid een opmerkelijke rede, waarin hij de aanwezige
heren verdedigers van de Vlaamse moedertaal de vervelende waarheid voor de
voeten schoof. Na vijftien jaren strijd waren de ‘verdrukte’ Vlamingen geen stap
dichter bij de rechtvaardige gelijkberechtiging in het verfranste België, die de
grondwet toch in 1830 gewaarborgd had. De politieke partijen boden geen garantie.
Er was geen eenheid in het Vlaamse kamp. Sleeckx zorgde met deze uitspraak
voor hevige opschudding in de zaal. Snellaert riep uit: ‘Wat wil men dan van ons?
Waer tracht men ons henen te voeren?’ Het ontbrak de Vlaamse schrijvers ook aan
ernst in hun nationale zending. Daarbij haalde Sleeckx nog eens uit, nu tot woede
van Van Duyse, naar Ledeganck, die zijn poëzie als liefhebberij had gekarakteriseerd.
Aan de Vlaamse literatuur moest een nieuwe strekking worden gegeven. Zij moest
daadwerkelijk bijdragen tot de realisering van de Vlaamse taalrechten door zich te
richten op de aanstaande meerderheid van de Vlaamse bevolking. En dat waren
zeker niet de verfranste adel en de hogere burgerij, maar dat was wel een derde
klasse:
Die klas, moet ik het u zeggen, is het eigenlyk gezegde volk, dat is de
klas der arbeiders, der landbouwers, der kleine burgery. In die klas is de
vlaemsche geest gezond gebleven, leeft het nationale karakter nog
ongekrenkt, zyn de herinneringen aen het verleden, de gehechtheid aen
der vaderen deugd het levendigst. Welnu, het is op dit kernachtige deel
der natie dat wy met de meeste vrucht kunnen werken, dat wy
voornamentlyk moeten steunen. De volksklas, de klas der nuttigste en
minst bedorvene wezens der belgische maetschappy, ziedaer onze
strekking!
Sleeckx vatte de (nieuwe) strekking van de Nederduitsche letterkunde nog eens
kernachtig samen met het woord ‘volksgezindheid’. Het is niet zeker of Sleeckx
hiermee concreet de Vlaamse bevolking voor ogen had, die in die jaren veertig aan
een ernstige economische en sociale crisis was overgeleverd en die, vooral op het
platteland, in een dramatisch verpauperde toestand leefde. In 1850 kreeg de helft
van de bevolking in Vlaams-België steun vanwege de armenzorg. Hij dacht zeker
wel aan de zogezegde Vlaamse volksschrijvers en volksdichters, en vroeg zich in
het openbaar af of zij die naam wel verdienden! Er moest een nieuwe generatie
Vlaamse schrijvers komen die zich als broeders om het lot van het volk bekommerden
en hun schrijverschap daarop baseerden.
Met deze sociale en vroege democratische wending stond Sleeckx niet alleen.
Meer literair en poëticaal gefundeerd was het standpunt van Pieter Frans van
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Kerckhoven, van wie Sleeckx overigens heel wat denkbeelden in zijn rede overnam.
Van Kerckhoven verdedigde als criticus en publicist vanaf 1840 tot aan zijn
vroegtijdige dood in 1857 een nationale literatuur die de verlichting en beschaving
van de volksklasse als uitgangspunt en doelstelling had. ‘Nationaliteit’ en
‘Volksbeschaving’ waren de twee sleutelwoorden die hij hanteerde in twee
redevoeringen die hij in de winter van 1853 in de chique Antwerpse Cercle Artistique,
Littéraire et Scientifique hield, om de strekking van de Vlaamse literatuur te
karakteriseren. Beschaving koppelde hij daarin aan het verlichtingsdenken. Indien
men erin slaagt het volk door letteren, kunst en wetenschappen de nodige kennis
bij te brengen, dan bevrijdt men het niet alleen van elke vorm van ‘geestverdovend’
klerikalisme of obscurantisme. Men creëert er ook een vorm van menselijkheid mee
die als vanzelf een rechtvaardige samenleving tot stand doet brengen. Zeer
optimistisch verwoordt hij het als volgt:
Want de beschaving is niet eene uiterlyke verzachting in de zeden, een
maetschappelyk masker; neen! - de beschaving is vooral de verzachting,
de vertedering van het hart, van het gemoed, de liefde voor de deugd! Niet die deugd, die op onwetendheid gegrond, zich van het gezellige
leven afzondert, en, in ikzucht, in egoïsmus begraven, slechts
ontmoedigende blikken rond zich kan werpen - maer de deugd, die, door
verlichting geschraegd, met opgeheven schedel en een rein gemoed
voorttreedt, en haren warmen, levenden indruk rond zich doet gevoelen.
- De beschaving is de zedelykheid, de regtveerdigheid, de menschenliefde,
de broederlyke verkleefdheid!... [...] De beschaving is: ‘Bemint elkaer...
doet aen anderen, zoo als gy verlangt dat aen u gedaen worde!...’
Dit beschavingsideaal verbindt Van Kerckhoven in het licht van de strekking van de
Vlaamse letterkunde met het nationale motief. De Vlaamse letterkundigen hebben
als taak van die beschaving een ware volksbeschaving te maken. Zij willen tot bij
het volk gaan, de moedertaal spreken en schrijven en de kloof overbruggen tussen
het geletterde en het ongeletterde deel van de natiestaat. Tevens is dat een middel
om, in nauwe samenwerking met de Walen, het Belgische nationale gevoel te
bevorderen. In één beweging wordt daarmee ook de vreemde Franse Gallische
geest bestreden, die haaks staat op het ‘Germaanse’ ideaal van persoonlijke vrijheid,
en die uit niets anders bestaat dan een ‘woelziekte’ en ‘communismus’. Uit een
voorstelling van de Franse utopisten in een artikelenreeks in De Vlaemsche
Rederyker in de jaren 1852-1854 blijkt overigens dat Van Kerckhoven voor
Vlaams-België geen heil zag in een revolutionaire ommekeer. Een langzaam en
geweldloos proces van verlichting van alle lagen en standen van de bevolking zou
ook zorgen voor een oplossing van het sociale vraagstuk. Van Kerckhoven had oog
voor solidarisme en compromis, en hij
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streefde duidelijk naar verzoening van zijn verlichtingsidealen met de reële materiële
en intellectuele situatie van de Vlaamse volksklasse.
Wat de poëzie betreft, ging hij uit van een traditionele opvatting over dichtkunst
die de vorm uiteindelijk ondergeschikt maakt aan een te communiceren gedachte.
Hoofdvereiste voor een dichter was dat hij in staat was tot intense aanvoeling van
een verheven idee. De poëtische uitdrukking volgt die gedachte als vanzelf. In 1840
schrijft hij hierover: ‘Het innig gevoel des gedachts, maekt den dichter, en de
uitdrukking, of de rym zoo men wil, is niet [=niets] dan een gevolg van het gevoel.’
Met dit instrument moest de ware en profetische dichter met dichterlijke geestdrift
de hemelse harmonie weten uit te drukken, maar met dit vermogen óók het leed
van zijn medemens weten te verzachten. In enkele lange programmatische gedichten
uit zijn eerste bundel Gedichten en balladen (1846) verwoordt hij die idealistische
gedachte. Zoals in ‘Aen mijne lier’:
De kunst is vreugdegevoel, haar grootste doel
Is rein genot en weelde op aard te teelen;
Het is een gunst door God ons toebeschikt
Om onzer ziele wonde en wee te heelen.
En hem, den dichter, hem, den tolk der kunst,
Was ook die taak beschikt, zijn geesteskrachten
Moest hij gebruiken om der broederen smart
En zielewee en lijden te verzachten. -

In zijn latere Volksliedjes, een uitgave van het Gentse Willemsfonds uit 1854 die hij
opdroeg aan de geestverwante genreschilder Eugeen de Block - ‘Gy begrypt het
volk, gy gevoelt met het volk en schildert zyne gewaerwordingen’ - zet hij die taak
nog in meer praktische zin om. Hij idealiseert er de moedige en eerlijke werkman
in, die goedgemutst de noodzakelijke loop der dingen ondergaat, maar in zijn harde
bestaan ook op lotsverbetering hoopt, dankzij een verlicht bestuur, de industriële
vooruitgang en de weldaden van ‘het mekaniek’. Vanuit die optiek was het dan ook
begrijpelijk dat Van Kerckhoven wilde afrekenen met het wereldvreemde idealisme
en ‘het paradyselyk onnoozele’ van veel Vlaamse poëzie, zoals hij dat bijvoorbeeld
in 1849 terugvond in een lofdicht van Prudens van Duyse over de weldaden van de
‘Landbouw en Plantenkweek in Vlaanderen’. ‘Jammer maer dat de arme Vlaming
in die ryke velden van honger sterft,’ merkte hij daarbij schamper op. Nog feller
kantte Van Kerckhoven zich tegen alle vormen van formalisme in de trant van
Dautzenberg. In De Vlaemsche Rederyker van 1852 waarschuwt hij in dat verband
voor een ‘sekte’ die de literaire tijdschriften binnendrong. Met haar ‘gefabriceerde’
taal - een ‘brabbelstelsel’, half Duits, half Latijn - kon ze het nog zwakke geloof in
de
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Vlaamse letteren bij het lezende volk alleen maar aan het wankelen brengen. Voor
de Vlaamse literatuur - een basisstelling van de criticus Van Kerckhoven - was en
bleef het medio negentiende eeuw funest dat de Vlaamse auteurs een voor het volk
onverstaanbare taal hanteerden. Daarmee ontnamen ze zichzelf de kans om ook
maar enige invloed uit te oefenen op de zo noodzakelijke intellectuele en materiële
volksontwikkeling. De weerklank bij het grote publiek van iemand als Dautzenberg
wás ook zeer beperkt. Uit een getuigenis van Delecourt blijkt bijvoorbeeld dat van
zijn in augustus 1850 verschenen bundel Gedichten (te Brussel bij Muquardt) in
drie maanden tijd nog geen tien exemplaren verkocht raakten! De Vlaamse literatuur
van de negentiende eeuw kampte overigens over het algemeen met de grote
handicap van een beperkte afzetmarkt en een lauwe interesse bij uitgevers.
Van Kerckhoven is natuurlijk slechts een symptoom van een golf van sociaal
gevoelige poëzie die omstreeks die tijd in Vlaams-België te onderkennen valt. Wel
moet die meteen worden gerelativeerd. Niet iedereen was zo vooruitstrevend als
de jonge Sleeckx, die zichzelf in een brief aan Van Kerckhoven uit 1848 ‘een
demokraet pur sang’ noemde. Schrijvers die min of meer in de ban waren geraakt
van de nieuwe sociale ideeën en hun maatschappelijke onvrede uitten, beleden
eerder een vaag evangelisch idealisme. Niemand van hen ontwikkelde een consistent
en theoretisch gefundeerd sociaal programma naar het model van het utopische
vroege socialisme (van Saint-Simon, later van Fourier) of van het egalitaire
communisme (van Buonarotti), stelsels die bij enkele individuen uit de kleine burgerij
- door de overheid beschouwd als gevaarlijk sujets - in België nochtans aanhang
hadden gevonden. Wel is er iemand als de Vlaamsgezinde democraat en republikein
Jakob Kats, die als ‘agitator’ te Brussel orale propagandatechnieken ontwikkelde
om met meetings en volkstoneel - hij komt daarom hieronder nog ter sprake - de
presocialistische ideeën te verspreiden. Hij verbond ook volksverlichting met
flamingantisme. In de jaren dertig publiceerde hij in satirische blaadjes als
Uylenspiegel en Den Waren Volksvriend ook polemische liederen en
gelegenheidsgedichten over de politieke en sociale actualiteit. Hij predikt daarin de
christelijke broederliefde en van daaruit richt hij zijn (felle antiklerikale) pijlen tegen
corrupte papen en jezuïeten of klaagt hij sociaal onrecht aan (het lotingssysteem,
onrechtvaardige belastingen, uitbuiting van de arbeiders enzovoort). In 1851
verzamelde hij zijn Volksgedichten. Voor de rest overheersen in de sociaal gerichte
Vlaamse poëzie van die tijd een filantropische zorg en een morele didactiek die de
naastenliefde als een christelijke deugd (zoals in de emotioneel geladen ‘Pleitrede
voor de armen’ uit 1846 van de priester-dichter Constant Duvillers) of als burgerplicht
aanprijzen. Vandaar de vele gelegenheidsgedichten bij liefdadigheidsacties ‘ten
voordele der armen’ in bijvoorbeeld het dichtwerk van Jan van Rijswijck of Maria
van Ackere-Doo-
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laeghe. Ook weduwen en wezen werden niet vergeten. Een bekend voorbeeld uit
de literatuur is de actie die tot stand kwam na het vroegtijdige overlijden in oktober
1855 van de beloftevolle Vlaamse schrijver Eugeen Zetternam. Een van de talrijke
initiatieven ter ondersteuning van het achtergebleven gezin met drie kinderen was
een gedicht dat Maria van Ackere-Doolaeghe redigeerde en, zoals ze dat zelf
noemde, op ‘bedelreis’ stuurde naar vrienden om geld in te zamelen. In de publicatie
van haar dichtstuk in 1857 wordt de lijst van de zowat 250 intekenaars en donateurs
afgedrukt (personen en verenigingen in België én Nederland), inclusief het bedrag
van hun milde gift (in totaal 1001,70 frank). Het effect heeft veel te maken met het
feit dat de dichteres-moeder in haar gedicht de emotie niet schuwt, bijvoorbeeld in
haar aanspraak tot de wezen:
Koomt hier, geliefde kindren, koomt,
Gy door den ramp zoo vroeg geslagen!
'k Heb om u zwaer en naer gedroomd,
Maer liefde deed een zon my dagen.
Kniel met uw moeder, met my neêr,
En dankt: gy zyt geen weesjes meer;
In ieder kunstvriend treedt een vader
U, als een vriend uws huizes, nader.
Neen, lieve kleinen, niet zoo hard
Zal 's levens vloed u slaen en slingeren:
Van vriend en vreemde zendt het hart
U liefde, en zalft met milde vingeren.
De maelstroom, die u dreigt, vergaet
By 't bolwerk, dat verheven staet
Om u te redden en te hoeden
Voor 't lot dat by uw wieg dorst woeden.

Slechts sporadisch horen we een felle kreet die contrasteert met deze larmoyante
toon, die toen als vanzelfsprekend werd beschouwd (en die uiteraard ook
samenhangt met het elegische genre van het betreffende dichtstuk). Zo publiceerde
de jonge journalist August Snieders, geïnspireerd door zijn nieuwe Antwerpse
vrienden Conscience, Zetternam en Gerrits, in de Gazette van Gent van 16 februari
1848 een emotioneel arbeiderslied ‘Vlaenderen's doodskleed’, dat hij echter niet
opnam in zijn bundel Myne eerste zangen (1848) - waarin overigens een licht
erotische sfeer overheerst - en dat hij later eerder als een jeugdzonde beschouwde.
Het lied is een dramatische noodkreet over het verpauperde Vlaanderen:

Willem van den Berg en Piet Couttenier, Alles is taal geworden. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1800-1900

381
Wat zit ge daer het hoofd op 't hart gebogen,
Als vrouw en kind om 't brood der armoê schreit?
Kom, wil de traen van 't doodschbleek aanzigt droogen,
Snel ten getouw, de vlugge spoel bereidt!
Neen, neen, de moed mag u nog niet begeven,
Al wankelt gy reeds op den grafkuilrand!
Gy moet met ons eerst nog het doodskleed weven!
Het doodskleed voor het dierbaer Vlaendrenland.
[...]
Hebt gy nog moed om by het werk te zingen?
Zingt dan een lied, dat dreunt door Vlaendren's schoot!
Hoort gy het reeds van 't strooibed opwaerts dringen?
Men heft het aen: 't is reutlen van de dood!
Welaen, in choor dat doodslied aengeheven!
De spoel gesnord met kracht en vaste hand,
Europa dreun' by 't zingen, en by 't weven
Van 't doodskleed voor ons dierbaer Vlaendrenland!
[...]
Geweefd! Geweefd!... laet snel de schietspoel slingeren!
Maer hoe zy valt!... En toch - toch dreunt het lied!...
Hebt gy geen kracht meer in uw doode vingren?
Gy wankelt!... Ach, uw aeklig leven vliedt!
'k Zie aen den grond den laetsten kus u geven!...
'k Zie 't lykental daer moedernaekt op 't zand!...
God! Laet den sneeuw daerop een doodskleed weven!...
Erbarming God!... Behoed ons Vlaendrenland!

Over het algemeen waren de Vlaamse letterkundigen op sociaal vlak behoudend,
een houding die nauw samenhangt met de sociale (tussen)positie die ze bekleedden
in de toenmalige maatschappij, als kleine burgers (meestal ondergeschikte
ambtenaren en leraren) met ambitie te promoveren in de richting van de welgestelde
en ondernemende burgerij, en tegelijk met angst om met het ‘gewone volk’ te worden
vereenzelvigd. Tegenover dat volk stonden ze met een mengeling van sympathie
en distantie. Schokkende politieke of traumatische sociale gebeurtenissen, zoals
de Februarirevolutie van 1848, gaven aanleiding tot een defensieve reflex. In het
concrete geval van 1848 reageerden ze groeps-
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gewijs tegen de dreigende Franse ‘woelgeest’. Dichters als J. de Laet, G.J. Dodd
en F.A. Snellaert schreven gelegenheidsgedichten en -liederen die opriepen tot
eensgezindheid en trouw aan de nationale instellingen. Legendarisch is het voorval
waarbij verhitte leden van het letterkundige genootschap Het Vlaemsch Gezelschap
(onder wie de jonge Jacob Heremans) op 13 maart 1848 in de universiteitsstad
Gent ruiten ingooiden van de woning van de hoogleraar filosofie François Huet, een
Fransman die om zich heen een groep van intellectuelen had verzameld - onder
wie de al in een ander verband genoemde Henri Moke en Jean Stecher - die debatten
voerden over vrijheid en christelijk socialisme.

Jan van Beers

aant.

In de vastgestelde ontwikkeling naar meer eenvoud en ‘volkse natuurlijkheid’ in de
Vlaamse poëzie kwam de dichter Jan van Beers als zeer gelegen. Opvallend is in
ieder geval hoe deze dichter vanaf zijn eerste stappen in de Vlaamse letterwereld
welwillend werd begroet. Zijn debuut dateert van 1843. Het betreft een ongebundeld
lofdicht ‘Op de Schelde’, opgenomen in Nederduitsch Letterkundig Jaerboekje,
waarvan het slot luidt:
Ja, myn Schelde! 'k min u teeder,
Want gy zyt me als de oude vrind,
By wien onze smarte, tranen,
En onz' vreugd een glimlach vindt!
Ja, myn Schelde! Wieg myn bootje,
Wieg my zoetjes deze nacht!
Even als een moeder 't wichtje
Wiegt in de armen, wen 't gezichtje
Van heur kind haer tegenlacht!

De anders zo kritische Jan-Baptist David stipte bij de bespreking van de letterkundige
oogst voor 1843 meteen dat ‘veelbelovend stukje’ aan; een jonge dichter met
dichterlijke aanleg maakte zich ermee ‘op den belgischen zangberg’ bekend. Hij
nam zelfs de woorden ‘hoogst dichterlyk’ en ‘opregt schoon’ in de pen.
Het ging de dichter Van Beers meteen voor de wind. Hij kreeg ook de
Vlaamsgezinde intellectuelen op zijn hand toen niet hij, maar de Nederlander
Adrianus Bogaers (Rotterdam) werd bekroond in een nationale dichtwedstrijd die
de Koninklijke Academie van België had georganiseerd na het overlijden van koningin
Maria Louisa in oktober 1850. De verslaggever Snellaert kreeg de verontwaardiging
van de literaire flaminganten over zich heen, die in hun (Belgische en vooral Vlaamse)
nationale trots waren gekrenkt. Indirect werd hiermee de dichter Van Beers
opgewaardeerd. Hij werd door de officiële literaire
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wereld in Vlaanderen, waarin na 1850 de liberale opinie aan gewicht won, naar
voren geschoven als de veelbelovende heraut van een nieuwe Vlaamse
dichterschool. In een belangrijk commentaar op het voorval dat Eugeen Zetternam
in 1851 namens velen in Het Taelverbond publiceerde, werd aan Van Beers een
symbolische rol toebedeeld. Literaire prijskampen hadden in Vlaanderen anno 1850
blijkbaar nog genoeg aan belang behouden om demarcatielijnen te kunnen trekken
en Zetternam zet die nog nader in de verf. Hij plaatst de lierzang van de Nederlander
Bogaers naast die van de Vlaming Jan van Beers en ent op de nationale tegenstelling
een oppositie tussen twee literaire stelsels, of wat hij zelf noemt, literaire systema's.
In tegenstelling tot wat de jury oordeelde - de Vlaamse stukken waren te
ongecontroleerd emotioneel en te ‘woest’, het bekroonde gedicht van Bogaers echter
getuigde van meer eenheid en evenwicht en was daarom ook beter - verdedigt
Zetternam de stelling dat alleen een nationaal dichter (een Vlaamse Belg) een zo
nationaal thema als het overlijden van een (Belgische) koningin vertolken kan. Het
komt er namelijk op aan de smartelijke gevoelens van het volk te weerspiegelen en
een vreemdeling kan in dat opzicht slechts een huishoudelijk, stijf conventioneel
dichtstuk schrijven. Vanuit die nationale gedachtegang, waarin opnieuw de al
gemelde profilering van de Vlaamse literatuur ten koste van de Nederlandse opvalt,
peilt Zetternam naar een diepere poëticale ondergrond en brengt een fundamentele
breuklijn aan:
Ieder weet dat onze jonge literatuer door twee letterkundige stelsels wordt
verdeeld. Het eene, dat wy tot nu toe als stervend beschouwden, hebben
wy uit den hollandschen tyd overgeërfd. Al de ouderlingen onzer literatuer:
zy die onder Willem I geleefd, geleerd en gebloeid hebben, kleven dit
systema aen. Het is eene koude navolging van het reeds zoo koude
conventionele, waer men een deel der hollandsche literatuer zou mogen
mede karakteriseren, en het bestaet meer in al wat oud, eentoonig en
glad is te w[a]erderen en na te volgen, dan in oorspronkelyke werken
voort te brengen.
[...]
Gelukkig trad er een nieuw systema op den voorgrond.
Die nieuwe school waer Ledeganck de voorbode van was, welke onder
Conscience rypte en die door J. van Beers, indien hy niet werkeloos blyft,
tot een hoogen trap van kracht, smaek en fynheid zal gevoerd worden,
wierp op eenmael al de oude schoolvormen op zyde. Zy putte aen de
eeuwige bronnen der natuer en van het gezond verstand, en bragt werken
voort die wel op geen latynschen of franschen leest zyn geschoeid, maer
waerin onze tyd en ons leven afgespiegeld waren, en in welke onze natie
zich dus ook kan verlustigen.
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Volgens Zetternam bekleden de ‘ouderlingen’ wel nog enkele cruciale machtsposities
(de Belgische Koninklijke Academie, prijskampjury's) van waaruit ze proberen de
jonge Vlaamse literatuur zweepslagen toe te brengen. De bekroning van de
Nederlander Bogaers is in dat opzicht als een openbare miskenning, zelfs een
‘oorlogsverklaring’ te beschouwen en is koren op de molen van de Fransgezinde
vijanden die denken dat voor de Vlaamse dichters de opdracht te hoog gegrepen
was. Maar voor de rest is de creatieve rol van de oude generatie toch uitgespeeld.
Zij rusten op hun versleten lauweren en vertegenwoordigen slechts een achterhaald
schools (met andere woorden classicistisch) literair systeem. Het woord is nu aan
een waarlijk volkse, schone en onconventionele literatuur. ‘De Vlamingen willen
geene schoolsche, maer wel eene oorspronkelyke letterkunde,’ zo besluit hij. Het
literair natuurlijke en originele staan lijnrecht tegenover het algemene en klassieke.
Dat is het breukvlak dat volgens Zetternam oud en nieuw in literair Vlaanderen anno
1850 onherroepelijk van elkaar scheidt.
Voor Jan van Beers is het intussen wel cruciaal dat Zetternam hem voorstelt als
‘een der volledigste verpersoonlykingen van ons jong vlaemsch literarisch systema’.
In zijn vroege geschiedenis van de Vlaamse literatuur uit 1858 schrijft Frans de
Potter: ‘Het moet gezegd worden, dat van hem de poëzie in België het meest
verwacht.’ Ida von Düringsfeld consacreert Van Beers al in 1861 in haar gezagvolle
bio-bibliografie en bloemlezing van de Vlaamse literatuur, Von der Schelde bis zur
Maas. Het heet daar zelfs dat hij ook in Nederland als leider geldt van een nieuwe
jonge dichterschool (‘er ist dort sogar das Haupt einer jungen Schule geworden’).
Die trend zal zich in de loop van de negentiende eeuw voortzetten. Daarbij zijn de
kritieken van Max Rooses, overigens een vriend van Jan van Beers, opnieuw
toonaangevend, onder meer met een portret van de dichter dat hij in 1888 in De
Gids publiceerde. De vier bundels, Jongelingsdroomen (1853), Levensbeelden
(1858), Gevoel en leven (1869) en Rijzende bladen (d.i. Vallende bladeren, 1884)
beoordelend, ziet hij een evolutie van een tranig en week subjectivisme (onder de
invloed van een onbestemd Frans mysticisme) naar een levenskrachtige en ‘gezonde’
dichtkunst die een veel vollediger beeld van de werkelijkheid schept. Ook hier spelen
(zoals bij Van Duyse het geval was, zie hierboven) de eigen literaire opvattingen
van Rooses een belangrijke rol. Hij portretteert Van Beers als de dichter die een
noodzakelijk louteringsproces heeft doorgemaakt en die met zijn persoonlijke en
gevoelige poëzie uiteindelijk zowel de harten van de Vlaamse volksklasse als van
de burgerij heeft veroverd, terwijl iemand als Van Duyse met zijn vernuftige maar
duistere poëzie die groepen eerder afschrikt. Ook de modernist Pol de Mont laat
zich zeer positief over de ‘ware volksdichter’ Van Beers uit. Deze heeft immers de
horizon van de Zuid-Nederlandse letteren verruimd en de in Frankrijk zo geliefde
epische poë-

Willem van den Berg en Piet Couttenier, Alles is taal geworden. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1800-1900

385
zie (met Alphonse de Lamartine en Victor Hugo) - in sobere taal, maar vol warmte
en dramatiek - toegankelijk gemaakt voor het Vlaamse volk.

Titelpagina van Jan van Beers, Jongelingsdroomen. Zesde druk. Amsterdam, H.J. van
Kesteren, [1866]. Litho door Jos. Hemeleer naar een tekening van Hendrik Schaefels.

Hij verlost de Vlaamse letteren ook voorgoed van de retoricale dwang of wat De
Mont de ‘Bilderdijks-da Costiaanschen preêktoon’ noemt. Het werk van Jan van
Beers beleeft in 1921 een laatste gloriemoment met de editie van de zogenaamde
Eeuwfeest-uitgave (honderd jaar na zijn geboorte). Maurits Sabbe stelt hem daarin
voor als de tolk van die groepen in het Vlaanderen van de negentiende eeuw die
de ontwikkeling naar een beschaafde en moderne wereld hebben omarmd. ‘Zoowel
in zijn leven als in zijn dichterschap synthetiseert Van Beers als het ware den
overgang van het oude naar het nieuwe, den opgroei naar zelfstandiger denken en
voelen en naar echter, gezonder schoonheid, die de besten van zijn stand en tijd
hebben meegemaakt.’ Na 1921 raakt die tolk van ‘het gevoelsleven en de
verzuchtingen dier gaaf-Vlaamsch gebleven burgerij’ wel in de vergetelheid. Hij
geldt langzamerhand als slechts nog literair-historisch van belang, omdat hij
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op schuchtere manier het realisme in de negentiende-eeuwse Vlaamse literatuur
heeft helpen introduceren.
Representatief voor zijn tijd is in ieder geval dat Van Beers, ook al is zijn oeuvre
niet uitgebreid, de genres beoefende die in de burgermaatschappij van de
negentiende eeuw gangbaar en geliefd waren: epische poëzie, liefdespoëzie,
huiselijke en didactische poëzie en gelegenheidspoëzie. Tot de laatste categorie
behoort bijvoorbeeld ‘De stoomwagen’ (oorspronkelijk ‘De stoomsleper’), waarmee
hij in 1859 in de prijzen viel bij de dichtwedstrijd die de nationale regering had
uitgeschreven naar aanleiding van de vijfentwintigste verjaardag van de invoering
van de spoorwegen in België. De trein wordt er als vehikel van vrede, vrijheid en
broederlijkheid voorgesteld en Van Beers belijdt erin zijn geloof in het door God
gestuurde menselijke vooruitgangswerk. Al kreeg Van Beers soms het verwijt te
horen dat zijn werk eentonig was, er was wel degelijk diversiteit aanwezig. Zo schreef
hij na 1860 ook nog een groot oratorium, De oorlog (1868), waarop Peter Benoit
muziek componeerde. Tot zijn jeugdwerk behoort dan weer een romantisch episch
gedicht over de opkomst en ondergang van de duivel en diens trawanten, en de
menswording van Christus, Kermis in de hel, waarin lectuur is verwerkt van Vondel
en Dante. Die intertekstuele band is overigens een constante in zijn dichtwerk. Heel
wat gedichten zijn bewerkingen van of zijn geïnspireerd op werk van Hugo, Goethe
en Tollens, of nu minder bekende dichters als André Chénier en de Provençaalse
dichter Jacques Jasmin.
Dé rode draad in het oeuvre van Jan van Beers is echter de verhalende poëzie.
In veel van zijn werk is een verteller aan het woord die de lezer in de eerste plaats
een aangrijpend verhaal vertelt. Hij roept geen wereld op van heldhaftige avonturen
in een ver verleden, zoals dat het geval was bij de populaire romantische
versvertelling of romance, maar volgt eerder in enkele dramatische taferelen de
lotgevallen van eenvoudige lui in een herkenbare, in tijd en ruimte gesitueerde
hedendaagse wereld. Vooral in de lange gedichten vóór 1860 sympathiseert die
verteller duidelijk met bedreigden en slachtoffers van sociaal onrecht,
maatschappelijke ongelijkheid, morele onrechtvaardigheid en ontrouw. Het lijden
van die gedupeerden van het lot wordt met veel opgeschroefde emotionaliteit
aangedikt of uitvergroot, zodat veel van die gedichten als het ware baden in een
sfeer van smart, ellende, klacht en melancholie. Er is een overdaad aan treurnis in
deze poëzie, die de vrije teugel geeft aan de melodramatische verbeeldingskracht.
Van Beers volgt daarmee zeker de gangbare mode van sociaal en democratisch
ingestelde schrijvers uit de Franse literatuur (Hugo, Sand, Sue en anderen), maar
hij zet toch de larmoyante toon heel sterk aan. Hij lijkt daarmee wel tegemoet te
komen aan een behoefte bij zijn publiek dat in de lijdensfantasieën compensatie
vond voor onvervulde verzuchtingen. In ‘De zieke jongeling’ (1846) moet een tot de
dood gedoemde jonge tbc-lijder,
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in fel contrast met een vrolijke dorpskermis (‘een wreede spotternij!’) en tot wanhoop
van zijn moeder, geheel onverdiend vaststellen hoe hij door zijn meisje wordt
vergeten vóór hij sterft. Het hoofdpersonage in ‘De blinde’ (1854) verliest op wrede
wijze zijn enige troostende dochter (‘Zij stierf! En, wat dan is geschied / Met mij, ik
weet het niet, ik weet het niet! [...] Daar werd iets gedragen / Vóor mij, op een karre,
gansch in 't zwart’). Een tragisch arbeidsongeval in ‘De zoon van den metseldiender’
roept op tot extreme verontwaardiging. Nog vóór 1860 treedt er wel al een
voorzichtige wending op naar een positiever perspectief. Zo wordt in ‘De bestedeling’
(1858) een slachtoffer van het pauperisme en het onmenselijke systeem van de
openbare ‘verpachting der armen’ uiteindelijk met succes en liefde beloond. Maar
over het algemeen is de elegische en sentimentele toon toch overheersend.
Representatief voor die hele periode is het, om het met de woorden te zeggen
van Jean Stecher uit 1890, bekoorlijk naïeve en serafijnse gedicht Livarda (1847),
dat het verhaal vertelt van de ziel (van een aan tuberculose gestorven meisje) die
na tien jaar vagevuur - zij had haar lot van onvervulde liefde beklaagd - door een
engel naar de hemel wordt geleid. Met vondeliaanse reminiscenties beschrijft de
dichter-verteller de hemeltocht:
Zij klommen, klommen, sneller dan 't gedacht
Der menschen, altoos verder, hooger;
En elke slag der englenschacht
Deed, als een vloed van starrenloover,
Een regenboog van duizend kleuren, zacht
Wegspranklend stroomen langs de baan, waarover
Het meisje naar den hemel werd gebracht.
Zij klommen, klommen: en van achter vloeide,
In breede plooien langs die tintelbaan,
Des Engels kleed, waarin al 't purper gloeide
Des morgends, naast het lichtkleed, dat haar tooide,
Gelijk in stralen van de maan.

Livarda vertelt haar levensverhaal aan de engel en smeekt ten slotte om op aarde
nog één keer (in ruil voor honderd jaar vagevuur) haar minnaar te zien, die zij - ‘voor
lijden geschapen’ - echter in de armen van een ander aantreft. Ze wordt uiteindelijk
toch naar de hemel gevoerd door haar beschermengel, die haar (in archaïsch
pseudo-Middelnederlands!) troostende woorden toespreekt:
En de Engel met Livarda kwam beneden,
Snelroeiend, door 't azuur gesneden.
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Doch, als die zang de maged tegenklonk,
Als al die glans haar in het aanzicht blonk,
Ontsloot zij 't oog en vroeg: ‘Wat een gewemel
Is dit, o Engel?’ - ‘Kind, het is de hemel,
Die ons ontsloten wordt! Kom aan! Kom aan!’
- ‘Maar deedt ge mij dan niet verstaan,
Dat ik opnieuw voor honderd jaren
Ten Vagevuur zou hebben moeten varen?’
- ‘Kind, daar beneden hebs du, op éene uur,
Zoo veel geleden, als op honderd jaren
Een ziel kan lijden in het Vagevuur:
Kom aan! kom voort! ten hemel!’

De ontvangst van die in hoge mate sentimentele sociale poëzie wijst op een dubbel
spoor. Gespecialiseerde lezers en critici als Max Rooses stoorden zich aan dergelijke
‘waarlijk maanzieke verzen’ zonder waarheid. Ook in Nederland kwam kritiek van
verfijnde en gezagvolle lezers. Zo gispte Busken Huet de verzen van de Vlaamse
dichter (‘al beuzelingen’) en in een bespreking, ondertekend door Vrax, in de
Vaderlandsche Letteroefeningen van 1869 was er zelfs sprake van pedant-ziekelijke
rijmelarij die bij de criticus een gevoel van zeeziekte teweegbracht. Van Beers werd
in Nederland dus ook geassocieerd met de galerij van de verguisde ‘lazaretpoëten’,
van wie de jonge generatie zich maar al te graag distantieerde. Niet voor niets
schreef Piet Paaltjens (François HaverSchmidt) een parodie op ‘De zieke jongeling’,
getiteld ‘De bleeke jongeling’, waarmee hij zijn bundel Snikken en grimlachjes (1867)
opende.
Toch valt het niet te ontkennen dat Van Beers uitgerekend met dat soort
‘gevoelspoëzie’ (een karakterisering van H.J. Schimmel) bij een ruim publiek een
grote populariteit genoot, zowel in Vlaanderen als in Nederland. Voor het Zuiden
geldt zeker dat de sentimenteel-democratische inslag van die poëzie in het kader
paste van een sociaal dichterschap dat in Vlaanderen in hoog aanzien stond en dat
Van Beers overigens zelf expliciteert in zijn huldegedicht ‘Maerlant’, ‘uitgesproken
bij de onthulling van des dichters Standbeeld, te Damme, den 9 September 1860’.
Hij laat daarin de Middelnederlandse didactische en encyclopedische dichter aan
het woord die zijn zending verwoordt, maar duidelijk is daarbij het verband met het
dichtersprofiel dat Van Beers zelf in zijn moderne negentiende eeuw voor ogen
houdt:
*

‘Ja, allen moet de dichter leven,
Zich zelven niet! - Wat daar 't gemoed
Der menigte met duister streven

*

voor allen

Willem van den Berg en Piet Couttenier, Alles is taal geworden. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1800-1900

389
Doorwoelt, hij moet het wedergeven,
Volschapen, en bezield van zijnen hartegloed.
Ja, allen geest de bron der wetenschap doen vloeien;
Elk hart voor eigenwaerde en plichtbesef ontgloeien;
Den goeden steun zijn, den verdoolden gids en baak;
Den dwingeland in zijn vuist het juk des dwangs verbreken;
Den onderdrukte troost en moed in 't harte spreken;
Alom gelijkheid, vrijheid, broederliefde preeken,
Dat is des dichters grootsche taak!

Om het succes van de dichter in Vlaanderen én Nederland in een juist daglicht te
stellen, moet verder in rekening worden gebracht dat hij met zijn gedichten in de
eerste plaats effect wilde bereiken en ‘gevoelige harten’ wilde treffen. Ze waren
gericht op het opwekken van ontroering en medelijden. Daarbij was niet alleen de
tekst als zodanig van belang, maar wellicht nog meer de manier waarop de dichter
die zelf ten gehore bracht. Van Beers kende als leraar Nederlands en declamatie
als geen ander het vak van de welsprekendheid en voordrachtskunst, en de
getuigenissen van zijn declamatietalent zijn legio. Zijn eerste optreden dateert van
15 februari 1846, toen hij in een openbare zitting van De Olyftak te Antwerpen zijn
gedicht ‘De zieke jongeling’ ten gehore bracht, dat door een massaal opgekomen
publiek ‘in stille tranenvloeijing’ beluisterd werd. Met veel expressief gebarenspel
wist Van Beers tijdens ‘hartstochtelijk dramatische voorstellingen’ zijn ademloos
publiek langdurig - voor ‘Begga’ had de dichter haast anderhalf uur nodig - in de
ban te houden. Eén getuigenis uit 1869 over een optreden in Kinderdijk
(Zuid-Holland), waar Van Beers ‘De oorlog’ voordroeg:
Het is onmogelijk zich van zoodanige voordracht een denkbeeld te vormen,
zonder haar te hooren. Het gedicht is een gewrocht, waarin de dichter
tracht den diepst mogelijken afkeer van den oorlog op te wekken; en
daarin is hij volkomen geslaagd. Met zijn prachtig orgaan en meesterlijke
wijze van declameeren, voerde hij zijn aandachtig auditorium langs
beemden en velden, met bloemen en vruchten bezaaid, en deed het diep
gevoelen, hoe dat alles in den oorlog door paardenhoeven vertreden,
door kanonnen en affuiten verwoest wordt; hij tooverde den hoorder
tooneelen van liefde en geluk voor den geest, of deed hem sidderen bij
moord en brand, bij bloedbad en verwoesting. Tranen deed hij stroomen
bij de schets eener moeder, die haren zoon op het slagveld zoekt; bij den
gekwetste die om eenen droppel water smeekt en het visioen heeft, dat
zijne moeder bezig is water te putten [...]. De dichter, die de schoonheden
en rijkdommen van onze moedertaal zóó schitterend deed uitkomen en
zóóveel teedere snaren in de harten zijner
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hoorders had doen trillen, werd herhaaldelijk met levendige en
welverdiende toejuichingen overladen.
Opmerkelijk is dat Van Beers hiermee zowat de enige Vlaamse dichter was die in
die periode ruime bekendheid en populariteit verwierf in Nederland. Hij genoot niet
alleen waardering bij zijn - in hoge mate vrouwelijk - luisterpubliek, maar ook bij
gevestigde autoriteiten die in het circuit van dichters en redenaars naam en faam
genoten, zoals Nicolaas Beets, Jacob van Lennep en Abraham des Amorie van der
Hoeven. Het succes wekte zelfs hier en daar wrevel op. Het kwam de verkoop van
zijn dichtbundels in Nederland zeker ten goede - de bundel Jongelingsdroomen
(1853) kende in Nederland acht drukken, waarvan vijf bij H.J. van Kesteren in
Amsterdam - en hij werd er zelfs een gevierd persoon. In 1862 werd Van Beers
zowaar tot beschermheer benoemd van de Utrechtse rederijkerskamer. Hij mag als
Vlaming een van de eerste dichters worden genoemd die hun faam ook in het
Noorden een lange tijd in stand wisten te houden, in elk geval zolang de ‘hoorpoëzie’
niet door de leespoëzie van het toneel verdreven werd.

Het debuut van Guido Gezelle

aant.

Ferdinand Snellaert hoopte al in 1842 dat in Vlaams-België een dichter zou opstaan
om de idealen te realiseren van een nieuwe en moderne Nederlandse literatuur. Hij
dacht daarbij wel aan iemand die taalvermogen, technische vakbeheersing én
volledig meesterschap over de stof zou weten te combineren. Een dergelijke jonge
meester diende zich onverwachts aan in het kleinseminarie te Roeselare in
West-Vlaanderen, een kweekschool waar jonge priesters en intellectuelen werden
opgeleid om een leidende rol te vervullen in de maatschappij en meteen ook in de
consolidering van de positie van de katholieke kerk in België. Het debuut in 1858
van die priester, Guido Gezelle, sloot op een gelukkige manier aan bij de
antiretoricale stroming die zich in Vlaanderen in de jaren veertig ontwikkeld had (zie
hierboven) en die, in plaats van een normatieve classicistische poëtica van
Latijns-Franse oorsprong, een autochtone literaire traditie wilde invoeren. We
verwijzen nog eens naar het eerder vermelde oppositiemodel van Eugeen Zetternam
uit 1850, dat vrijheid, oorspronkelijkheid en authenticiteit stelde tegenover schoolse
navolging en verstarring. Voor de taal- en vormvernieuwing in de poëzie hoopte de
nieuwe lichting op een impuls vanuit de volkspoëzie, die in het verleden had bewezen
dat verhevenheid te verzoenen viel met volkse eenvoud en natuurlijkheid.
Net als Jan van Beers verbond Gezelle als geschoold dichter en leraar een literair
met een didactisch project, ook al waren hun visies nog zo verschillend. Vergelijkbaar
met Johan M. Dautzenberg opereerde hij in een perifeer gebied
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(Limburg tegenover West-Vlaanderen) om vanaf de rand van het gevestigde literaire
systeem vernieuwing na te streven. Geheel verschillend echter hield Gezelle zich
geheel afzijdig van de ‘officiële’ jonge Vlaamse literatuur die zich na 1830 in België
ontwikkeld had. Zijn eerste bundels waren op een lokale en beperkte markt gericht
en hij distantieerde zich ostentatief van die nieuwe nationale literatuur om totaal
andere bronnen aan te boren, namelijk die van de traditie van de Nederlandse
religieuze, in het bijzonder de katholieke literatuur zoals die haar hoogtepunten had
beleefd, volgens zijn inzichten, in de Middeleeuwen en de zestiende en zeventiende
eeuw, vooral in Zuid-Nederland. Het relatieve isolement waarin Gezelle zo
debuteerde, betekende een beperking, maar bood hem ook de mogelijkheid om
vrijer om te gaan met de strekking en de eisen die aan de jonge Vlaams-Belgische
literatuur werden opgelegd. Hij ging meteen, gedreven door een opmerkelijk literair
talent, zijn eigen weg en dat kwam zijn vrijheid en zijn bewegingsruimte voor
vernieuwing zeker ten goede.
Illustratief voor die distantie is de brief die Gezelle als jonge leraar op 28 februari
1858 schreef aan zijn lievelingsleerling Eugeen van Oye en waarin hij hem poëtisch
advies geeft bij zijn eerste stappen als beloftevol dichter. Hij vindt in Van Oyes
verzen, naar de mode van de tijd, te veel vreemde romantische en oppervlakkige
dweperij en wijst hem resoluut naar een andere en betere weg. Met kennis van de
oude meesters moest men werken aan een authentieke Nederlandse literatuur die
was geënt op nationale modellen en tradities. Eigen taal (Vlaams) en zeden
(christelijk) waren daarbij cruciaal:
Van jongs af ingenomen door onze Nieuw Belgisch Vlaemsche 25! jaer
oude litteratuer hebt gy de modellen die gy tot nu toe voor oogen gehad
hebt zoo ingedronken dat ze byna één en 't zelve dingen met u geworden
zyn; en wat is onze litteratuer tenzy een aerdig iets een handvol laet my
het zeggen artificiele bloemen byeen geflikt door eenthoeveel mannen
zonder studie; wat is ze toch inderdaed al anders veel of ten zy
JONGfransch Romantisme, Schwärmerei en Religiosität &c in ongepaste
vlaemsche woorden woorden ja, maer in geen vlaemsche sprake. Voor
't schilderen hebben onze talenten het beter vast, zy mispryzen de oudheid
niet en dan, men moet noch latyn noch grieksch kunnen om grieksche
standbeelden en Roomsche bas-relievos te gaen zien en nadoen; doet
dan ook zoo, laet onze nieuwe kristen vlaemsche dichterschool de oude
voorbeelden niet verstooten, laet ons ook onze reis naer Roomen doen
ik zoo wel als gy, en de heidensche kunst, zy heete nu alzoo, aen Kristus
& aen Vlaendren onder den voet brengen.
Wat Gezelle hier aan een intimus toevertrouwde, beleed hij openlijk en vastberaden
bij zijn eigenlijke debuut als dichter, zijn Vlaemsche dichtoefeningen, een vrij lijvige
bundel die in augustus 1858 van de persen kwam (in een verzorgde

Willem van den Berg en Piet Couttenier, Alles is taal geworden. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1800-1900

392
typografie bij een lokale drukkerij te Roeselare, in coproductie met H. Goemaere te
Brussel, die het werk in katholieke colleges als prijsboek verspreidde). Hij liet daaraan
een opdracht voorafgaan, exclusief gericht ‘Aen de Studenten van 't Kleen Seminarie
te Rousselaere’, maar wel breed en geïnspireerd opgevat. Hij plaatst in dat manifest
zijn poëtische ‘oefeningen’ in het perspectief van een op te richten nieuwe christelijke
Vlaamse dichterschool. Als gedreven leider - op de titelpagina van zijn debuut
presenteert hij zich duidelijk als respectabel priester, collegeprofessor en lid van
literaire verenigingen, zoals Met Tijd en Vlijt te Leuven - richt hij een appèl aan zijn
‘beminde en dierbare Leerlingen’ om in de snel evoluerende moderne westerse
maatschappij van de negentiende eeuw de verdediging op te nemen van een oude
patriarchale en katholieke Vlaamse samenleving. Voorop plaatst hij echter zijn
poëticale programma, dat een religieus dichterschap voorstaat en dat de
literatuurbeoefening ziet als de verbeelding van de christelijke waarheid in esthetische
vorm. Nauw verwant met de neogotische kunstopvattingen van Alberdingk Thijm
waren voor de debutant Gezelle waarheid en schoonheid één. In een brief uit 1858
hanteert hij de omkeerbare begrippen Poesis-Religie Religie-Poesis. In dat opzicht
kwam de jonge Gezelle tegemoet aan de verwachtingen van zijn geestelijke oversten
en beschermheren. Zij waren immers overtuigd van het nut van literatuurstudie en
-beoefening voor de intellectuele en spirituele vorming in het klassieke
humanioraonderwijs, waarbij - zoals Gezelles bisschop Malou dat in de toen
gebruikelijke kerkelijke goedkeuring schrijft - ‘Godsdienst en Deugd’ als ‘schoonste
stoffen’ werden aangewend.
Gezelle dacht wel in de eerste plaats aan zijn eigen schrijverschap, dat hij in een
lange traditie van Vlaamse taalbeoefenaars plaatst, én aan literaire schoolvorming.
Het fundament daarvan zag hij in een soort herontdekking van de taal: hij stelde
het voor (in de woorden van het prospectus van 21 maart 1858) alsof hij met zijn
bundel opnieuw een muziekinstrument uit de Middeleeuwen invoerde en de poëzie
zou vernieuwen door een oude taal te hanteren ‘die bij Maerlant en andere te boeke
staat’ en door een gelukkig toeval in de gesproken volkstaal in de regio
West-Vlaanderen in haar meest onverbasterde vorm bewaard was gebleven. De
jonge Gezelle was ervan overtuigd - hij volgde hier het spoor van F.A. Snellaert dat daarmee allereerst het Vlaams een rechtmatige plaats kon terugkrijgen binnen
het hele Nederlandse taalgebied (Gezelle spreekt in 1858 in termen van ‘de tale
des grooten Dietschsprekenden Vaderlands’). Zijn hele leven lang zou hij zich
overigens met noeste filologische arbeid voor dat ideaal inzetten en anderen in hun
nationaal Vlaams taalbewustzijn inspireren. Maar nog eens, het was er hem, als
dichter, in de eerste plaats toch om te doen de Vlaamse poëzie te revitaliseren. Het
Vlaams bezat in zijn ogen een inherente schoonheid en dichterlijkheid. Het had nog
iets van de oorspronkelijke
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eenvoud, maar ook genoeg allure (‘edele deftigheid’) om als volwaardige literaire
cultuurtaal dienst te doen. Met de onovertroffen Vlaamse dichters uit het verleden
als voorbeeld - hij citeert expliciet ‘onzen ouden Maerlant “den Vader Vlaemscher
Dichtren al te gader”’ - volstond het als het ware de overgeërfde en voortreffelijke
taal met de nodige energie te herladen om de Vlaamse poëzie in de negentiende
eeuw een nieuwe dynamiek te geven.
Opvallend is dat Gezelle in een nóg bijgevoegde commentaar bij zijn debuut
(woordenlijst en verantwoording) de pseudo-Middelnederlandse experimenten van
Johan Dautzenberg, de Loverkens van Hoffmann von Fallersleben en de
Karolingische verhalen van J.A. Alberdingk Thijm aanhaalt om zijn argumentatie
kracht bij te zetten. Studie en nabootsing van oude voorbeelden ziet ook hij als een
middel om de hedendaagse literaire stijl op te krikken. De bundel zelf levert overigens
nog het beste bewijs van het feit dat een Vlaamse poëzie in de door Gezelle
opgevatte zin tot de mogelijkheden behoorde. De lezer en gebruiker - het boek is
ten dele een didactische illustratie van poëtische technieken die in het retorisch
literatuuronderwijs werden aangeleerd - konden erin vaststellen dat het Vlaams een
literaire opdracht van formaat aankon. Vandaar wellicht, naast het evidente feit dat
de debuterende dichter vooral zichzelf wilde bewijzen, de erin gedemonstreerde
grote verscheidenheid: origineel werk naast vertalingen (zoals twee psalmvertalingen
in vrije rijmloze verzen met gedachterijm), diverse genres en thema's, een
gevarieerde metriek en een veelheid aan stilistische versieringsprocedés. Gezelle
liet er meteen zijn groot meesterschap en zijn vakbeheersing zien. Wat de stofvinding
betreft, kon men er zien hoe een dichter zich kon spiegelen aan de grote voorbeelden
uit de klassieke westerse literatuur of hoe de bijbel een onuitputtelijke inspiratiebron
was, maar evenzeer dat hij kon putten uit het nationaal cultuurdomein. Hierin
resoneert nog eens het advies dat Snellaert al vroeger aan Vlaamse dichters gaf
om definitief een einde te maken aan de slaafse navolging van ‘vreemde’ sjablonen.
Ook bij Gezelle moeten de heidense Griekse mythologische beschermsters van de
poëzie plaatsmaken voor de verchristelijkte poëzieengel Raphael of de geest der
poëzie. En in Vlaanderen zingt geen Latijnse Philomene, maar de nachtegaal.
In literair-historisch perspectief markeert Vlaemsche dichtoefeningen in 1858 een
scharniermoment. Gezelle herontdekt inderdaad de Nederlandse taal. En dat gebeurt
niet alleen in zijn beginselverklaring, maar in de eerste plaats in de gedichten zelf.
We zien er al een dichter aan het werk boordevol talent en enthousiasme, hier en
daar zelfs, waar hij overmatig gebruikmaakt van stijlmiddelen die het doel voorbij
lijken te schieten (zoals amplificerende herhalingen, anaforen en personificaties),
met een neiging tot virtuositeit en pathetiek. In sommige beschrijvende gedichten,
bijvoorbeeld ‘Pachthofschilderinge’, kan men
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spreken van een regelrechte lust in de beleving van de muzikaliteit en suggestiviteit
van de taal. Wat het Vlaams in poëzie al niet vermag (!), zo lijkt de dichter te
suggereren. Even belangrijk is de wending in enkele religieuze natuurgedichten
waarin de overgeërfde natuursymboliek wordt gesubjectiveerd. Het voorbeeld bij
uitstek is de elegie ‘O 't ruischen van het ranke riet’ (die bij een voorpublicatie nog
de titel ‘De bedroefde’ droeg), waarin de natuur spiegel wordt van verinnerlijkt
bewustzijn (de ‘ziel’ van de dichter). Het lyrische gedicht (met een motto uit Homerus'
Ilias) verkent vanuit de eigen beleving de verhouding tussen mens, natuur en God,
en het is opmerkelijk - zeker in de context van de Vlaams-Belgische literatuur van
die tijd - hoe het gedicht de evolutie verhaalt van een focus op een religieus te
duiden element uit de natuur - wat betekent het ruisende lied van het riet? - naar
de klaagzang van het lyrische ik en uiteindelijk, in een verrassende finale, naar dit
ik zelf dat zich met het riet identificeert (‘ik! arme, kranke, klagend riet!’). De zoektocht
in het universum resulteert op die manier in een reflectie op de
expressiemogelijkheden van de poëzie en een individueel dichterschap, dat Gezelle
in een wisselende gemoedsstemming nu eens met bescheidenheid, dan weer met
een euforisch zelfbewustzijn beleeft.
Dit alles ging in 1858 aan de aandacht van de literaire kritiek in Vlaanderen (en
Nederland) voorbij. Gezelle werd even genoemd in het juryrapport van de Vijfjaarlijkse
Staatsprijs voor Vlaamse letterkunde voor de periode 1855-1859 (waarbij Van Duyse
het haalde van Van Beers), maar voor de rest bleef hij onopgemerkt. Dat geldt
evenzeer voor de ronduit revolutionaire gedichten die Gezelle in de jaren 1858-1859
schreef en die pas later in het openbare literaire leven een rol zouden spelen
(waarover verder meer), en ook voor een plaquette, met de titel Kerkhofbloemen,
die Gezelle liet drukken tijdens de voorbereiding van zijn officiële debuut. Zij bevat
het poëtische verslag van de begrafenis van een collegeleerling in het landelijke
Staden. Later zou de tekst een onderdeel vormen van de succesvolle bundel
Kerkhofblommen, die Gezelle na 1860 in opeenvolgende drukken liet uitgroeien tot
een hele verzameling poëzie rond het thema van de dood en waarin de
gelegenheidsgedichten gaandeweg de overhand zouden krijgen. Het oorspronkelijke
verslag heeft de didactische inslag die ook voor een deel Vlaemsche dichtoefeningen
kenmerkt. Gezelles leerlingen werden met een exemplarische gebeurtenis beleerd
en konden op doorleefde manier een voorbeeld nemen aan een poëtische tekst die
poëzie en proza combineert, verhaal en meditatie (over het mysterie van leven en
dood). Men kon er ook uit leren hoe motieven en modellen uit de bijbel en de
klassieke epische dichters (Homerus en Vergilius) in een eenvoudig onderwerp uit
het rurale Vlaanderen konden worden verwerkt. Datzelfde gegeven kon ook
volkseigen nationaliteit en religiositeit aan het licht brengen. De stilistische middelen
die
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voor dat doel werden aangewend, verrieden echter opnieuw een surplus aan emotie
en betrokkenheid, die latere commentatoren bij hun modern gekleurde interpretatie
eerder zou storen dan charmeren. Albert Verwey zou het in 1930 hebben over een
retorische preektoon die enigszins haaks op het eenvoudige gegeven stond. Dat
neemt niet weg dat Gezelle in de jaren vijftig nog funeraire gedichten schreef die
latere lezers wel deden opkijken. Dat is het geval met ‘Bezoek bij 't graf’, dat
eveneens klassiek-literaire en christelijke elementen samenbrengt, maar ook een
persoonlijke inslag heeft (het gaat terug op het bezoek van Gezelle aan het graf
van een vriend te Staden op 1 november 1856). Verrassend is de beeldspraak in
het gedicht:
Ik wandelde, ik wandelde alleen,
ik wandelde en sprak tot den Heer:
hij sprak en ik hoorde, en hij hoorde en ik sprak,
en 'k wandelde en 'k sprak tot den Heer.
[...]
Hier legde ik een vriend in het graf,
ik legde - en hij slaapt in het graf;
en JESUS, die waakt in zijn heilige tent,
waakt neffens hem, neffens het graf.
[...]
Het water gaat open en toe,
het water gaat op en gaat neêr,
het water, als 't kind er een steentjen in smijt,
het water gaat op en gaat neêr.
Het water gaat op en gaat neêr,
het water gaat open en toe,
en haast is het water weêr heel en gansch stil:
waar viel en waar ligt nu de steen?
En de aarde gaat open en toe,
ook de aarde gaat op en gaat neêr,
*
wanneer er de putmakers geldwinnend hand
een kist in legt, open...en...toe!

*

de geld verdienende
hand van de grafmaker
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Door een toeval kwam de tekst in 1915 via Anton Kippenberg in de handen van
Rainer Maria Rilke terecht, wie bij het lezen van uitgerekend dat gedicht (tussen
alle nogal pompeuze begrafenistoestanden elders in de bundel, zoals hij zegt) de
schrik om het hart sloeg. De passages over het open- en toegaande water en de
bewegende aarde vond hij zo kolossaal en overweldigend (‘Die Stellen [...] sind
ungeheuer’) dat ze hem meteen aanzetten om een vertaling te ondernemen. Het
bleef bij een ontwerp, maar de commentaar licht een sluier van het uitzonderlijke
karakter van Gezelles entree van 1858 in de Vlaamse letteren van de negentiende
eeuw.

Het proza in opmars

aant.

In de eerste decennia van de negentiende eeuw domineerde de poëzie het literaire
toneel in Zuid-Nederland. Ook na 1830 grepen de eerste creatieve auteurs van de
nieuwe Belgisch-Vlaamse literatuur naar ‘de elpen lier’ of het gebonden genre om
de nationale letterkunde gestalte te geven. Vrij vlug gingen echter ook stemmen op
om een meer ‘volwassen’ stadium van de nationale letterkunde te betreden en het
moderne prozagenre te beproeven, dat nu eenmaal in ongeveer heel Europa in de
smaak van de lezers viel. Pioniers als Conscience en De Laet, gevolgd door Van
Kerckhoven, Zetternam, Sleeckx, Snieders en anderen, introduceerden vanaf 1837
het literaire proza in de nog jonge Vlaamse literatuur. Ze zagen daarmee af van het
evidentere Frans en gokten op een potentieel leespubliek in het Belgische gebied
ten noorden van de taalgrens. In positieve termen uitgedrukt, creëerden ze - afgezien
van een bestaande interesse voor de Nederlandse taal en cultuur bij een kleine
groep van meestal welgestelde geletterden en filologen - een leesbehoefte in de
Vlaamse middengroepen (middenstanders en kleinburgers), later ook bij arbeiders
en boeren, die zich maatschappelijk lager dan de bezittende of ondernemende
burgerij bevonden, die zich voor haar culturele consumptie op de Franse cultuur (al
dan niet geïmporteerd uit Parijs) had gericht. In een vroege fase was het een riskante,
maar op lange termijn een geslaagde en succesvolle gok. De eerste Vlaamse
prozaschrijvers, Conscience voorop, zouden nog vóór 1880 het aureool toebedeeld
krijgen dat ze met hun prozageschriften het Vlaamse volk letterlijk en figuurlijk
hadden leren lezen.
Bij de plotselinge manifestatie van het schrijverstalent van Hendrik Conscience
en andere Vlaamse prozaïsten juichten de eerste Vlaamse critici de wending naar
het proza toe. ‘Het proza is de maetstaf der werkelyke beschaving,’ schreef Ferdinand
A. Snellaert. De Nederlandse letterkunde in het Zuiden had een grote achterstand
in te halen ten opzichte van de omringende literaturen. Bij het
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verschijnen in 1837 van Consciences eerste roman, In 't Wonderjaer, hield Snellaert
dan ook een warm pleidooi om aan deugdelijk proza een vaste plaats te geven in
de nationale Vlaams-Belgische letterkunde. De letterkundige genootschappen en
rederijkerskamers moesten maar eens ophouden met uitsluitend aan dichterlijke
‘uitstortingen’ lauweren en ‘borstsieraden’ te verlenen. ‘Wy althans zyn overtuigd,
indien onze maetschappyen pryzen ook voor de sierlykste proza uitschreven, dat
die voortbrengselen de tael oneindig meer zouden verheffen dan al die dichterlyke
tafereelen en bespiegelingen, veelal zoo vervelend als het gezang van den koekoek.’
Van de nood werd een deugd gemaakt. De behoefte aan proza kondigde zich nu
eenmaal aan - ‘het publiek wil romans’ constateerde Snellaert in datzelfde jaar 1837
- en het was zaak die ‘volksneiging’ in goede banen te leiden, dat wil zeggen in de
richting van het algemeen (nationaal) belang. Het proza vormde het uitgelezen
middel om het leesgedrag te bevorderen én in brede lagen van de Vlaamse bevolking
nationale en morele waarden te verspreiden. Voorstanders van het gebruik van
literatuur als middel tot volksbeschaving, zoals Pieter Frans van Kerckhoven,
verwachtten veel van het proza, dat meer vermocht dan de poëzie, die enkel het
gevoel en het hart aansprak:
Proza integendeel vraegt eene statigere houding, eene meer
beredeneerde uitdrukking en eene vastere aeneenschakeling van
gedachten; in een woord, om als prozaschryver den lezer goedgunstig
voortekomen, moet men redeneerkundiger zyn, meer wysbegeerte
bezitten, dan wel een die zich dichter noemt omdat hy zyne klaterende
rymelary in min of meer prachtige schotels weet optedisschen.
Van Kerckhoven schreef dat in 1840. Hij was een van de eerste en meest fervente
verdedigers van het nieuwe genre waarmee, naar zijn overtuiging, de Vlaamse
literatuur een hoger intellectueel niveau kon bereiken. Al zei hij het nog niet met zo
veel woorden, proza zou voor more brains zorgen. ‘Het goed dat er voor de
vlaemsche lezers zou uit ontstaen, is oneindig,’ schreef hij in 1841 in De Noordstar,
een tijdschrift dat zich overigens bijzonder inzette om het genre te promoten.
De invoering van het literaire fictionele proza, en de roman in het bijzonder, liep
in Vlaanderen overigens niet van een leien dakje. Voorlopig nam men in de
aanvangsfase moeilijk afstand van de eerbiedwaardige positie die de poëzie van
oudsher had ingenomen. De ambivalente houding die Snellaert bij de manifestatie
van de roman in de Vlaamse literatuur innam, is exemplarisch. Zoals gezegd, gaf
Snellaert het nut van het proza en de roman voor de Vlaamse letteren toe. ‘Is de
roman niet het zinnebeeld onzer eeuw?’ schreef hij in 1839. Hij
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kende ook de situatie in Nederland, waar de opinie ingang had gevonden dat het
proza het meest adequate en artistieke uitdrukkingsmiddel was geworden. Toch
was zijn houding aarzelend. Hij bleef voorlopig nog vasthouden aan de klassieke
leer over de rangorde van de literaire kunstvormen, die aan het heldendicht en het
toneel een bevoorrechte rol gaf. Dat de moderne historische roman stormenderhand
ook in de Vlaamse literatuur een plaats veroverde, was een feit. Maar dat nam niet
weg dat het genre naar zijn mening nooit meer dan van secundair belang zou zijn.
Wanneer het erop aankwam een heldentijd op te roepen (de Vlaamse
Middeleeuwen), was en bleef het verheven heldendicht of het epos het ideale genre.
‘In elke letterkunde staet de geversifieerde poëzy op den eersten rang.’ Zo dacht
Snellaert nog in 1839. De historische roman kon een gewichtige rol in de jonge
Vlaamse literatuur vervullen, zij het om het gemis van een epos (in gebonden stijl)
tijdelijk te vergoeden.
Er waren nog handicaps voor de introductie van het moderne literaire proza. Toen
Conscience in 1837 de historische roman invoerde, met grote achterstand ten
opzichte van de aangrenzende literaturen - Scotts Waverley dateert van 1814 - was
er in feite geen traditie. De brede massa in de Zuidelijke Nederlanden kende, enkele
uitzonderingen niet te na gesproken, het proza enkel uit populaire volksboeken,
almanakken, vulgarisatie en godsdienstige of moraliserende lectuur. Conscience
en zijn volgelingen overbrugden een kloof in de tijd en sloten aan bij de verteltraditie
van de middeleeuwse epiek, wat onder meer het sterk epische karakter van de
eerste historische romans verklaart. De nieuwe generatie prozaïsten kampte ook
met een gebrek aan taalvermogen om aan de eisen van het genre te voldoen. De
eerste literaire kritieken die van de Vlaamse romans verschenen, namen daarom
dikwijls de vorm aan van grammaticale berisping en taaladvies. De roman moest in
Vlaanderen bovendien nog eens een fikse morele weerstand overwinnen. Het genre
werd immers beschouwd als verdacht en bedreigend voor de Vlaamse zeden. Zowel
critici als auteurs, conform het anti-Franse standaardbetoog van de Vlaamse
literatoren in de negentiende eeuw, associeerden vooral het romangenre met de in
zedelijk opzicht verwerpelijke Franse literatuur. De auteurs deden dat in hun
voorwoorden of in de romans zelf, waarin geregeld de funeste invloed van de lectuur
van ‘verderfelijke’ Franse romans werd gethematiseerd.
Zo vertelt Hendrik Conscience in het verhaal ‘De nieuwe Niobe’ (1842) het lotgeval
van een rijke maar lichtzinnige Antwerpse weduwe die in haar hoogmoed hulp
weigert aan noodlijdenden, daarvoor op tragische wijze wordt gestraft - ze verliest
vijf van haar zes kinderen aan de cholera - en uiteindelijk tot inkeer komt. In de intro
wordt de vrouw in haar ‘wulpse’ smaak gekarakteriseerd door haar interieur, maar
ook door haar oppervlakkige lectuur van een boek van George Sand dat ‘niet veel
goede zedelessen bevatte’. Dat die syste-
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matische afkeuring van zedeloze Franse literatuur een dubbelzinnige houding was
- deze critici verwierpen wat ze au fond vereerden en navolgden - doet niets af aan
de impact van een semiofficiële houding.
De historische roman zorgde in 1837 ondanks alles voor een feitelijke doorbraak.
Dat subgenre bleef ook een vaste waarde. Na voorzichtige experimenten met
fantastisch en allegorisch proza, zouden al vlug enkele andere subgenres
toonaangevend worden in de Vlaamse literatuur van de negentiende eeuw: de
zedenroman en de dorpsroman. Hendrik Conscience zou daarbij telkens een
beslissende rol vervullen. Dankzij zijn voorbeeld en zijn ruime, internationale
weerklank verwierf de roman rond 1845 ook in Vlaanderen prestige en burgerrecht.
In dat jaar schreef de criticus Jacob J.F. Heremans ook een belangrijk essay ‘Over
den roman’ (waarover verder meer), waarin de waarde van zowel de historische
roman als de zedenroman voor de Nederlandse literatuur in Vlaanderen werd erkend.
Andere subgenres, zoals de bekentenis- en briefroman, bleven secundair of
uitzonderlijk. Wel manifesteerde zich in de jaren veertig al een eerste realistische
golf. Een stimulans ging daarbij uit van het reisverhaal, humoristische observaties,
de karakterschets en de interesse voor de moderne wetenschap.

De historische roman

aant.

De historische roman (of ruim opgevat als narratieve fictie in proza met historische
stof) was niet alleen omwille van zijn doorbraakfunctie een belangrijk medium voor
de Nederlandstalige literatuur in Vlaanderen tijdens de negentiende eeuw. Het was
ook een ideaal genre waarmee Nederlandstalige literatoren in het nieuwe België
met een romantische én nationale literatuur een ruim publiek konden bereiken. De
samenhang tussen een moderne literatuur, die in het teken stond van de vrijheid,
en het ontstaan van onafhankelijke nationale staten in Europa kwam al ter sprake.
Omdat het Belgische nationalisme niet kon steunen op een overgeërfde autonome
politieke structuur en aan Franstalige zijde zelfs niet op een eigen taal (zie wat
hierboven over het ‘deficit’ of ‘symbolisch tekort’ van de Frans-Belgische literatuur
is gezegd), moesten de culturele eigenheid en de cohesie van de nieuwe staat
vooral op basis van een verheerlijkt verleden worden geconstrueerd. De historische
roman, parallel met de nationale historiografie en schilderkunst, bood hiervoor het
uitgelezen middel. Voor de Nederlandstalige of Vlaams-Belgische auteurs gaf die
verbeelding van het nationale verleden in romans dan ook nog eens extra de
mogelijkheid om het meeslepende epos van het Vlaamse volk te schrijven dat zich
eeuwenlang zou hebben verzet tegen vreemde overheersing en, ondanks alles, zijn
taal en tradities had weten te handhaven. Het waren heroïsche bladzijden die het
heden en de toekomst van de Vlamingen in het België van de negen-
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tiende eeuw voorafspiegelden en gevoelens kanaliseerden van optimisme en
onzekerheid, hoop en teleurstelling, eigenwaarde en vernedering.
In het voetspoor van Walter Scott verschenen in de jaren twintig de eerste
historische romans op het Europese vasteland, in Frankrijk (met Cinq-Mars van A.
de Vigny uit 1826) en Italië. In Nederland raakte men in 1824 in de ban van de
‘scottomanie’, maar over het genre van de historische roman discussieerde men er
al vroeger, naar aanleiding van het verschijnen van Loosjes' Maurits Lijnslager in
1808 (zie hierboven). In Zuid-Nederland introduceerden Franstalige auteurs het
genre vanaf 1827. Opvallend daarbij is dat ze in een eerste fase belangstelling aan
de dag legden voor de periode van de politiek-religieuze hervormingen in de
zestiende eeuw, met markante historische figuren (zoals de hertog van Alva,
Margaretha van Parma en de graven van Egmond en Hoorne) en tot de verbeelding
sprekende gebeurtenissen als de Beeldenstorm van 1566. De focus valt daarbij
vooral op de heldhaftige vrijheidsstrijd van de geuzen die in termen van nationaliteit
als Belgische patriotten werden voorgesteld. Dat is het geval in Le gueux de mer,
ou La Belgique sous le Duc d'Albe (1827) en Le gueux des bois ou les patriotes
belges de 1566 (1828) van Henri-Guillaume Moke, een Parijzenaar die tijdens de
Hollandse tijd leraar was aan het atheneum van Brugge en in 1835 hoogleraar in
de geschiedenis en de Franse literatuur werd aan de universiteit van Gent. Met
‘Belgen’ verwijst Moke in de zestiende-eeuwse betekenis van het woord naar de
inwoners van de Lage Landen in Noord én Zuid - hij schreef de roman in de
Hollandse tijd! - al kreeg die term natuurlijk na 1830 een specifiekere betekenis en
werd de geuzenstrijd een voorafspiegeling van de Belgische onafhankelijkheidsstrijd.
Dezelfde periode komt aan bod in de roman Hembyse, histoire gantoise de la fin
du XVIe siècle (1835) van de Gentse historicus en baron Jules de Saint-Genois (des
Mottes) en in Felix Bogaerts' El Maestro del Campo (1839).
In een tweede beweging werd de blik verruimd naar de Middeleeuwen, allereerst
door Moke zelf, met de roman Philippine de Flandre, ou les prisonniers du Louvre.
Roman historique belge, die in 1830 in Parijs werd gepubliceerd en bijna gelijktijdig
in Nederland werd vertaald, en Richilde (1836) van Jean-Baptiste Coomans, die
een episode verhaalt uit de geschiedenis van Vlaanderen in de elfde eeuw. Om
verschillende redenen konden die romans model staan voor de Vlaamse literatuur.
Ze richtten niet alleen de aandacht op enkele bevoorrechte perioden uit het verleden,
maar ze toonden ook aan hoe schrijvers via de fictieve reconstructie van het verleden
vorm konden geven aan tegengestelde ideologische strekkingen. Zo was Hembyse
het prototype van een katholieke historische roman - de aanvoerder van de geuzen
is onbetrouwbaar, de calvinisten en hervormers zijn haatdragend en barbaars terwijl Moke geuzenromans schreef met een duidelijk liberaal profiel.
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Doorbraak

aant.

De geuzentijd was ook een ideale historische stof voor auteurs als Hendrik
Conscience, Jan Alfried de Laet, Joseph Ronsse en Peter-Jan Heuvelmans, die na
1830 hun debuut maakten met Nederlands proza. Conscience deed dat als eerste
in april-mei 1837 met In 't Wonderjaer (1566). Historische tafereelen uit de XVIe
eeuw. De historische roman verscheen in een sfeer van geestdriftig Belgisch
patriottisme, maar was meteen ook een apologie van het bestaansrecht van een
eigen Vlaamse literatuur binnen het nieuwe België. In zijn voorwoord verkettert
Conscience de aanbidders van het Frans en verdedigt de eigen moedertaal als
volwaardig instrument voor een ‘zachtvloeiende Letterkunde’, gelijk aan die van de
Britten, Fransen of Duitsers. Met traditionele argumenten voor de lofprijzing van de
nationale taal plaatst hij het klankrijke Vlaams als een van de creatieve Germaanse
‘Teutonische’ talen op het niveau van het Grieks, ver boven het Frans verheven.
Met het schrijven van een Vlaamse roman wil hij dus vooral de vooringenomenheid
tegen het Vlaams of Nederlands wegnemen. De roman, een genre dat volgens de
auteur met grote verbeeldingskracht een veelheid aan taferelen ‘afschildert’, laat
immers toe een taal tot ‘in hare fynste vormen’ te gebruiken. Conscience bekent
dan ook dat hij de ‘vrye verwe [verf]’ hanteerde zoals dat in een volwassen genre
past, maar niet zonder eerst zijn onvoorbereide lezer te waarschuwen: ‘Het is een
Roman! schrikt niet.’ Zijn roman wil niets hebben van het immorele soort romans
dat Fransen lusten, waarin ‘Godsdienst en eer aen een' staek gebonden, en door
de vrye ondeugd gebrandmerkt worden: waerin moord en egtbraek verschooning
vinden. Neen zoo niet. Zuivere gevoelens alleen zyn in het Wonderjaer verheerlykt.’
Conscience pleit voor de uitbouw van een volwaardige Vlaamse romanliteratuur.
Die zou ervoor kunnen zorgen dat de Nederlandstalige lezers voor een aangenaam
boek niet meer alleen in Franse leeskabinetten terecht kunnen.
Consciences debuutroman is eigenlijk een fantasierijke aaneenschakeling van
tien, met illustraties verluchte tableaus waarin emotie, dramatiek, spanning en gruwel
elkaar afwisselen en tot een verhaal worden verbonden. Het geheel is een sfeervolle
weergave van de tumultueuze geuzentijd, de opstand en de Beeldenstorm te
Antwerpen in de zomer van 1566. Het ingewikkelde samenspel van religieuze,
maatschappelijke en politieke factoren herleidt de verteller tot een avontuurlijke en
heldhaftige vrijheidsstrijd van een clandestiene geuzenbende tegen de Spaanse
tirannie, verweven met een liefdesgeschiedenis. De parallelle verhaallijnen
convergeren in een dubbele ontknoping. Tot een uiteindelijke bevrijding komt het
niet, omdat de plannen van de geuzen en edelen doorbroken worden door
baldadigheden van het gewone volk, het ‘grauw’, dat zich door de predikanten laat
meeslepen en tot plunderingen en wandaden overgaat. Oranje blijft afzijdig. Het
handelingsverloop mist daarmee een pointe,
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maar Consciences eerste historische roman is wel één ode aan de vrijheid en
verwoordt op passionele wijze het verzet tegen paapse dwingelandij, die schuldig
is aan moord en wraak. Emotionaliteit en pathos vieren dan ook hoogtij. De roman
werkt ook al patronen uit die verder als voorbeeld zullen dienen in de ontwikkeling
van het genre. Sommige symbolen of slogans zullen later nog een rol spelen in de
cultuurpolitiek van Vlaanderen.

Illustratie uit Hendrik Conscience, In 't Wonderjaer (1566). Historische tafereelen uit de XVIe
eeuw. Antwerpen, 1837. Godmaert, de gevangengenomen leider van de geuzen, krijgt in
de kerker bezoek van zijn dochter en haar geliefde Lodewijk van Halmaele (hoofdstuk VII).
Litho door M.J. Deprins.

Aangemoedigd door een welwillende kritiek, die voor de goede zaak over de
grootste taalslordigheden van het debuut heen keek, demonstreerde Conscience
nog in 1837 met zijn Phantazy dat de Vlaamse literatuur ook historisch fictioneel
proza in de luimige en fantastische trant aankon, al bevat de verzameling ook
verhalen met nationale thematiek, zoals ‘De lange nagel (1571)’, die de legendarische
bevelhebber van de watergeuzen, graaf Willem van der Marck, op het toneel voert.
Opnieuw voorafgegaan door een schrijversmanifest waarin de nationale taal en
geschiedenis worden geroemd in het (tegen)licht van de
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eigentijdse ‘verbastering’, roept de bundel het huiveringwekkende en geheimzinnige
op, met taferelen van moord, verkrachting en wraak die min of meer toevallig in een
historisch kader zijn geplaatst. ‘Men spreke niet van de onmogelykheid der
aengehaalde gebeurtenissen; die zyn ook juist zoo niet geschied,’ waarschuwt de
auteur. Toch behoren de spookverhalen niet tot de zuivere fantastiek. Daarvoor
dienen ze te veel een doel dat nooit uit het oog verloren wordt, zodat de lezer ook
nooit in het ongewisse wordt gelaten. Want zelfs de meest onthutsende
gebeurtenissen die naar het bovennatuurlijke verwijzen, zijn bedoeld om de typische
zeden van de inheemse bevolking uit het verleden af te schilderen.
Zo verhaalt ‘Godsgenade (1456)’ een bizar geval van volksgeloof. Een wanhopig
verliefde man verkoopt in ruil voor een adelbrief zijn ziel aan de duivel, in de persoon
van de Antwerpse kwelgeest De Lange Wapper, maar ten slotte wordt hem door
de kracht van tranen, liefde en gebed op een wonderbaarlijke wijze door God genade
verleend. Het verhaal eindigt zelfs, onder ‘zachte suizende harpentoonen’, met een
tafereel van bovenmenselijke harmonie. De goddelijke bescherming is nooit ver
weg, hier in de persoon van het adellijke meisje Ludwina, dat als engelbewaarder
fungeert. Voor de rest valt in de bundel vooral Consciences vermogen tot picturale
beschrijving op. Niet toevallig dragen twee verhalen opdrachten aan schilders (Frans
Melzer, Eugeen de Block). De visuele indrukken overwegen en de voorstelling is
schilderachtig, met uitvoerige plastische en suggestieve beschrijvingen van
huiveringwekkende locaties (kerkhoven, puinhopen) of tableaus van bijvoorbeeld
Antwerpen bij het vallen van de avond of het bewegen van duizenden vreemdelingen
in de straten van de handelsmetropool. ‘Het vlotten der ontelbare hoofden’ en de
verwarde mengeling van kleren en kleuren toveren de massa om tot een ‘levend
tapyt’. Consciences handelsmerk is in de maak.
Dat stilistische kunnen van Conscience, maar ook zijn vermogen om de nationale
tendens in fictioneel proza overtuigend neer te zetten, vallen nog meer op in de
driedelige roman De leeuw van Vlaenderen of de slag der Gulden Sporen (1838).
Hij schreef ermee een soort nationaal epos, wat hem uniek maakt in het spectrum
van de Europese historische roman. ‘Wat in dat werk leeft, is het gevoel dat ons
verbindt en tot een volk maakt,’ schreef de gezaghebbende August Vermeylen bij
de honderdste verjaardag van het verschijnen. In zijn autobiografie Geschiedenis
mijner jeugd kwalificeerde de schrijver zelf het boek als een ‘vaderlandsche
Heldenroman’. De literatuurhistoricus Te Winkel noemde het ‘de Vlaamsche Ilias’.
Zoals F.A. Snellaert in zijn bespreking van de roman in 1839 zou schrijven,
realiseerde Conscience wat nog geen enkele Vlaamse schrijver hem had
voorgedaan, ook geen dichter in het daarvoor aangewezen genre van het helden-
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dicht. Hij bracht een roemrijke bladzijde uit de geschiedenis van Vlaanderen met
episch elan tot leven, meer bepaald de periode uit de Middeleeuwen (begin
veertiende eeuw) toen de Vlamingen zogezegd in hun nationaliteit werden bedreigd
door pogingen van Frankrijk om de erfelijke opvolging in Vlaanderen ongedaan te
maken en het vaderland aan de Franse kroon te hechten. De roman vangt aan met
de beslissing van de Vlaamse graaf om voor de Franse koning de knieval te doen.
Hij verhaalt verder het groeiende verzet van de Vlamingen en de uiteindelijke
overwinning in de beslissende veldslag bij Kortrijk in 1302, de zogenaamde
Guldensporenslag. ‘Onze heldentijd’ noemt Snellaert dat tijdvak. Historici en ook
enkele dichters (zij het inderdaad niet in een epos) hadden al aan de periode
populariteit gegeven, maar Conscience tilde de feiten op een mythisch niveau door
ze te verbeelden als een heldhaftige nationale bevrijdingsstrijd tegen vreemde
overheersing, en dat in een monumentale evocatie in prozavorm die de tijd wil
trotseren. De feiten worden voorgesteld als een scharniermoment in de genese van
de onafhankelijke natiestaat België. In het verleden vormde Vlaanderen een
hoeksteen in dat proces. In de toekomst moet Vlaanderen die rol opnieuw opnemen.
Die boodschap maakt de verteller extra duidelijk in de beroemd geworden eindzin
van de historische appendix bij de roman die de vorm aanneemt van een bezwering
aan het adres van de lezer (‘Gy Vlaming, die dit boek gelezen hebt’). De roemrijke
daden van weleer tonen wat Vlaanderen was, wat het nu (jammerlijk) geworden is,
‘en nog meer wat het worden zal indien gy de heilige voorbeelden uwer Vaderen
vergeet!’ De slotformule vormt een echo van het voorwoord waarin de verteller met
veel retoriek inspeelt op gevoelens van schaamte omwille van het tegenwoordige
verval - de Vlaamse Belgen zijn ‘in eenen laffen slaap’ gevallen - om de idee des
te sterker op te roepen van ‘eeuwige’ nationale waarden die tot de natuur van de
Vlaming behoren (vrijheid, onafhankelijkheid, taal- en volksbewustzijn). Nu sluimeren
ze, maar ze bestónden in het verleden en de toekomst moet ze weer tot leven
wekken. Met dit thema van de nationale ontwaking hanteerde Conscience overigens
een topos uit de Europese romantische cultuur.
De kracht van het boek bestaat erin dat de lezer geloof kon hechten aan de
echtheid en waarheid van de met grote verbeeldingskracht opgeroepen feiten. In
die zin realiseerde Conscience optimaal de mogelijkheden van het genre van de
historische roman, die Snellaert in zijn bespreking, volgens de toen geldende
opvattingen, ‘dat bastaerdvoortbrengsel van waerheid en vinding’ noemt. Conscience
schatte de mogelijkheden van de verbeelding overigens zelf goed in. In een brief
van 9 mei 1838 aan F.A. Snellaert karakteriseert hij de getrouwe weergave van
feiten, een rapportering ‘zonder zwier of levendigheid. Men kan ze niet beter
vergelyken, dan by een graf, waer in de lyken der voorvaderen nevens elkaer
geschikt liggen.’ De historische kennis is voor een romanschrijver
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slechts middel om een beeld te geven van wat mogelijkerwijs het verleden was en
slechts door toevoeging van verbeeldingselementen is de romanauteur in staat de
lezer te behagen, ‘zelfs ten koste der geschiedenis’, schrijft hij. Net zoals bij het
grote voorbeeld Walter Scott ging het bij Conscience om de zo levendig mogelijke
voorstelling van de feiten tot aan de grens van de geloofwaardigheid.

Tekening van Eugène Verboeckhoven, De leeuw die zijn kettingen breekt, 1831. Deze leeuw,
symbool van de Belgische Revolutie, gebruikte Gustaaf Wappers in 1838 voor zijn ontwerp
van een affiche en de titelpagina - met lichte aanpassing (zonder kettingen) - van Hendrik
Consciences De leeuw van Vlaenderen of de slag der Gulden Sporen (1838).

Typerend is dat de verteller ondanks die maximale dosis verbeelding toch
aanspraak maakt op betrouwbaarheid en historiciteit. ‘Ik zeg de waerheid,’ schreef
Conscience zonder omwegen in zijn voorwoord. Het hele boek is ondersteund met
bewijsplaatsen uit kronieken en archiefstukken. De auteur had zich uitstekend
gedocumenteerd en had advies ingewonnen bij collega-schrijvers, bibliothecarissen
en historici. Met zijn vriend De Laet ging hij in februari 1838 zelfs op studiereis om
de locaties te bezoeken en experts te raadplegen, zoals Octave Delepierre. Hij ging
in het Antwerpse Vleeshuis het daar tentoongestelde monumentale schilderij van
Nicaise de Keyser, La bataille de Courtrai (1836), bewonderen, dat een hoogtepunt
van de veldslag voorstelde, en waarschijnlijk las hij de al genoemde roman van
Henri Moke uit 1830, Philippine de Flandre,
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ou les prisonniers du Louvre, waarin de Guldensporenslag ook het sluitstuk is van
het verhaal. Wat de feitelijke betekenis van de gebeurtenissen ook is, kern van de
zaak is dat Conscience, in tegenstelling tot Moke overigens, het voorstelt alsof alles
een kwestie was van nationaliteit. Voor Conscience ging het om een opstand van
één natie tegen een andere, een Vlaams tegen een Frans volk. Hoe de verhoudingen
ook waren tussen adel, kooplui en ambachten (en ook nog eens binnen die
geledingen), Conscience brengt in die groepen een verticale scheiding aan tussen
Vlaams- en Fransgezinden: een Vlaamse unie van ‘Klauwaards’ uit het ‘volk’ en de
adel, met aan het hoofd de graaf van Vlaanderen enerzijds; anderzijds de Fransen
(koning, adel, leger) en de Fransdolle Vlaamse ‘Leliaards’. Conscience bouwt zijn
roman op zo'n wijze op dat de lezer eerst de twee Vlaamsgezinde groepen (volk en
adel) apart ziet opereren, weliswaar met het hoofdaccent op het volk, dat door zijn
spontane en opstandige actie de aandacht opeist, om ze vervolgens in
bondgenootschap, en dankzij die alliantie, de overwinning en de uiteindelijke
verlossing van Vlaanderen te zien bereiken. Conscience schreef hiermee een episch
verhaal dat een dubbel effect kon hebben: de vaderlandse heldenroman idealiseert
de consensus tussen volksgroepen en gezindheden, tussen volk en vorst, een unie
die een hoeksteen was van het nieuwe en onafhankelijke België. Maar tegelijkertijd
benadrukt hij de heldhaftige strijd van de vaderlanders bij uitstek, de Vlamingen,
die de ware toekomst van het vaderland belichamen en de negentiende-eeuwse
emancipatiestrijd van de Vlamingen in het francofone België voorafspiegelen.
Het centrale motief is dan ook de vrijheidsstrijd. Dat mag evident lijken, maar strikt
genomen streden de middeleeuwse steden in de Nederlanden om voorrechten, niet
om ‘vrijheid’, een modern begrip. Afgezien van een amoureuze nevenintrige, die
voor de avontuurlijke en sentimentele noot zorgde en aan de toenmalige lezer een
aangename afwisseling bood voor de overigens talrijke gewelddadige, zelfs
gruwelijke scènes, is alles gericht op de uiteindelijke bevrijding van het vaderland.
De roman werd niet voor niets aangekondigd met een aanplakbiljet in planoformaat
waarop een tekening van Gustaaf Wappers te zien was van een woeste leeuw die
zijn ketens verbroken heeft. De Vlamingen richtten hun actie op het breken van de
slaafse banden die door vreemde ‘dwingelandij’ waren opgelegd. Op enkele cruciale
momenten verwoorden gezagsfiguren de zin van die grootse collectieve
onderneming. Robrecht de Bethune doet dat na de behaalde overwinning, Graaf
Gwyde van Dampierre jr. spreekt de troepen vóór de veldslag toe:
Mannen van Vlaenderen, geheugt u, de roemryke daden uwer vaderen,
- zy telden hunne vyanden niet. Hun onverschrokken moed bevocht die
vryheid, welke de vreemde dwingelanden ons willen ontrooven. Gy ook
zult heden uw bloed voor

Willem van den Berg en Piet Couttenier, Alles is taal geworden. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1800-1900

407
dien heiligen pand doen stroomen, - en zoo wy sterven moeten, het zy
dan als een vry en manhaftig volk, als nimmergetemde leeuwenzoonen!
- Denkt aen God, wiens tempels zy verbrand hebben, aen uwe kinderen
die zy moorden zullen, aen uwe benauwde vrouwen, aen al wat gy bemint
[...].
Deze figuren ontlenen hun gezag in hoge mate aan het feit dat ze als woordvoerders
optreden van een goddelijke zending. Opvallend is hun sacrale taal. De Vlamingen
voelen zich geroepen tot een heilige oorlog tussen goed en kwaad, die na het
onvermijdelijke geweld tot de verlossing moet leiden. Culminatiepunt van die
goddelijke bescherming is de veldslag met de religieuze plechtigheid vóór het
bloedvergieten en de wonderbare verschijning van de mysterieuze anonieme ‘gulden
ridder’ op het slagveld (in feite Robrecht de Bethune), een deus ex machina, in wie
de Vlamingen een reddende Sint-Joris zien. Het uiteindelijke effect van die
sacralisering van de strijd is de idealisering van het volk bij wie de verteller de
drijvende kracht van het verzet lokaliseert. Exemplarisch voorgesteld in zijn twee
heldhaftige leiders - de onstuimige aanvoerder der Macecliers (slagers), Jan Breydel,
perfect aangevuld door de wijze en welbespraakte weversbaas Pieter Deconinck incarneert dat volk daarenboven essentiële waarden die cruciaal zijn in de context
van de veertiende-eeuwse bevrijdingsstrijd (heldenmoed en bedachtzaamheid, drift
en koelbloedigheid, initiatief en beredenering), maar die ook als bouwstenen konden
worden gelezen voor de constructie van een moderne negentiende-eeuwse natie
(voluntarisme en rationele planning). Dat die dualiteit ook is vertaald in de opbouw
van scènes en hoofdstukken (met een afwisseling van actie en rust, geweld en
verstilling, dynamiek en orde), maakt van De leeuw van Vlaenderen toch wel een
buitengewone roman.
Een dergelijke forse tekst, waarin zo veel impulsen zijn verwerkt, kon niet
onopgemerkt blijven. Al in 1839 begroette Snellaert de roman ‘in den tegenwoordigen
toestand onzer letterkunde als een wonder’. Onmiddellijk (financieel) succes bracht
het boek evenwel niet, bij gebrek overigens aan een uitgebreid lezend publiek in
het Nederlandssprekende deel van België. Van de vijfhonderd exemplaren (voor
bijna evenzoveel inschrijvers) kon ook niet meteen een groot effect worden verwacht,
maar het boek kende veel herdrukken (1843, 1848, 1851, 1858 enzovoort) en die
zouden vanaf circa 1848 meeprofiteren van de populariteit die Conscience sedert
die tijd vooral met zijn zeden- en dorpsromans oogstte, ook in het buitenland.
Sprekend voor Nederland - waar Consciences verzamelde werken pas vanaf 1867
zouden verschijnen - is in dat opzicht de uitgebreide voorstelling van de auteur door
H.J. Schimmel in De Gids van 1856, waarin een evaluatieve rangorde in Consciences
werk wordt aangebracht. Schimmel zocht vooral een ‘betere, een grootere
Conscience’ in de gemoedelijke en ‘naïeve’ landelijke verhalen van de katholieke
auteur uit het
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Zuiden, en niet zozeer in de historische romans, die meer een beroep doen op het
intellect.
De leeuw sorteerde vooral effect op lange termijn en indirect. Wat de
uitgeverswereld betreft, gaat dit in de eerste plaats om het succesvolle Album op
De leeuw van Vlaenderen van 1850 waarin de vaste illustrator van de schrijver,
Edward Dujardin, het verhaal in 64 grote platen voorstelde met een korte viertalige
verklaring. Met groot enthousiasme werden de toneelbewerkingen begroet die vanaf
1840 op de planken kwamen. Er is een getuigenis bekend van een Franse diplomaat
die in 1842 te Brugge een opvoering bijwoonde van De Coninck en Breydel, of twee
dagen uit 's lands geschiedenis van P. Deny, ondervoorzitter van de Brugse
toneelmaatschappij Kunstliefde. De toeschouwer is onder de indruk van het mateloze
enthousiasme en het tumult in de stampvolle zaal. ‘On se levait; on montait sur les
banquettes; les femmes jetaient leurs bouquets; les hommes agitaient leurs
mouchoirs. Bruges prenait le passé pour l'avenir; elle se croyait ressuscitée. (Men
ging staan, men klom op de banken; de vrouwen wierpen hun boeketten; de mannen
zwaaiden met hun halsdoeken. Brugge hield het verleden voor de toekomst; zij
beschouwde zich als herrezen).’ Het boek zelf werd ook vertaald, in het Duits (1846)
en het Engels (1855). De Franse vertaling (als een van de zestig delen OEuvres
complètes die in de jaren 1854-1885 bij Michel Lévy Frères te Parijs verschenen),
was zowel bestemd voor de Belgische als voor de Franse markt. In Frankrijk kende
Conscience een groot commercieel succes in het circuit van de populaire roman.
In België werd hij een nationale auteur van eerste rang.

Reactie

aant.

Het lag voor de hand dat Consciences eerste historische romans anderen zouden
inspireren. De ‘heldentijd’ van de Middeleeuwen werd voor velen een aangewezen
stof om het genre uit te proberen. Zo publiceerde de onderwijzer Jan Baptist
Courtmans in 1839 het verhaal Robert de Vries. Historisch tafereel uit de XIe eeuw,
met een opdracht overigens aan ‘kunstvriend’ Hendrik Conscience, waarin in
minivorm een episode van verdrukking en bevrijding van Vlaanderen wordt
voorgesteld. De Gentse journalist Jakob Lodewijk de Clercq publiceerde in 1842
Baudewyn en Avezoeta of Vryheidsliefde en godsdienst; geschiedkundig verhael
uyt de XIIIe eeuw, een roman die een episode verhaalt van burgerlijke vrijheidsstrijd,
gelokaliseerd in het dertiende-eeuwse Brugge. De twee romans laten exemplarisch
zien dat Vlaamse schrijvers bij de uitwerking van het motief van de vrijheidsstrijd
toch ook al vrij vroeg verschillende accenten leggen. Courtmans plaatst de liberale
vrijheidsgedachte bovenaan. De Clercq toont aan hoe de middeleeuwers voor hun
bezieling in de bevrijdingsstrijd vooral kracht putten uit de katholieke godsdienst.
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De verschillende ideologische accenten kwamen echter vooral aan de oppervlakte
in enkele Vlaamse historische romans waarin de hervorming en de opstand in de
zestiende-eeuwse Nederlanden centraal staan. In feite was die stof hoogst delicaat
in de context van een jonge Vlaamse literatuur die nog geen zelfstandigheid had
verworven ten opzichte van de katholieke kerk, die uiteraard de idealisering van de
opstand tegen de wettige katholieke Spaanse vorsten omwille van het romantische
vrijheidsmotief moeilijk kon toejuichen. In het verlengde van Consciences eersteling
In 't Wonderjaer tonen enkele Vlaamse romans rond het geuzenthema aan hoe vlug
de historische fictionalisering van de verhouding tussen vrijheid en godsdienst
problematisch werd.
Een voorbeeld hiervan is een roman uit 1841 van Joseph Ronsse, Kapitein
Blommaert of de Boschgeuzen te Audenaerde. 1566-1572. De auteur, van beroep
advocaat en vrederechter, laat er in de eerste plaats zijn grote interesse in blijken
voor de geschiedenis van zijn geboortestad en tracht uit nationale trots een
plaatselijke historische figuur in ere te herstellen, de leider of kapitein van de
zogenaamde bosgeuzen, Jakob Blommaert. De verteller sympathiseert met de
moedige opstandelingen en met hun vrijheidsstrijd tegen de ‘uitheemse’ Spanjaarden
die op een willekeurige manier geweld plegen. Ook Ronsse schrijft een verhaal over
de strijd tussen goed en kwaad, en het is zonder meer duidelijk dat de bloeddorstige
Spanjaarden incarnaties zijn van het kwaad, met Alva als opperste tiran. De
sympathie voor de geuzen is echter niet onverdeeld. Zo neemt de verteller afstand
van de beeldenstormerij - werk van ‘gespuis’ - en toont hij sympathie voor de
gefolterde roomse priesters, die als martelaars worden voorgesteld. Ook de figuur
van Blommaert is niet helemaal eenduidig. De kapitein van de geuzen leidt de
bloedige opstand tegen de koningsgetrouwen en de priesters, maar op het ultieme
moment van de overwinning twijfelt hij aan het recht van wraakneming. Met zijn
hoofdpersonage verkent de auteur de keerzijde van de vrijheid: de prijs die moet
worden betaald om te breken met het katholieke verleden en de roomse traditie
blijkt uiteindelijk te hoog te zijn.
Die verschuiving, in feite al een omslag, is nog veel duidelijker te zien in een soort
vervolg dat Ronsse in 1842 publiceerde: Pedro en Blondina, verhael uit de XVIe
eeuw. In de inleiding wordt gerefereerd aan het romandebuut van Conscience waarin
deze als verdediging tegen mogelijke kritiek op de ‘vrije verf’ die hij had gehanteerd,
aan de lezer verzekerde dat hij ‘voor mannen had geschreven’. Ronsse zegt ronduit
dat zijn boek, opgedragen aan de dichteres Maria van Ackere-Doolaeghe, voor
Vlaamse lezeressen is bestemd en dus bloed en modder vermijdt. Waar hij in zijn
debuut nog citaten uit geuzenliederen en poëzie van vaderlandse dichters als motto's
gebruikte (onder meer van zijn plaatsgenoot Augustijn D'Huygelaere), siert hij nu
zijn hoofdstukken met bijbelcitaten. In het boek leest men een omgekeerde wereld.
Nu zijn het vooral de
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geuzen die (in 1572) gruweldaden plegen - de geuzenmannen zijn ook ontrouwe
minnaars - en de uiteindelijke terugkeer van de Spanjaarden in Oudenaarde wordt
als een verlossing gepresenteerd. Tot hun rangen behoort de Spaanse jonker Pedro,
maar zijn rentree komt net te laat om te vermijden dat zijn Vlaamse geliefde de
kloostergeloften aflegt. De aandacht van de lezeressen wordt volledig geleid naar
die tragische liefdesgeschiedenis tussen twee weke fictieve personages. De
historische personages in het decor worden navenant bijgekleurd. Zo verschijnt de
nu ronduit zachtaardige Blommaert opnieuw op het toneel als voorzitter van de
geuzenraad, maar hij pleit om genade te verlenen aan een veroordeelde
Spaansgezinde en houdt zelfs openlijk een pleidooi voor de verzoening tussen de
katholieke en de vrijheidsgezinde opinie. Binnen de fictie lijken de standpunten van
de roomse priesters en de bosgeuzen niet meer helemaal onverenigbaar te zijn en
de rampzalige beproeving van de geliefden werkt als een catharsis in het strijdperk
van politiek-ideologische tegenstellingen, revolutie en militair geweld.
De omkering van bevrijding naar restauratie van de katholieke godsdienst kende
haar meest navrante ‘geval’ in de herschrijving door Hendrik Conscience van zijn
romandebuut In 't Wonderjaer (1837), dat in 1843 opnieuw als Het Wonderjaer
verscheen. De onmiddellijke aanleiding vormde de afkeuring van Consciences
romans door een aankoopcommissie voor gevangenisbibliotheken, waardoor een
heruitgave van zijn werken in het gedrang kon komen. Conscience liet zijn debuut
en ook De leeuw van Vlaenderen door een commissielid, de Mechelse kanunnik
Jan-Baptist van Hemel, vanuit zedelijk en moreel standpunt onderzoeken en volgde
diens advies. De actie leidde tot een golf van protest en zou latere generaties nog
bezighouden met de vraag of Conscience zich hiermee al dan niet aan een soort
van artistieke zelfverloochening zou hebben bezondigd. In de verhitte cultuurpolitieke
sfeer van het begin van de jaren veertig leidde de bewerking ook al tot felle reacties
bij Consciences tegenstanders. ‘Hebt gy de tweede uitgaef van het Wonderjaer al
gezien? Het is eene omgekeerde frak,’ schreef P.F. van Kerckhoven aan F.A.
Snellaert op 9 februari 1843. Conscience was echter gedreven door praktische
motieven van publiekswerving die hij met zijn artistieke idealen trachtte te verzoenen.
Hij wilde zijn lezersdebiet vergroten en moest daarom rekening houden met de
opinie van de katholieke meerderheid bij zijn potentieel doelpubliek waar nu eenmaal
een grote achterdocht tegenover fictie bestond. Dat hij die concessie later zelf zou
idealiseren als een offer en daarbij de financiële en puur zakelijke overwegingen
verdoezelde, is een kwestie van literaire carrièrevorming. Conscience was gewoon
bereid om in 1843 niet alleen wat te schaven aan de vrijmoedige toon van zijn
debuut. Nee, hij schreef een tekst waarin de katholieke opinie zich helemaal kon
terugvinden. Met Het Wonderjaer verscheen een nieuwe roman.
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Spotprent van Hendrik Conscience, voorgesteld als ‘Hendrik Draeijer’ (kazakdraaier,
windvaan), redenaar en tafelspringer (druktemaker). Titelprent van N[ys], K[arel], Eene
episode der geschiedenis van Hendrik Draeijyer, alias Kruisduit, doorgevallen kandidaet
van den gemeenteraed, disponibelen kandidaet voor de Kamer, sprekend lid van Tael en
Kunst, ridder van den Pruissischen Uil, van Beijerschen Roetanne, enz. enz.; hoofd der
Vlaemsche verkwezeling. Antwerpen, Clinckers, [1847].

Conscience was overigens beducht geworden voor kritiek. De eerste versie van
zijn Wonderjaer was in mei 1837 hard aangepakt vanuit kringen van de
behoudsgezinde katholieke critici. Niemand minder dan Jan-Baptist David had,
onder het pseudoniem V., en dan nog in een Antwerpse krant om maximaal effect
te bereiken, de jonge Antwerpse auteur Conscience een gebrek aan smaak, literaire
bagage, zelfkritiek en taalkennis verweten en hem dringend aangeraden ‘werken
van gezonde literatuer’ te bestuderen voordat hij zich nog aan nieuw werk zou
wagen. In een repliek nam de auteur de woorden ‘jaloerschheid’ en ‘laf’ in de pen.
Ze geven een idee van de gespannen sfeer waarin Conscience
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zijn debuut herschreef, onder druk van nieuwe omstandigheden en opinies. De
classicistisch geschoolde David verdedigde met zijn mentaliteit en achtergrond in
1837 een conservatieve positie tegenover een nieuwe lichting in de Vlaamse
literatuur. Hij had vooral oog voor wat al op het vlak van taal en literatuur sinds de
Hollandse tijd in Zuid-Nederland was bereikt. Hij hield de nieuwe generatie (als een
‘sluiswachter’, naar een karakterisering door Ger Schmook) scherp in het oog en
wilde zeker niet dat een Antwerpse groep wilde jongeren en autodidacten het
verworven culturele peil zou ondergraven.
Davids aanval kan alleen maar Consciences bedachtzaamheid en vrees hebben
verhoogd. Die voelde blijkbaar voldoende aan waar het op stond in het Vlaamse
literaire bedrijf en hoe cruciaal de noties van zedelijkheid en godsdienstigheid waren
geworden in de opvattingen over literatuur. In ieder geval was het normatieve besef
groot genoeg om terug te komen op de liberale, revolutionaire, anti-Spaanse en
antikatholieke strekking van zijn eerste historische roman. De roman van 1837
verheerlijkte de nationale vrijheid, maar het verhaal over de legitieme opstand van
de geuzen tegen de ‘uitheemse’ onderdrukkers stelde gewild of ongewild ook het
katholieke Spanje in een kwaad daglicht. De Beeldenstorm werd voorgesteld als
een ongewild neveneffect van de vrijheidsstrijd, gepleegd door oncontroleerbare
volksmassa's. Katholiek gezinde critici konden zoiets niet anders dan met ergernis
lezen. Vooral de fictieve loskoppeling van de vrijheidsstrijd en het verzet tegen de
katholieke godsdienst in de voorstelling van een zo cruciale episode van het nationale
verleden was een doorn in het oog. Voor de katholieke opinie na 1830, die vrij vlug
verwikkeld was in haar strijd tegen vrijzinnigen en liberalen, waren die elementen
onlosmakelijk met elkaar verbonden. De Nederlandse Opstand was immers een
rebellie tegen de katholieke kerk. Dat was een vaste overtuiging, ook al weten wij
nu uit historisch onderzoek dat het om verschillende opstanden ging waarbij niet
alleen het geloof een rol speelde, maar ook de politiek en de verdediging van
traditionele lokale privileges.
In de roman van 1843 worden de rollen helemaal omgekeerd. De vrijheidsstrijd
en godsdienst worden op een merkwaardige, haast spectaculaire manier opnieuw
met elkaar verbonden, zelfs verzoend: de geuzen zetten zich nu voorwaar met volle
kracht in voor het herstel van het voorvaderlijke geloof. Ze zijn een wapen geworden
in de restauratie van een traditioneel gelovig vaderland. Een onbelangrijk personage
uit de eerste versie, pater Franciscus, wordt omgewerkt tot een protagonist die de
geuzen naar het aloude geloof terugbrengt en als martelaar voor de heilige zaak
tijdens de Beeldenstorm sterft. En het zijn nu de Spanjaarden die op legitieme wijze
en in bondgenootschap met geuzen, jawel, de ketterij, die algemeen is onder het
volk, weten te onderdrukken. Hun blazoen is de oude Vlaamse volksleuze: ‘Voor
God en Vaderland!’ De titel van
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de nieuwe roman is niet willekeurig gekozen. Het gaat immers niet meer zozeer om
de fictieve evocatie van historische taferelen die zich in het Wonderjaar hebben
afgespeeld, als wel om het Wonderjaar waarin het proto-Vlaanderen zich op
symbolische wijze naar het ware geloof heeft gekeerd. Wie toen in Vlaams-België
plannen had voor een katholiek geïnspireerde literatuur kon tevreden zijn. Kanunnik
Van Hemel schreef dat dan ook na lectuur op 2 januari 1843 aan de schrijver: ‘C'est
parfait.’
Het kon ook anders. In 1842, amper een jaar voordat Hendrik Conscience zijn
herschrijving publiceerde, verscheen Het Huis van Wesenbeke van zijn vriend en
mentor Johan Alfried de Laet. De nasleep van de Beeldenstorm te Antwerpen en
het herstel van het koninklijke gezag vormen de historische achtergrond: van de
intrede van de landvoogdes Margareta van Parma in de stad op 28 april 1567 tot
de repressie door Alva en de Raad van Beroerten, eind 1568. De historische
gebeurtenissen vormen een uitgangspunt om een romanwereld op te bouwen waarin
extreem geweld, gevaar en verraad zegevieren. Vlaanderen is een woestenij van
plundering en verkrachting. Het landschap is gedomineerd door galgen en
brandstapels. De bloeddorstige Spanjaarden (met de onmenselijk wrede Alva in
een hoofdrol) rekenen het tot hun dagelijkse bezigheid te wurgen, te radbraken en
te branden. De verteller laat de gruwel graag aan bod komen; in een bepaalde scène
wordt de kerk van een klooster herschapen in een bloedbad, opgepropt met lijken
van verkrachte edelvrouwen en nonnen. In dit ware inferno ontwikkelt zich bij de
inheemse bevolking een revolutionair klimaat, en in de aanvang lijkt het erop alsof
Norbert van Wesenbeke, zoon van de Antwerpse stadspensionaris, de centrale
figuur zal worden in het verzet tegen repressie en inquisitie. De roman voedt
overigens opnieuw in sterke mate de anti-Spaanse gevoelens. Maar algauw blijkt
dat Norbert niet het toonbeeld is van plichtsbesef en vastberaden vaderlandsliefde.
Hij is eerder een zwak personage dat helemaal in de ban raakt van passie en lust.
Hij wordt volledig ingepalmd door een vurige, maar duivelse Spaanse hofdame,
Susannah, een femme fatale die een spionne blijkt te zijn en Norbert aanzet tot
verraad, zelfs van zijn eigen familie. Door zijn vader wordt hij vervloekt. Hij wordt
op zijn beurt verraderlijk misleid tot een eed van geloofsafval en het hele
geuzengezin, Norbert met zijn vader en broer, maar ook met de toegesnelde jonge
en trouwe verloofde Annah, wordt op de brandstapel terechtgesteld. Het frontispice
illustreert dit luguber hoogtepunt.
De roman vertoont een chaotische mengeling van idealisme, geweld, erotiek,
ernst en luim die een divers publiek wil behagen. De luim of ‘jokkerny’ komt
bijvoorbeeld tot uiting in kroegscènes en een parodie op een steekspel. De
woordenvloed jaagt op extreme effecten en de hoofdtoon wordt gevormd door een
onmiskenbare voorliefde voor griezelelementen en gruwel. De Laet gebruikt
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die niet zozeer in de opbouw van een vaderlandse opstand, maar als sfeervolle
achtergrond om de psychologie van zijn labiel en hartstochtelijk hoofdpersonage
uit te werken, dat verscheurd wordt tussen trouw en verraad. Die hybride mengeling
is een merkwaardige uitzondering binnen de Vlaamse vaderlandse historische
roman, maar vertoont veel verwantschap met de Franse Romantiek, waarmee de
geschoolde De Laet in zijn literaire proefjaren in contact was gekomen.
Die vernieuwende stem werd echter door critici en tijdgenoten niet gehoord.
Evenmin werd het scepticisme geapprecieerd waarvan De Laet bijvoorbeeld in zijn
inleidende opdracht in versvorm aan de kunstschilder en illustrator Eugeen de Block
sporen laat zien. Die twijfelzucht werd later overigens, door August Snieders, als
een bewijs temeer van zwakheid en onervarenheid geïnterpreteerd. De roman stuitte
al bij zijn verschijnen op kritiek. Opnieuw was het Jan-Baptist David die in De
Middelaer hem kenschetste als een product van verhitte fantasie en ‘fransche
litteratuer à la mode’ dat door zijn protestantse tendens de Vlaamse lezer op een
dwaalspoor bracht.

Griezel en avontuur

aant.

De Laet doorspekte niet alleen zijn romantische geuzenroman met taferelen van
gruwel en bloed. Ook in andere teksten van hem zijn die terug te vinden, zoals in
het verhaal De vloek uit 1840, waarin het thema van de bloedwraak in talrijke
‘schriktonelen’ wordt uitgewerkt. Zijn voorliefde voor griezeleffecten is een symptoom
van een fascinatie die veel debutanten in de jonge Vlaamse literatuur aan de dag
legden voor de Franse romantische literatuur die toen in de mode was en waarvan
het gruwelelement een opvallend aspect vormt. Dichters als Ledeganck en Van
Rijswijck en prozaïsten tonen tussen 1837 en 1845 in hun teksten aan dat ze
schrijflust beleven aan de verkenning van het huiveringwekkende. Het wijst erop
dat de jonge Vlaamse literatuur, meer dan algemeen wordt aangenomen, aansluit
bij de Europese Romantiek. Meteen moet daaraan worden toegevoegd dat de
literaire kritiek die riskant geachte neiging trachtte in te tomen en dat auteurs,
Conscience voorop, er ook voor te vinden waren om de extremen van de
gruwelromantiek te weren of te verzachten.
Conscience hanteerde al in zijn bundel Phantazy uit 1837 graag de typische,
huiveringwekkende rekwisieten (lijken, bloedsporen, doodshoofden, kerkhoven
enzovoort) om zijn historische verhalen de nodige sfeer te geven. Dat de meeste
verhalen in een ver en duister verleden worden gesitueerd, is al een element in de
opbouw van geheimzinnigheid. In het grimmige spookverhaal ‘Godswraek (1467)’
verbindt Conscience tegengestelde elementen als dood, verderf en ondergang met
wellust en erotiek. Een jong meisje dat de Heilige Maria heeft gespeeld in een
optocht bij de intrede van Karel de Stoute in Antwerpen,

Willem van den Berg en Piet Couttenier, Alles is taal geworden. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1800-1900

415
wordt door twee Venetianen ontvoerd, verkracht en vermoord. De maagd keert als
een schimmig monster terug om een van hen naar een luguber kerkhof te lokken
en na een fatale kus in de hel te laten vallen. Van onvervalste gruwelromantiek is
er ook sprake in de fantastische legende Rowna, waarmee Eugeen Zetternam in
1845 debuteerde en die, zoals blijkt uit de gebruikte motto's, is geïnspireerd op
Victor Hugo's La ronde du Sabbat, waaraan Van Rijswijck ook al zijn ‘Heksendans’
had te danken. Het zigeunerverhaal, gelokaliseerd in het Duitsland van de vijftiende
eeuw, toont een lust tot het exploreren van extreme gevoelens van angst en wraak,
culminerend in een hels feest waarin baldadigheid, doodslag en geweld zegevieren.
Er zijn overigens wel meer Vlaamse auteurs die met dergelijke romantische
fantastische oefeningen debuteerden - Pieter Geiregat deed dat bijvoorbeeld nog
in 1848 met de ‘fantazy’ ‘Het hellefeest’ - om later de didactische weg op te gaan.
Dat neemt niet weg dat de verkenning van de impact van het demonische, zij het
soms met subtiele aanpassingen en verschuivingen, toch wel degelijk aanwezig
was. Een mooi voorbeeld is het verhaal ‘Het beulenkind’, dat Conscience in 1846
opnam in zijn bundel Avondstonden, maar dat al in 1840 in De Noordstar verscheen.
Het is een somber verhaal uit het zestiende-eeuwse Antwerpen over het tragische
lot van een vervloekt kind, de zoon van de gehate beul, dat als incarnatie van het
kwaad en de duivelse boosheid vanaf zijn prille jeugd door de hele gemeenschap
wordt vervloekt. Hij tracht als man met de hulp van zijn geliefde te ontsnappen aan
zijn lot, maar is gedoemd zijn vader op te volgen. De aandacht is niet zozeer gericht
op de handeling, als wel op het innerlijke drama of ‘wat er in [zyn] hart omgaet’. De
verteller exploreert het gevoelsleven, het overspannen zenuwgestel en de angst
van de zoon die, in tegenstelling tot de vader, de tegenstrijdigheid van zijn smartelijke
taak inziet en gruwt voor het geweld dat van hem wordt verwacht. Hij verkent de
gefolterde psyche van een problematisch geworden individu in een vervreemde
omgeving. Bij zijn eerste opdracht als beul vlucht de hoofdpersoon weg, achtervolgd
door een op bloed belust gepeupel, maar hij ontkomt aan de wraak én aan de vloek
die op hem rust. Het eindbeeld is dat van een gelukkig gezin in Brussel. Conscience
bedwingt hiermee een al te grote overheersing van het demonische. Elders
overheerst de idee dat het kwaad om vergelding vraagt, zoals in Consciences ‘De
brandende schaapherder’ (1846), een akelige geschiedenis uit de Antwerpse heide
anno 1418, waarin de lezer leert dat geen enkele misdadiger de wrake Gods kan
ontvluchten. De verschrikkelijke straf fungeert er als huiveringwekkend, maar ook
geruststellend voorbeeld.
Conscience en andere Vlaamse romantici putten hun stof voor die door het kwaad
gedomineerde verhalen dikwijls uit de rijke bron van het volkse orale erfgoed. Heel
wat kaderverhalen van Conscience vangen aan met de scène waarin
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de verteller in een landelijke omgeving zijn duister verhaal uit de mond van oude
volksvertellers in pure vorm optekent. Sommige auteurs ontmaskeren het oude
bijgeloof vanuit een verlicht denkpatroon en maken de lezer duidelijk dat er een
grote afstand bestaat tussen wat boerenlieden houden voor de inwerking van
demonische krachten en de moderne inzichten die dankzij de vooruitgang in de
natuurwetenschap zijn verworven. De landelijke novelle ‘Het lot’ (1846) van J.A. de
Laet ontkracht bijvoorbeeld het volkse geloof in ‘middeleeuwse’ toverij, heksen en
de ‘kwade hand’ die weegt op een boer die ten onder gaat aan de weelde die hem
na een loterijwinst is overvallen. Iets vergelijkbaars gebeurt in de roman De
vadermoorder of misdaed en berouw van Pieter Ecrevisse, gepubliceerd in 1859
maar als feuilleton verschenen in 1840. In de roman wordt een overgeleverd
spookverhaal uit de Maasstreek ontraadseld, waarbij een gevonden manuscript als
topos dient. De verteller lost het geheim van het kasteel van Stein op. De
angstwekkende verhalen over een dwalend spook gaan terug op een conflict tussen
vader en zoon in een adellijk gezin tijdens de zeventiende eeuw. Dat leidt tot
vadermoord door en berouw bij de zoon, die zich op een macabere manier als een
boetende zondaar acht jaar lang laat opsluiten in zijn slot. Tegenover het irrationele
bijgeloof stelt de auteur de gezonde rede. Het motto is ontleend aan Lucretius:
gelukkig is hij die de oorzaak der dingen mag doorgronden. Intussen is de tekst wel
een zwartgallig gruwelverhaal in de trant van E.T.A. Hoffmann - naar wie de auteur
verwijst - waarin de voorkeur voor het geheimzinnige en het bovennatuurlijke
domineert. Ook voor de toenmalige lezer moet de lectuur van het ijselijke
spookverhaal vooral een huiveringwekkende ervaring zijn geweest.
Gruwel kon ook de kop opsteken waar men het op het eerste gezicht niet
verwachtte. Zo is de vierdelige roman van Joseph Ronsse, Arnold van Schoorisse
uit 1845, in de eerste plaats een onverdachte nationale heldenroman naar het model
van Consciences De leeuw van Vlaenderen. De auteur belicht, met veel interesse
voor de plaatselijke geschiedenis van Oudenaarde, enkele jaren (1382-1385) uit
de Gentse opstand tegen de vorstelijke centralisatiepolitiek, met Filips van Artevelde
en de volkstribuun Frans Ackerman in de centrale rollen. Ackerman is het prototype
van de Vlaamse vrijheidsheld die zelfs zijn grote liefde, de dochter van het
titelpersonage, op het altaar van het vaderland zou kunnen opofferen.
Vaderlandsliefde heet er honderdmaal heiliger dan de liefde voor een vrouw. Maar
dat neemt niet weg dat het avontuurlijke en het privédomein gaandeweg de overhand
nemen. Dit gebeurt in de zogenaamde nevenintrige, waarin liefde, rivaliteit en haat
domineren. Laatstgenoemde elementen komen uitgebreid aan bod door het opvoeren
van een jaloerse, wellustige en vooral morbide ‘zwarte ridder’ die, met de hulp van
een valse priester dan nog, het grafelijke gezin Van Schoorisse terroriseert en de
geschaakte moeder jarenlang
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in een kerker opsluit. Dat geeft aanleiding tot macabere scènes, ontvoeringen,
onverwachte wendingen en emotionele taferelen van scheiding en hereniging,
waarbij gewaande doden springlevend worden teruggevonden. Zoals de criticus
P.F. van Kerckhoven in zijn recensie in Kunst- en Letterblad terecht opmerkte, is
de roman ‘eene gedurige afwisseling van vreugde en droefheid, van blydschap en
nêerslagtigheid, van hoop en wanhoop’, wat in feite niet de bedoeling kon zijn van
een vaderlandse heldenroman.
Het is mogelijk dat de Vlaamse prozaïsten van het eerste uur bij de uitwerking
van het huiveringwekkende in hun historische romans ook elementen uit de Engelse
griezelroman (gothic novel) of Duitse Schauerroman hebben verwerkt. Consciences
Geschiedenis van graef Hugo van Craenhove en van zynen vriend Abulfaragus.
Historische tafereelen uit de XIVde eeuw, die in 1845 door J.-E. Buschmann te
Antwerpen in een bijzonder fraaie vormgeving werd gepubliceerd, doet zoiets
vermoeden. De roman verhaalt in een eerste deel de raadselachtige geschiedenis
van Hugo van Craenhove. Hij leeft verbannen uit het grafelijk hof in de
veronderstelling dat hij zijn broer heeft vermoord. Op de heide, waar hij als weerwolf
in een hol is ondergedoken en aan zelfkastijding doet, ontmoet hij op toevallige
wijze de wees Bernhart van Reedale, die uit hetzelfde slot door de waarzegger en
magiër Abulfaragus is verbannen om te verhinderen dat hij achter het familiegeheim
van de moord zou kunnen komen. Uiteindelijk worden de geheimen opgelost. Na
de verbanning komt de hereniging. Beide hoofdpersonages keren naar het ouderlijke
slot terug, waar Hugo zich met zijn broer verzoent en Bernhart kan huwen met de
jongere zus van Hugo, om de nieuwe slotheer te worden. In het tweede deel doet
Abulfaragus zijn verhaal uit de doeken, een verhaal met tal van bloedstollende
bladzijden, zoals een macabere pesthuisscène. Talrijke aspecten verwijzen naar
de romantische griezelroman: de basisstructuur (het herstel van het initiële ‘gebrek’),
het motief van de kennisdrang (in de niet te stelpen lees- en weetlust van Bernhart),
het spanningselement (door anticipatie en retardering), de passieve held die door
het lot is gedomineerd, de mysterieuze setting en de locus terribilis als decor (bossen,
kastelen, begraafplaatsen enzovoort). Conscience zorgt er wel opnieuw voor dat
het avontuurlijke de overhand neemt en dat het bovennatuurlijke uiteindelijk een
rationele verklaring krijgt. Het griezelige wordt in evenwicht gebracht met positieve
elementen: de landelijke sacrale natuur en de religie bieden troost en genezing.
Vooral Abulfaragus' verhaal, met centraal daarin zijn bekering van het jodendom
tot het christendom, is een ware lofprijzing en verdediging van het katholieke geloof.
Hiermee damt Conscience een al te extreme gruwelromantiek in en ‘redt’ hij zijn
roman voor het Vlaamse leespubliek.
Wellicht het duidelijkst verwant met de Duitse mengvorm van rovers- en
spookverhalen uit de late achttiende eeuw is De Bokkenryders in het Land van
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Valkenburg, een roversroman van Pieter Ecrevisse uit 1845, die een waar
succesverhaal zou kennen in de negentiende eeuw (eerst verschenen als feuilleton,
vervolgens vier drukken, en een Franse en Duitse vertaling). De stof gaat terug op
historische feiten, namelijk het fenomeen van geheime roversbendes en banditisme
tussen 1730 en 1774 in de Landen van Overmaas (Nederlands-Limburg), dat werd
opgevat als een tegenbeeld van de aanvaarde orde, vermengd met elementen van
bijgeloof en duivelse magie, en dat aanleiding gaf tot mythevorming en een woekering
van volksverhalen. Er werden ook associaties gemaakt: zoals de bok tegenover het
lam staat, zo werd de strijd tegen de bendes opgevat als een strijd tussen goed en
kwaad.
Ecrevisse manifesteert zich in zijn roman als een betrouwbare verteller met
historische kennis en inzicht in de rechtspleging. Hij geeft ook blijk van interesse
voor de Limburgse volkscultuur, die uitgebreid wordt geïdealiseerd. Zijn verhaal
volgt de peripetieën van twee kinderen van een afvallig, maar overleden bendelid
die door de Bokkenrijders worden opgejaagd. Dit geeft aanleiding tot veel spanning,
mysterie en beproeving, maar uiteindelijk ook tot verlossing met de uitroeiing van
het ‘slangengebroed’. De protagonisten worden tussen goed en kwaad geplaatst.
Enerzijds is er de huiveringwekkende figuur van de bendeleider, Steven Doodryk,
die erin slaagt verschillende tegenstrijdige gedaanten aan te nemen en die de
incarnatie is van de huichelaar en het vermomde kwaad. Anderzijds is er de helpende
hand van een priester die, als een bemiddelaar, het goede vertegenwoordigt en
inzicht heeft in het plan van Gods voorzienigheid. Die oppositie en het verhaalverloop
bieden de verteller uiteindelijk de mogelijkheid om aan het motief van banditisme
een didactische wending te geven. De eenzijdige identificatie van de rovers met het
demonische (het ‘gedrocht’ in de samenleving), waarbij de sociale en economische
realiteit van het fenomeen wordt weggecijferd, biedt een perspectief op de keerzijde
van de dwaling. In de metaforische termen van de auteur: zoals de edelsteen ook
schittert in een modderpoel, zo straalt de deugd in een omgeving van verderf. In
elke boef schuilt nog een goed mens. Er is altijd hoop, ook voor de verloren zoon
en de zondaar.
Voor Ecrevisse is er bijgevolg ook in de maatschappelijke dwaling stof te vinden
voor wat hij zelf een bespiegelende letterkunde noemt. Die expliciete moralisering
valt op bij vergelijking met een succesrijke roman uit het genre van de
boevenliteratuur van latere datum, namelijk Baekeland, of de rooversbende van 't
Vrybusch, een compilatie legenden die de West-Vlaamse priester Victor Huys in
1860 verzamelde over de beruchte struikroversbende uit het bos van Houthulst. De
feiten spelen zich af tijdens de periode van de Franse overheersing aan het einde
van de achttiende en in het begin van de negentiende eeuw, en de auteur laat niet
na die te karakteriseren als een tijd waarin anomie heerst
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en algehele teloorgang van de overgeërfde moraal, wat aanleiding geeft tot veel
nostalgie en cultuurpessimisme. Het boek is één lange waarschuwing tegen het
verderfelijke kwaad dat vanaf die tijd als een sluipend gif in de maatschappij is
binnengedrongen, maar dat neemt niet weg dat vooral in de eerste hoofdstukken
een beklemmend beeld wordt gegeven van de collectieve angst die overheerst in
een gemeenschap waarin lukraak en zonder scrupules wordt gemoord. De
moraliserende toon lijkt daar niet opgewassen te zijn tegen de brutaliteit van
gewetenloze schurken, zodat van die tekst een grote dreiging blijft uitgaan.

De traditionele lijn

aant.

Ook met die verschuiving naar de fantastische exploratie van extreme emoties bleef
de historische roman zijn aantrekkingskracht houden in de Vlaamse literatuur na
1845. Binnen het genre ontwikkelden zich omstreeks het revolutiejaar 1848 ook
nieuwe inzichten, maar dat nam niet weg dat auteurs, critici en lezers nog een hele
tijd de historische roman bleven beschouwen als een aangename en nuttige vorm
van lectuur die een positieve bijdrage kon leveren tot de ontwikkeling van de
vaderlandse literatuur. De band met de vaderlandse propaganda was in het Zuiden
sterker dan in Nederland. Met de nodige geloofwaardigheid kon hij een wereld in
tijd en ruimte oproepen die het voortbestaan van eeuwenoude waarden en
cultuurpatronen tastbaar voorstelde en bijgevolg op ideale wijze vormgaf aan een
collectief gevoel van nationale samenhorigheid. Nog in 1853 verbindt Conscience
in het voorwoord van De boerenkryg zijn roman met een nationaal discours:
België is het geboorteland der vryheid; - hoe diep de blik ook zy, dien wy
in onze eigene geschiedenis poogen te werpen, wy vinden toch immer,
zelfs in de verste tyden, de bewooners der belgische steden in bezit van
breede vryheden, herkomstig van het volksregt dat deel maekte van onzer
vaderen zeden en wetten, van vroeger nog dan het tydstip hunner komst
op den tegenwoordigen grond onzes vaderlands.
Opvallend is dat de Vlaamse auteurs na 1850 de vaderlandse stof in de tijd uitbreiden
en ook de ‘verste tyden’ en de vroege voorouders van de Belgen met veel
verbeelding in hun historische romans tot leven brengen. Conscience doet dat zelf
in zijn Hlodwig en Clothildis. Historische tafereelen uit de Ve eeuw (1854), Eugeen
Zetternam in De Kimrische diluvie (1853) en Lodewijk Gerrits in De oude Belgen
(1854). Pieter Geiregat populariseert die stof in het verhaal ‘Ludwina’ in zijn bundel
Verhalen uit den ouden tyd (1854). De royalistisch gezinde Conscience beschrijft
in zijn lange roman, met een duidelijke vingerwijzing naar het koninkrijk België van
de negentiende eeuw, de genese van een maatschap-
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pij- en staatsvorm onder de Frankische koning Clovis, waarin het christendom voor
het eerst centraal kwam te staan, ten koste van het heidendom. Zetternam en Gerrits
gaan nog verder terug in de tijd en evoceren het leven van de Eburonen, Nerviërs
en Aduatieken in hun verbeten strijd tegen de Kimren en vooral de Romeinen. Er
is hier meer fantasie dan historische kennis in het spel en de auteurs roepen een
primitieve wereld op waarin nog bijgeloof, toverkracht en bruut geweld heersen.
Geiregat toont de oude Belgen in hun naïeve trekken, verslaafd als ze zijn aan spel
en gokken. Vooral Gerrits benadrukt in zijn roman die toestand van precivilisatie.
De oude Belgen weten nog niet veel van krijgslist, onderhandeling of compromis.
Het gaat om een woest volk - ze doen aan koppensnellen en leven in hutten als
‘negers’, schrijft Zetternam - maar het is uitgerekend die ongereptheid die de basis
vormt voor verheerlijking. Nog in ‘onbedorven’ toestand dragen ze in zich de
natuurlijke vrijheidsdrang. Als ‘ware’ Belgen hebben ze nog niet geleerd vreemde
overheersing te dulden, en ze sterven liever in de volle droom van vrijheid dan in
het reële besef van slavernij. Hun verzet is even wanhopig als irrationeel. Gerrits'
roman is in structureel opzicht een aaneenschakeling van taferelen - zoals in de
ondertitel overigens wordt vermeld - waarin telkens opnieuw, nevenschikkend en
zonder duidelijk eindpunt, de bevrijding als een woeste impuls of een natuurlijke
drift wordt ondergaan. Alleen enkele uitzonderlijke vrouwen en heidense priesters
weten die passie enigszins in te tomen of te sturen.
Taferelen uit de latere geschiedenis van België tonen in andere omstandigheden
een soortgelijke strijd, die ‘onafgebrokene worsteling, een onophoudend
bloedvergieten, eene reusachtige inspanning van krachten, ter verdediging der
vryheid’. De strijd wordt voorgesteld als een verantwoorde daad van verzet van een
verdrukt volk tegen een vreemde indringer. Elke ‘bezetting’ is een schending van
het erfdeel der voorouders, een inbreuk op de gewone orde, een natuurramp, een
‘zondvloed’ (diluvie). Andere constanten in het standaardverhaal zijn het respect
van de vorsten voor plaatselijke historische privileges en vrijheden, zoals dat vorm
kreeg in wetten en rituelen (de Blijde Intrede bijvoorbeeld), en het evenwicht tussen
wettelijk gezag en burgerlijke vrijheid, tussen vorst en volk. De Belg (en dus ook de
Vlaming) is in oorsprong met de vrijheid geboren en heeft die vrijheid in de loop van
de eeuwen ook wettelijk als volk verworven. De wisselvalligheden van die queeste
werden in de jaren 1843-1860 in talrijke variaties beschreven. Daarbij verschijnen
illustere helden op het toneel die een belangrijke historische rol hebben gespeeld,
maar ook figuren op het tweede plan, via wie de lezer een geprivilegieerde blik kon
werpen op cruciale episodes in de geschiedenis. Het gaat zeker niet alleen om
topmomenten in het nationale verleden. Dikwijls worden, al dan niet met provinciaal
chauvinisme, lokale helden aan de vergetelheid onttrokken. Zo is dat het geval met
Iwein van
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Aelst (1128), een verhaal uit de Noormannentijd door Philippe Blommaert uit 1842,
Arnold van Rummen, of Loon en Luik in de XIVe eeuw (1847) door Gaspard-Henri
van Boekel of Walter van Heule (1853) van de Kortrijkse onderwijzer Napoleon
Mussely-Boudewyn. Laatstgenoemde bijvoorbeeld schrijft een verhaal over een
edelman die deelneemt aan de zevende kruistocht en die na veel avonturen zijn
door Saracenen ontvoerde kroost terugvindt; tegelijkertijd wordt echter ook kennis
over de lokale geschiedenis van het Kortrijkse meegedeeld. De regio gold als bron
van kennis van het verleden: afgezonderd van het centrum bezaten onaangetaste
uithoeken van het vaderland nog een zuivere authenticiteit die elders verloren ging.
Zonder corrumperend contact met de voorthollende beschaving bleef men er trouw
aan de oude zeden die intact en ontginbaar waren gebleven. In dat opzicht zijn de
historische romans van Pieter Ecrevisse interessant, waarmee hij een fundamentele
bijdrage wenste te leveren tot een authentieke Vlaamse literatuur in België. De
carrière van Ecrevisse is op zich al symbolisch te noemen: als geboren Nederlander
(Obbicht, 1804) werd hij Belg uit overtuiging - in 1831 meldde hij zich als vrijwilliger
bij het Belgische leger en raakte gewond tijdens de Tiendaagse Veldtocht van Willem
I - en moest bij de overdracht van Limburg aan Nederland in 1839 zijn geliefde
Maasland verlaten. Hij vestigde zich te Eeklo, waar hij vrederechter en
provincieraadslid werd en actief meewerkte aan de Vlaamse emancipatiebeweging
in een geest van samenwerking met Nederland. Voor zijn historische romans (zoals
De drossaert Clercx van 1846) put hij doelbewust uit de Vlaamse geschiedenis én
uit de geschiedenis van zijn geboortestreek (Limburg). Hij vindt er talloze bewijzen
van ‘onverbasterde’ zeden, gebruiken en levensvormen die typisch zijn voor de aard
van het Vlaamse volk. Die volksnationaliteit wordt gekenmerkt door respect voor
eigendom en wettelijk gezag, eerbied voor de banden van familie en huwelijk,
zedelijkheid en godsdienstigheid.
Dé drijfveer van die historische romans is een zoektocht naar de organische band
met het verleden dat de kiemen van het heden bevat. Zo gaat Domien Sleeckx in
een van zijn vroege publicaties, de bundel Kronyken der straten van Antwerpen
(1843), op zoek naar herinneringen die aan Antwerpse locaties verbonden zijn. Hij
heeft daarbij vooral oog voor de relicten uit het verleden zoals die nog zijn aan te
treffen in volksfeesten, verhalen en overleveringen die de tijd hebben getrotseerd,
in straatnamen, gebouwen en aloude rituele gebruiken. In een van de verhalen
motiveert hij zijn onderneming als volgt:
Indien er ooit een land bestond, welkers inwooners door den
alvernielenden loop der eeuwen heen hartstochtelyk de zeden en
gewoonten hunner voorvaderen tot op onze dagen aenkleefden, is dit
land voorzeker het onze. Waer is inderdaed het volk dat meer dan wy die
aloude feesten en gebruiken godsdienstelyk heeft blyven
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bewaren, waermede het voorgeslacht gewoon was elke vrome daed, elke
buitengewone gebeurtenis als onuitwischbaer aenteteekenen? Het schynt
als of onze voorouders, sints zoo vele jaren onder het beheer van vreemde
vorsten zuchtende, door het behouden dier zoo schilderachtige
middeleeuwsche overblyfselen, in de slaverny zelfs, tegen wil en dank
hunner gebieders, zich nationael wilden toonen, met de gewoonten en
zeden van vroegere en voor Vlaenderen veel roemryker en gelukkigere
tyden onafgebroken aen hunne afstammelingen overtezetten.
De passage werd in latere uitgaven van Sleeckx' Kronyken weggelaten en is daarom
des te sprekender voor de nationale drijfveer die in 1843 nog van de tekst uitging.
Die nadruk op de continuïteit met het verleden - de Vlaming is ‘verkleefd’ aan de
traditie en de ‘voorouderlijke zeden’ - neemt niet weg dat tegelijkertijd het anders-zijn
van het verleden benadrukt werd. In diezelfde kronieken van Sleeckx valt evenzeer
de nadruk op die wordt gelegd op de vreemdheid van het oude Antwerpen in een
niet te vatten mengeling van wonderlijke toverij en bijgeloof, barbaarsheid én
vroomheid. Merkwaardig is dat niet. Rode draad in de historische romans en verhalen
vormt immers evenzeer de poging om het eigenaardige en het andere van het
verleden te vatten - de atmosfeer, de geest, de zeden, de dynamiek - en de
tastbaarheid ervan te verhogen door het profileren van typische kenmerken en
details waardoor het verleden verschijnt zoals dat werkelijk is geweest (de
zogenaamde couleur locale). Eventueel konden illustraties het verbeeldings- en
inlevingsvermogen van de lezer extra stimuleren. Die onderneming eindigt in een
poging om het verleden zo waarheidsgetrouw als mogelijk in fictie weer te geven.
Paradoxaal genoeg openbaart het ware zich dan in het onbekende, het ongewone
en uiteindelijk in het onwaarschijnlijkste. In de totale productie van de Vlaamse
historische roman heeft de Antwerpse auteur Konstantijn Simillion dit wellicht het
duidelijkst verwoord en aangetoond met zijn roman Anna Moens, de schoone
brouwersdochter uit 1860. Simillion streefde ernaar daarin een zo onpartijdig mogelijk
beeld te geven van het Rusland van Peter de Grote - op zichzelf al ongewone stof
voor een Vlaamse historische roman - met oog voor het ‘eigen-aardige’ van de
politieke cultuur, maar zijn verhaal resulteert vooral in een verbazende blik op de
positie van de seksueel en moreel miskende vrouw in een vreemde en ‘barbaarse’
omgeving.
In al die teksten bouwt de verteller aan een ondubbelzinnige relatie met de lezer
die geloof hecht aan de veilige gids, de betrouwbaarheid van zijn feiten en bronnen,
en uiteindelijk aan zijn waarheid, ook al schept de fictie slechts een illusie daarvan.
Beproefde technieken om die waarheidsillusie te bereiken zijn het alwetend
vertelperspectief, de editoriale toevoeging van extratekstuele voetnoten en
‘bewijsstukken’, zoals originele documenten, bronnenmateriaal en
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kaarten die de authenticiteit van de fictie moeten staven (zoals Hendrik Conscience
doet in zijn Jacob van Artevelde), de getuigenis (een personage vertelt als secundaire
verteller zijn eigen levensgeschiedenis, zoals Abulfaragus in Consciences
Geschiedenis van graef Hugo van Craenhove) en de topos van het gevonden
manuscript (zoals in Pieter Ecrevisses Het meilief van Geleen). In het ideale geval
komen daar volgens het model van Walter Scott nog technieken bij om een beeld
van het verleden te geven dat zowel exact als levendig is: de openingsscène, de
concentratie van de intrige en het grote aandeel van dialogen.
Door dit alles kon de historische roman in België en Vlaanderen een grote invloed
op de ontwikkeling van een nationaal en ook politiek bewustzijn uitoefenen. Het
succes van Consciences De boerenkryg (1798). Historisch tafereel uit de XVIIIe
eeuw uit 1853 toont dit aan. De roman verscheen kort na de originele editie te
Antwerpen in talrijke vertalingen: in 1853 in Franse vertaling als feuilleton in het
Brusselse katholieke dagblad L'Emancipation en vervolgens nog tweemaal in
boekvorm in België (Luik en Doornik), in 1853 viermaal vertaald in het Duits, in 1855
nogmaals in het Frans, en in het Engels. Dit spectaculaire succes in het buitenland
werd door de euforisch gestemde Vlaamse kritiek uiteraard opgevat als een
lauwerkrans voor de nationale letterkunde in Vlaanderen. Maar ook de Franstalige
kritiek loofde de roman als bijdrage tot de nationale (Belgische) literatuur. Dit
gebeurde onder meer in de invloedrijke kritieken van Jean Stecher, een Gentse
vooruitstrevende en democratisch gezinde publicist die tot professor was benoemd
te Luik en die in de context van de Belgische cultuur de producten van de jonge en
dynamische Vlaamse literatuur vertaalde en van kritisch commentaar voorzag. Het
succes van Consciences romans werd daarbij vooral op rekening geschreven van
typische eigenaardigheden van die literatuur, zoals eenvoud en natuurlijkheid.
Toch is deze roman door zijn nationale inslag sterk anti-Frans. Het gegeven is
de korte gewapende rebellie van de zogenaamde brigands in 1798 na een reeks
ingrijpende republikeinse maatregelen tijdens de Franse bezetting. Conscience stelt
zijn roman voor als een eerherstel voor de opstandelingen, maar het boek is veel
meer dan dat. De auteur weet in zijn tekst de revolutionaire ommekeer die aan de
grondslag ligt van die revolte de allure te geven van een traumatische breuk zoals
die zich voordoet in het persoonlijke leven van eenvoudige plattelandsmensen in
het gefingeerde idyllische dorp Waldeghem (in feite Lichtaart), ergens in de Brabantse
Kempen. De roman toont de eerste sporen hiervan in een proloog. Daarin wordt
gefocust op een kermisdag in 1793 en op een intieme religieuze dienst in de
dorpskerk, ‘tot smachtens toe’ gevuld met volk dat respect toont voor een
eeuwenoude orde. De gewijde sfeer wordt verstoord door een plaatselijke aanhanger
van de revolutie, een anticipatie op wat nog komen moet. Vijf jaar later doen de
Franse soldaten hun intrede in het dorp, met aan
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het hoofd de landverrader uit de proloog. De Fransen gedragen zich als
‘bloedhonden’ en dwingelanden. De prent die in de eerste druk van de roman als
frontispice is opgenomen, toont die sansculotten met hun geprononceerde duivelse
blikken aan het werk. De diaboliserende metaforiek wordt de hele roman door
gehanteerd. De nieuwe revolutionaire ideeën uit Frankrijk drijven vervolgens een
wig in vertrouwde relaties tussen gelijkgezinden en familieleden of versterken
sluimerende rivaliteiten. Het gevolg is vijandschap, haat, oorlog, verwoesting,
doodslag en wraak.
In de loop van het verhaal worden de feiten, waarvoor Conscience zich zowel op
historische studies als op volksoverleveringen en lokale tradities baseerde, meer
en meer geïnterpreteerd. De verplichte militaire dienst en de vervolging van de
geestelijkheid worden als onmenselijke en goddeloze daden voorgesteld, een vorm
van ontaarding zelfs. De helden van de boerenopstand worden martelaars in een
heilige oorlog die bereid zijn om voor hun geloof te sterven. Het gaat gaandeweg
om een fundamentele strijd tussen goed en kwaad, en de nationale tegenstellingen
tussen Frans en Belgisch-Vlaams krijgen een parallel op een hoger ethisch plan,
namelijk door de keuze die door de protagonisten moet worden gemaakt tussen
‘heidense’ haat en christelijke vergevingsgezindheid, gesymboliseerd in het bloedrode
kruis dat door de pastoor als voorbeeld wordt gesteld. Ook de Fransen en de
revolutionair en landverrader Simon-Brutus tonen hun menselijke gelaat en zijn
vatbaar voor inkeer en berouw, waardoor uiteindelijk de nationale en uitgesproken
anti-Franse tendens wordt gerelativeerd. De roman werd hiermee wellicht ook
aanvaardbaarder voor Franstalige lezers. Het verhaal blijft in de eerste plaats
patriottisch en antirevolutionair van aard, gevoed door de dreiging die na 1848 van
het Franse expansionisme uitging. Maar daarbij voegt de roman, in de evolutie van
de centrale personages, even duidelijk een conservatief en religieus element toe.
Het denkbeeld is uiteindelijk dat België zich pas zal kunnen handhaven als het
teruggrijpt naar de culturele waarden en het katholicisme van het ancien régime,
die nog het best zijn geconserveerd in de aard en de gebruiken van de Vlaming op
het platteland. Ook de Franstaligen en Walen konden dus iets leren uit deze
geschiedenis. Het gaat om antirevolutionaire opstandige Vlaamse boeren die
Conscience als leuze in hun vaandel laat dragen ‘Voor God en Vaderland’, in déze
volgorde, en niet het even bekende ‘Voor Outer en Heerd’ (Pro aris et focis).
Een andere historische roman van Conscience die duidelijk op een politieke en
maatschappelijke boodschap is gericht, is de omvangrijke Jacob van Artevelde uit
1849, een jaar waarin de belangstelling voor de figuur van Artevelde in de politieke
cultuur, de historiografie, de literatuur en de beeldende kunst een hoogtepunt
bereikte. Jacob van Artevelde, de Gentse hoofdman of kapitein die in de eerste helft
van de veertiende eeuw, meer bepaald in de beginperiode
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van de Honderdjarige Oorlog, een machtige politieke rol had gespeeld in het
graafschap Vlaanderen ten gunste van Engeland, werd in het Vlaanderen van de
negentiende eeuw in etnische termen geïnterpreteerd als een nationale held en
werd symbool van het streven naar onafhankelijkheid, vooral omdat hij de invloed
van Frankrijk in Vlaanderen had beperkt. Consciences roman is een product van
het eerherstel en de toenmalige cultus rond de figuur van Artevelde, maar gaat
verder. In de goed gedocumenteerde en gestructureerde roman verschijnt Artevelde
als de Wijze Man, een consensusfiguur die boven de partijen naar het algemeen
welzijn streeft. Ongetwijfeld klinken hierin Consciences persoonlijke politieke
opvattingen door. Het boek bevat ook een les in de richting van de Vlaamse
ontvoogdingsstrijd waarin in de jaren veertig de eerste sporen van partijstrijd
opdoken. Ook in de Belgische context is de tekst te lezen als een patriottisch pleidooi
na de revolutionaire golf die in 1848 door Europa spoelde en de dreiging die van
Frankrijk uitging. De eerste druk van de roman bevat overigens een allegorische
prent als frontispice die deze Vlaams-Franse tegenstelling extra in de verf zet.
Vanwege al die betekenislagen hebben we hier zeker te doen met een politieke
historische roman en niet meer, zoals met De leeuw van Vlaenderen het geval was,
met een historische heldenroman. Beide grote romans van Conscience zijn nationaal
geïnspireerd, maar in De leeuw domineert de romantische verbeelding; in Artevelde
is dat een realistisch streven naar waarheid en politiek-maatschappelijk bewustzijn.
Met veel zin voor historische nauwkeurigheid herstelt Conscience volgens de
toenmalige stand van de historiografie in zijn Artevelde-figuur het beeld van een
moreel integer, wijs en rechtvaardig politiek leider die de belangen van de burgerij
en het volk wist te verzoenen. Dat Artevelde in feite helemaal niet democratisch
was en een gewelddadige en opportunistische persoonlijkheid had, benadrukt post
factum nog meer de idealistische voorstelling van de onbegrepen leider die zich
offert voor zijn volk. In Consciences visie streeft de wijze burger Artevelde, met
respect voor orde, recht, wet en vorst, naar een consensus tussen alle gezindheden
en groepen. Hij wordt daarbij in schril contrast geplaatst met een antifiguur, de
hoogmoedige arrivist en ambachtsdeken Geeraard Denys, die symbool staat voor
twist en tweedracht, egoïsme en ‘volksdwaling’. Op een knappe manier weet de
verteller uit hun handelingen een gedragscode en een politieke filosofie te distilleren
en aan zijn lezers voor te stellen. Zelfs de manier waarop de rivalen zich kleden,
spreken of hun huis inrichten is te lezen als betekenaar van een ethische code. De
ruimtelijke voorstelling van groepen die zich tijdens een volksvergadering op spontane
manier schikken, kan als een metafoor worden gelezen voor een gewenste
maatschappelijke ordening. Indirect spiegelt de tekst een ideale burgerlijke
samenleving voor, functioneel voor het België en Vlaanderen van de negentiende
eeuw, gebaseerd op nationaal volks-
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recht, staatkundige onafhankelijkheid, politieke en persoonlijke vrijheid, welvaart,
burgerzin en solidarisme.
Een andere prototypische historische roman als verkenning van een collectief
ideaal, een ethische code of een overtuiging is De wolfjager. De Kempen in den
Spaenschen tyd van August Snieders, gepubliceerd in 1860. Als in een soort
ontwikkelingsroman wordt hierin de persoonlijke zoektocht voorgesteld van een
problematisch individu in een chaotische tijd. We volgen het wel en wee van een
edelman tijdens de hervormingstijd in de Nederlanden van 1566 tot 1576. Deze
Nicolaes Cuyl - een stamvader van de auteur Snieders, over wie de verteller in zijn
voorwoord meldt dat hij familiepapieren naliet die hem inspireerden tot zijn roman
- is Oranje- en vrijheidsgezind, maar worstelt met zijn trouw en eed aan de Spaanse
vorst. De innerlijke strijd is pijnlijk en problematisch; hij droomt van de vrije en
onafhankelijke Nederlanden, maar kan zich evenmin distantiëren van het katholieke
geloof en de moederkerk. In zijn allianties kan hij zich niet achter de ‘oproermakers’
scharen, noch achter de Spanjaarden. De diplomatische behendigheid en de ambitie
van zijn vriend Karel van Mansfeld zijn hem vreemd. Het conflict leidt tot een
gewetenscrisis en een vlucht naar de Kempen, waarbij de heidebewoner en wolfjager
Arend Bout een beschermende en steunende rol vervult. Uiteindelijk houdt de
protagonist zijn droom van een onafhankelijk land en een homogeen Nederlands
volk intact, ook al kan hij dat zelf niet in daden omzetten. Snieders wendt hier duidelijk
het genre van de historische roman aan om zijn ideaal een aureool van waarheid
te bezorgen. Het wordt immers ondersteund door de vermeende historiciteit van
zijn fictie. Maar even duidelijk is het dat hij een negentiende-eeuws cultureel ideaal
van nationale saamhorigheid tussen alle ‘Nederlanders’ in het verleden projecteert.

Nieuwe inzichten

aant.

In de jaren veertig liet Pieter Frans van Kerckhoven een nieuwe wind waaien in de
Vlaamse roman, wat ook repercussies had op de manier waarop historische fictie
werd geschreven. Zelf publiceerde Van Kerckhoven in zijn debuutjaren nog
traditionele historische verhalen met nationale inslag in de lijn van Conscience,
zoals ‘Fabricius en Lange Margriet’ (1841), een passioneel verhaal uit de tijd van
de hervorming, of ‘De graef van Steenburg’ (1842), waarin zelfs bij wijze van proef
de middeleeuwse spreektaal als couleur locale wordt geïmiteerd. In 1851 publiceerde
hij in het tijdschrift De Vlaemsche Rederyker een Boerenkrijgverhaal ‘Valentyn
(1799)’ met een heel andere aanpak. De ‘gesel’ van de conscriptie en de
godsdienstvervolging voor het bedreigde vaderland vormen hier ook, net zoals dat
in Consciences roman De loteling van twee jaar later het geval zou zijn, een centraal
gegeven en het uitgangspunt voor het dra-
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matische verloop van een vriendschap tussen een loteling en een priester. Van
Kerckhoven thematiseert echter de nationale tegenstelling niet en hij richt zijn
aandacht vooral op het emotionele en psychologische aspect. Hij analyseert de
vriendschapsbanden, de sympathie tussen verwante zielen, de geheimen van het
hart zoals die in tijden van oorlog op de proef worden gesteld. Crisissituaties brengen
onvermoede gevoelsdomeinen in de mens aan het licht. Van Kerckhoven laat de
katholieke priester zelfs verliefd worden op de vrouw van zijn vriend. Er is ruimte
voor vrijheid in het denken, los van de religie, maar ook voor twijfel en wanhoop.
Ingelaste brieven tussen de verbannen loteling en zijn geliefde vrouw op de ouderlijke
hoeve onderzoeken het medium waarlangs sympathische gevoelens als ‘elektrische’
golven worden uitgewisseld. Ook in Van Kerckhovens andere historische verhalen
fungeert het verleden veeleer als decor voor een spannend verhaal waarin aandacht
wordt besteed aan de reactie van groepen en individuen in tijden van crisis. In ‘Maria
van Velten’ (1856) bijvoorbeeld, dat in de Franse bezettingstijd speelt, met
ingrediënten als oorlog, carrière, verleiding, kinderroof, toeval, herkenning en
verzoening, worden de beproevingen van een gevoelig moederhart verkend.
Het is geen toeval dat deze accentverschuiving zichtbaar wordt in het werk van
P.F. van Kerckhoven. Zij ligt in het verlengde van uitspraken in het kritische werk
van de auteur. Al in 1845 nam hij op ostentatieve wijze stelling tegen de historische
roman, die in zijn traditionele romantische vorm een ver verleden oproept in een
mengvorm van historische feiten en verbeeldingskracht. In een principieel stuk ‘Het
[sic] historische en het hedendaegsche roman’ uit 1845 stelde hij dat Walter Scott,
de erkende meester in het genre, ondanks zijn grote historische kennis toch dikwijls
een vals beeld van de Middeleeuwen gaf. Zijn vele navolgers deden het nog slechter.
Ook de poging van Vlaamse auteurs om aan de ‘dichterlijkheid’ van een ver verleden
gestalte te geven, noemt hij onbezonnen. De ‘reuzentyd’, de stem der geschiedenis,
wordt tot ‘onophoudend gebrabbel’ herleid. Een dergelijke roman slaagt er niet in
de lezer een ‘nauwkeurige afschildering der zeden van vorige eeuwen’ te bieden.
Van Kerckhoven verwacht daarom veel meer van de zogenaamde hedendaagse
roman, waarin personages figureren die aan de contemporaine tijd zijn ontleend of
die handelen in een recenter verleden, een periode die we uit eigen ervaring of op
autoriteit van ooggetuigen werkelijk kunnen kennen. Vanuit Van Kerckhovens optiek
gaat dat om de periode vanaf 1750, dus ook om die romans die handelen over de
Oostenrijkse en Franse tijd, zoals die over de Brabantse Omwenteling en de
Boerenkrijg. Die grote gebeurtenissen zijn immers nog levend in het collectieve
geheugen aanwezig. Het is hem daarbij niet om het relaas van feiten te doen, maar
om het onderzoek van het menselijke hart, kennis van ‘den inwendigen mensch’,
iets wat Van Kerckhoven als het artistieke doel bij uitstek van
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zijn tijd beschouwt, zowel in de literatuur als de plastische kunsten. ‘Het beschryf
der uitwendige werkingen heeft voor dit van het inwendig gevoel plaets moeten
ruimen.’ Met dit pleidooi voor de artistieke verkenning van de menselijke psyche in
de roman nam Van Kerckhoven in 1845 in Vlaanderen beslist een vooruitstrevend
standpunt in.

Portret van Pieter Frans van Kerckhoven, een tekening door Willem Geefs.

In feite stelt Van Kerckhoven vanuit artistiek oogpunt een epistemologische kwestie
aan de orde: het verleden is slechts kenbaar door empirie of eigen ervaring. Vandaar
zijn wat uitdagend pleidooi om de romantisch geïnspireerde historische roman te
vervangen door een romangenre dat in staat is de ‘hedendaagse’ realiteit, de
menselijke drijfveren en een inwendig gevoelsleven te peilen en daardoor ook een
reële bijdrage te leveren aan de beschaving van het lezerspubliek. Een
ondubbelzinnig artistiek standpunt is dat niet, omdat het verbonden is met, zelfs
ondergeschikt is aan een maatschappelijk ideaal van verlichting. Iedere afzonderlijke
lezer moet volgens Van Kerckhoven een zelfstandig oordeel kunnen vormen, en
daarvoor acht hij een historische roman met een twijfelachtig waarheidsstatuut niet
zo geschikt. Hij verwacht meer van romans die tonen wat echt in de harten leeft.
Ze kastijden de ondeugd in de maatschappij, wekken het gevoel voor het goede
op, verfijnen het gevoel, verzachten de zeden en dragen dus uiteindelijk bij tot de
emancipatie van het Vlaamse volk.
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Het is de vraag of Van Kerckhoven in staat was dit programma te realiseren, zeker
ook omdat er in 1845 in Vlaanderen nauwelijks een publiek bestond om de resultaten
ervan te lezen en naar waarde te schatten. Zijn standpunten vertonen wel parallellen
met wat er op dat moment in Nederland gebeurde, waar de historische roman zich
aanpaste aan de behoeften van het moderne realisme. Dat hij in Vlaanderen een
avant-gardepositie innam, blijkt uit behoudende reacties. In antwoord op de kritiek
van Van Kerckhoven op het gebrekkige nut van de traditionele historische roman
binnen de Vlaamse literatuur publiceerde Jacob F.J. Heremans al vlug een hele
studie ‘Over den roman’ in de eerste jaargang van Het Taelverbond (1845). Hij
handhaaft voor zijn beschouwing over de roman in Europees perspectief het
gebruikelijke onderscheid tussen de zedenroman (verkenning van maatschappelijke
calamiteiten, zeden, gebruiken en menselijke ervaringen, onafhankelijk van de tijd
van handeling) en de historische roman, die het verleden doet herleven en die berust
op ‘die groote gebeurtenissen, waerdoor de mensch door eene buiten hem gelegen
kracht in een andere sfeer geschokt wordt’. Dit schokeffect is en blijft een uitgelezen
middel voor Vlaamse auteurs om de lezer te confronteren met een verloren
gewaande tijd, een verleden dat niet ‘geschilderd’ wordt om dat verleden zelf, zoals
bij Scott (dixit Heremans), maar als hefboom, als prikkel voor een gedroomde
toekomst. Conscience toont hoe de vaders waren en hoe de zonen moeten worden,
zo drukt de criticus het uit. Het effect bestaat in het energetisch ‘ontvlammen’ van
de vaderlandsliefde. De lezer wordt in de beschrijving van de bewegende,
dynamische menigte meegetrokken, en de auteur van de ideale historische roman
laat de lezer fictief deelnemen aan de actie en meteen aan de gefantaseerde opbouw
van de nieuwe vaderlandse roem. Heremans bevestigt hiermee de jonge traditie
van de nationaal geïnspireerde historische roman zoals die zich na 1837 in
Vlaanderen gevestigd had.
Dit neemt niet weg dat in de jaren 1847-1850, niet toevallig in een revolutionaire
periode in Europa waarin ook enkele Vlaamse literatoren, zoals Domien Sleeckx,
democratische en sociaalkritische echo's laten horen (zie hierboven), de vernieuwing
zich daadwerkelijk manifesteert, zij het niet zozeer op formeel vlak, als wel door de
inbreng van een nieuwe thematiek. De historische roman raakt daarmee overigens
uit het nationalistische vaarwater. Auteurs met populistische ideeën projecteren hun
sympathie voor het volk in een ver verleden. Ze zoeken voor de sociale en
ideologische tegenstellingen in hun maatschappij parallelle verhoudingen op in
vroegere tijdvakken, zoals het middeleeuwse conflict tussen de feodale adel en het
volk dat in ‘slavernij’ en ‘onderdrukking’ zou hebben geleefd. Uiteraard is er veel
sprake van projectie en het valt ook op dat de fictieve oefening een fatalistische
uitkomst heeft. De queeste naar gerechtigheid, vrijheid en gelijkheid is steevast
gedoemd te mislukken.
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Een opvallende figuur is hier Eugeen Zetternam. Met zijn Bernhart, de laet, roman
uit de Middeleeuwen (1847) zette hij de toon. Het boek verhaalt de tragische opstand
van Bernhart, een lijfeigene die in een liefdesgeschiedenis is verwikkeld met Regina,
de dochter van de wrede slotheer Raoul van Herendal. Vanwege die liefde wordt
hij op onrechtvaardige manier gestraft: zijn vader wordt opgehangen. Zijn verdere
leven staat in het teken van de wraak op de gehate adel. Hij schakelt op bloedige
wijze twee rivalen, tweelingbroers, uit en slaagt erin zijn heer in een grafkelder met
de spookbeelden van stamvaders te tergen en te bespotten. De geliefden weten te
vluchten, maar Regina sterft. Jaren later staat de in het klooster getreden monnik
Bernhart vol wrok voor het sterfbed van zijn dwingeland. Het komt niet tot een
verzoening of oplossing. Een goddelijke stem spreekt slechts de voorspelling uit
dat het volk pas eeuwen later de adel omver zal kunnen werpen, maar dan weer
door een nieuwe geldadel zal worden onderdrukt. Het boek is op een abstracter
niveau opgevat als een soort vraagstuk dat de lezer in alle vrijheid kan onderzoeken
en beoordelen. Zetternam kiest op een doordachte manier personages en groepen
uit die hij in een middeleeuws decor plaatst en die een symbolische strijd aangaan
om onoverbrugbare religieuze en maatschappelijke tegenstellingen op te lossen
(vrijzinnigheid versus religie, het standsverschil). De exemplarische strijd van de
protagonist mislukt en het boek eindigt met een visionair beeld van een latere
moderne revolutie, die echter evenmin de idealen van gelijkheid en broederlijkheid
zal kunnen verwezenlijken. Slechts ‘ginds, over het graf, heerscht vrede, gelykheid
en geluk!’ De auteur wijst in zijn voorwoord op een mistroostige manier naar de
tegenwoordige nieuwe oppositie tussen de bezittende klasse en het arme, lijdende
volk. Het motto van de roman luidt dan ook: ‘Menschen zijn altyd menschen... In
vele zaken is het verleden de spiegel van het tegenwoordige.’ Geen wonder dat de
literaire kritiek moeite had met de roman en de neiging van de schrijver naar het
sombere en ontmoedigende, zoals Heremans in een recensie schreef. Hij looft
Zetternam wel omdat hij begrepen heeft dat de Vlaamse literatuur rond 1847 een
‘ernstig, denkend tydvak’ is ingegaan, maar hij noemt het werk van ‘een diep denker’
een ‘afbrekende roman’. De criticus haalt de woorden aan van een eenvoudige
lezeres die bij het sluiten van de roman uitriep: ‘Hoe wreed! Veel te veel haet, en
geene liefde!’ Zetternam had blijkbaar de zelfopoffering en de broederlijkheid
vergeten, hét grondbeginsel ‘waeruit al het goede dat de maetschappy ooit zal
opleveren, moet voortspruiten’.
Zetternam deed de denkoefening desondanks nog eens over in Simon
Cokkermoes (1850), een historisch tafereel uit 1382, dat in structureel opzicht opvalt
door de opeenvolging van uitzichtloze gesprekken waarin de onverzoenbare
tegenstellingen tot uiting komen tussen de adel (in de persoon van Lodewijk van
Male) en de ‘vrienden van het volk’ (het titelpersonage en Filips van Arte-
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velde), die tevergeefs aansturen op een nieuwe maatschappelijke orde. Iets
vergelijkbaars schreef Pieter Geiregat met zijn Ridder Geeraerd (1848). De verteller
appelleert aan de sympathie van de lezer voor het lot van verdrukten en presenteert
een geval van grove onrechtvaardigheid, gepleegd door een wrede dwingeland die
zijn onderdanen terroriseert, verkracht en verbrandt. De bloedige wraak is als een
wensdroom te lezen in het licht van de bezitsverhoudingen in de negentiende eeuw.
Lodewijk Gerrits stelt in zijn historische roman De zoon des volks (1847) het tragische
lot en de ondergang voor van een aanhanger van de volkspartij tijdens de Brabantse
Omwenteling (rond 1790), opnieuw in oppositie met een adellijke opponent en rivaal.
Ook hier wordt de link met het heden gelegd door de interpretatie van de strijd als
een voorafspiegeling van de partijzucht die het zogenaamd vrije België domineert.
De thematische verruiming van de Vlaamse historische roman in de richting van
een nieuwe sociale en filantropische thematiek vertoont dus nogal wat onmacht en
defaitisme. Dat neemt niet weg dat het genre als dusdanig standhield en in
Vlaanderen ook nog na 1860 zijn aantrekkingskracht zou behouden.

De zedenroman

aant.

In het al vermelde richtinggevende artikel ‘Over de roman’ uit 1845 definieert Jacob
F.J. Heremans de ideaaltypische zedenroman als een middel tot zedelijke beschaving
die ‘het eigenaerdige in zeden en gebruiken, de gewaerwordingen der ziel, den
inwendigen mensch van welkdanige eeuw beschouwt’. Het tijdperk waarin die
romans zich afspelen, is van secundair belang, in tegenstelling tot wat Van
Kerckhoven met de hedendaagse roman voorhad als alternatief voor de historische
roman. Eigenaardige zeden en menselijke gedragingen komen in alle tijden voor
en het is een kwestie die naar waarheid ‘af te schilderen’. Verder schrijft Heremans:
‘De zedenroman moet edele gevoelens inboezemen, de gebreken der eeuw gispen,
de maetschappelyke wonden heelen [en] den mensch tot zynen idealen toestand
trachten terug te brengen.’ Hij verbeeldt de maatschappij als een ziek lichaam politici en sociologen spraken in vergelijkbare medische termen over de
negentiende-eeuwse maatschappij - dat in de zedenroman als het ware een
genezende behandeling krijgt, en tegelijk bij de lezer het gevoel voor het ideale
oproept. Door het goede te prijzen en het kwade te geselen veredelt men het morele
bewustzijn van de lezer. Voor Heremans en vele anderen gold in feite daarmee nog
steeds een ethische en idealistische opvatting van literatuur. Die moet immers bij
de mens een denkbeeld van het schone doen ontstaan, met andere woorden van
de natuur in haar ideale toestand. Het kon niet de bedoeling zijn dat zedenromans
aanleiding geven tot fatalisme, anarchie of blinde utopie. Voor elke vorm van sociale
kritiek moest de beschavende opbouw als tegengewicht fungeren.
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Michel Verswyfel, L'ange du bien et l'ange du mal (De engel des goeds en des kwaads).
Gravure naar een schilderij van Gustaaf Wappers, plano, 1846. Wappers' voorstelling van
de strijd tussen goed en kwaad is in verband gebracht met een tekst die Hendrik Conscience
in juli 1845 in Het Taelverbond publiceerde: ‘De engel des goeds en de geest des kwaeds’.
De ‘Mijmering’ in pseudo-Middelnederlandse stijl verbeeldt de strijd tussen een engel en de
duivel om de ziel van een gestorven meisje.

Niet alleen bij de critici, maar ook bij de Vlaamse auteurs bestond er omstreeks
1845 een idee van de opdracht die een zedenroman aan de schrijver oplegde. Zo
omschrijft Eugeen Zetternam in zijn verhaal ‘De zwanen’ uit 1846 auteurs die het
op zich nemen de gebreken van een maatschappij en het menselijke hart te ontleden
als ‘zwarte schrijvers’. In het allegorische verhaal staat een onervaren verliefde
jongeling centraal, die door zijn vader, een rijke Antwerpse koopman, twee soorten
nuttige lectuur krijgt aangeboden om inzicht te krijgen in zijn toekomstig leven als
man en echtgenoot. Idealistische teksten van ‘witte schrijvers’ leveren hem fantasieën
van een idyllische wereld op, waarin ook witte zwanen een symbolische rol vervullen.
Zwarte zwanen domineren dan weer sombere fantastische verhalen over twist,
ondergang en ellende. Zetternam benadrukt vooral de rol van de ‘zwarte schrijver’.
Die lijdt onder de onvolmaakt-
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heden van zijn tijd en voelt zich geroepen om de pijnlijke waarheid aan de medemens
mee te delen. Zijn werk is ontluisterend, maar noodzakelijk. Ook Zetternam hanteert
medische metaforen. ‘De heelmeester snijdt dikwijls diep om de wonde te heelen.’
Hij schildert de ondeugd niet om het plezier van het schilderen, maar om er de afkeer
van op te wekken. Hij gispt de gebreken van een maatschappij om die te verbeteren
en streeft uiteindelijk het geluk na van hen bij wie al lezend de ogen worden geopend.

Ethisch vademecum

aant.

De eerste gepubliceerde zedenromans in Vlaanderen dateren van de vroege jaren
veertig. Ze passen in een tijd waarin het wantrouwen groeide ten opzichte van de
ongebreidelde fantasie en er meer natuurlijkheid en waarheid van de literaire
voorstelling werden verwacht. ‘Meer realiteit en minder mysticismus,’ vraagt een
criticus in Het Taelverbond naar aanleiding van het verschijnen van Burgerdeugd,
een jeugdwerk van August Snieders uit 1851. In hetzelfde jaar geeft Pieter Frans
van Kerckhoven in een positieve bespreking van de verhalenbundel In alle standen
van Domien Sleeckx het hoogste waarderingscijfer aan die prozaschrijvers die alle
artificiële ‘tooneelbegoochelingen’ afzweren en een trouwe weerspiegeling van de
natuur nastreven. ‘Door het ware trachten zy op den geest [te] werken, en het
natuerlyke is voor hen het hoogste punt waertoe het drama kan reiken.’ Overigens
is er een parallel te trekken met Nederland, waar rond 1840 het realistisch proza
doorbreekt.
Die wending naar het natuurlijke en reële is in de eerste plaats vast te stellen bij
de pionier van het Vlaamse proza, Hendrik Conscience. Tot op het einde van de
jaren dertig was zijn romantische sociale bewogenheid vooral tot uiting gekomen
in enkele hooggestemde lyrische prozateksten in de stijl van De Lamennais
(bespiegelingen, visioenen en zinnebeelden) waarin op emotionele wijze wordt
uitgevallen tegen de maatschappij - een ‘poel vol boosheid’ - en waarin
rechtvaardigheid en evangelische broederliefde als antidotum worden gepredikt
(bijvoorbeeld in ‘Weetlust en geloof’ van 1839). Vanaf de vroege jaren veertig
publiceert hij een aantal verhalen, schetsen en romans die de bakens uitzetten van
de Vlaamse zedenroman waarin artistieke en ethische doelstellingen met elkaar
worden verzoend. Het gaat vooreerst om drie teksten (Wat eene moeder lyden kan,
Hoe men schilder wordt en Siska van Roosemael) die veelal in één adem worden
genoemd, niet alleen omdat ze vlug een grote bijval kenden - ze raakten veeleer
snel ‘uitgevochten’ dan uitverkocht - maar ook omdat ze in Duitsland in een vertaling
van Melchior von Diepenbrock onder de titel Flämisches Stilleben (Regensburg
1845) samen op de markt werden gebracht. Van daaruit raakten ze verder in enkele
Europese landen met succes verspreid, via vertalingen in het Engels, het Italiaans
en het Zweeds (Sketches from Flemish
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Life, Londen 1846, Vita domestica dei Fiamminghi, Florence 1846, Tales of Flemish
Life, New York 1849, en Flämiskt stillif, Helsinki 1854).
In Wat eene moeder lyden kan (1841), een ‘ware geschiedenis’ (oorspronkelijke
ondertitel) over een behoeftig Antwerps arbeidersgezin dat zich kranig verzet tegen
de dreigende schandelijke bedelarij, schetst Conscience het bewustmakingsproces
van een rijke jonge dame uit de burgerij die leert wat armoede is én het genot ervaart
om persoonlijk aan liefdadigheid te doen. Een les in paternalisme dus. De verteller
spreekt van de ‘zoete ontroering van medelijden’, en het is uitgerekend dat
medeleven dat hij in de ‘gevoelige harten’ van zijn lezers tracht op te wekken. Emotie
en melodrama worden dan ook niet gespaard, overigens ondersteund door illustraties
bij de tekst. Bij de eerste publicatie van het verhaal in het tijdschrift De Noordstar
van 1841 werd een sfeervolle ets van E. de Block gevoegd, en de eerste publicatie
in boekvorm in 1844 werd verlucht met vijftig houtsneden van H. Brown naar
tekeningen van J. Mathysen. In het zeer verzorgde miniboekje (in 36°-formaat) een realisatie van drukker J.-E. Buschmann - zijn ze als buitentekstplaten, maar
ook naar Frans model als vignetten in de tekst geïntegreerd. De illustraties volgen
en benadrukken de emotionele ups en downs van het verhaal. Hoe men schilder
wordt, in een even keurige vormgeving op de markt gebracht, brengt het aandoenlijke
verhaal van de uiteindelijk succesrijke schildersloopbaan van een jongen uit een
eenvoudig gezin. Siska van Roosemael (1844) laakt (in heftige bewoordingen) de
Vlaamse parvenu's in hun Fransdolle imitatiedrang. Het is een invloedrijk boek in
de opbouw van opvattingen over de morele corruptie die uitgaat van Franse
beinvloeding, een stelling die bijvoorbeeld in Engeland in de overigens gunstige
kritische receptie van Sketches from Flemish Life (1846) met enige verbazing als
typisch voor Conscience en de nieuwe Vlaamse literatuur werd opgemerkt.
De lezer kon hier kennismaken met het basisrecept van veel van Consciences
latere zedenromans: een spannend, aangrijpend of amusant verhaal in een (ook
voor laaggeschoolde lezers) aangename en bevattelijke stijl, niet gericht op de
uitdieping van een complex karakter in uitzonderlijke omstandigheden, maar wel
op het overbrengen van een moraal op de maat van de middengroepen en de
werkende klasse in de toenmalige maatschappij. Zo bevatten de drie aangehaalde
populaire verhalen al eenvoudige lessen die op een niet mis te verstane manier
door een betrouwbare en waarneembare verteller aan de lezer worden
gecommuniceerd. Door het idealiseren van voorbeelden en het gispen van
tegenbeelden wordt een ideale natuurlijke orde geprezen. Daarin is men gevoelig
voor het lot van de minderbedeelde medemens, men heeft er vertrouwen in een
fundamentele, goddelijke rechtvaardigheid, die de deugdzaamheid weliswaar op
de proef stelt, maar uiteindelijk beloont, men gelooft in eerlijke arbeid die immer
adelt, men streeft vooruitgang en sociale promotie na, maar
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Illustraties bij Hendrik Conscience, Wat eene moeder lyden kan. Ware geschiedenis. Ets
van Eugeen de Block bij de eerste publicatie in De Noordstar, 1841, naderhand uitgewerkt
tot een schilderij. Daaronder titelpagina en illustratie uit de boekuitgave in 36°, Antwerpen,
J.-E. Buschmann, 1844, met vijftig houtsneden van H. Brown naar tekeningen van J.
Mathysen.
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schuwt daarin de hoogmoed. Uiteindelijk hecht men ook grote waarde aan de
opvoeding en de leescultuur die de enkeling zowel intellectueel, als cultureel, als
sociaal verheft, op voorwaarde dat die geen aanleiding geeft tot ‘verbastering’,
oftewel vervreemding van zijn (bescheiden) stand en de etnische nationaliteit, die
garant staat voor een gedegen ethische code.
Nog vóór 1860 varieerde Conscience op dit basisgegeven met een reeks romans
die maatschappelijke vraagstukken onder de loep namen en waarmee hij zijn
groeiend lezerspubliek van aangename en nuttige lectuur voorzag. Hij toont zich
daarbij een meester in het opwekken van sympathie met eenvoudige lieden die in
nood verkeren of extreem op de proef worden gesteld, een talent dat hij overigens
ook in andere subgenres, zoals het kinderverhaal, bewijst. Het bekendste is
ongetwijfeld dat van ‘Janneken en Mieken’, geplaatst in een kaderverhaal waarin
een grootmoeder bij het warme haardvuur als verteller optreedt, en dat op bijzonder
melodramatische en aandoenlijke wijze de lezers laat meeleven met het droevige
lot van twee kinderen die hout sprokkelen en in een vriesnacht verdwalen en van
kou sterven (De grootmoeder 1852). Afgezien van de onderhoudende en opvoedende
functie, maakt Conscience met dergelijke uiterst eenvoudige ‘vertelsels’ zijn lezers
gevoelig voor het sociale vraagstuk. Hij was hiermee overigens bijzonder actueel.
In 1841 schreef hij met het zojuist besproken Wat eene moeder lyden kan een
letterlijk meelijwekkend verhaal over ‘ware’ armoede en dat op een moment waarop
in België de aandacht ontstond voor de schaduwzijde van de industrialisering en
het economisch liberalisme. Zonder dat dit meteen aanleiding zou geven tot
initiatieven op het vlak van de sociale wetgeving, was de sociale kwestie toen in
België toch een burning issue. In 1843 werden bijvoorbeeld de eerste nationale
enquêtes en sociologische studies uitgevoerd over de deerniswekkende
levensomstandigheden van de arbeidersklasse, het pauperisme en de vrouwenen kinderarbeid. Conscience behield de aandacht voor die actualiteit en publiceerde
in de jaren vijftig een aantal zedenromans die het sociale vraagstuk onder de
aandacht brachten. De plaeg der dorpen (1855) snijdt het vraagstuk van het
alcoholisme of de jeneverpest aan. De rol van het geld in de toenmalige standenen klassenmaatschappij staat centraal in romans als De arme edelman (1851), De
gieregaerd (1852), Het geluk van ryk te zyn (1855) en De geldduivel (1856).
In al die romans wordt de sociale problematiek op een vanzelfsprekende wijze
uit een moreel oogpunt benaderd. Conform het normatieve model dat Heremans
onder woorden bracht - de zedenroman moet ‘den mensch tot zynen idealen toestand
trachten terug te brengen’ - ontwikkelt Conscience voorstellingen betreffende het
goede en ideale in de mens, ook waar wantoestanden of aberraties aan de kaak
worden gesteld. Zo vertelt De plaeg der dorpen het verhaal van een dronkaard dat
de verteller door een vriend-onderpastoor uit het
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Hageland aan de hand is gedaan en dat enkel tot doel heeft ‘tot les en tot voorbeeld’
te dienen. In een idyllisch landschap worden akelige tonelen beschreven die afkeer
opwekken, maar enkel om de lezer naar het goede te richten. Het is een kwestie
van deugdzaamheid en wilskracht, zo leert het verhaal. In het nawoord stelt de
verteller enkele jaren na de feiten ter plekke vast dat de moedige dochter het kwaad
en het fatum van de vader heeft afgeschud en een gelukkig gezin heeft gesticht.
De geïdealiseerde vrouw incarneert hier (zoals op vele andere plaatsen in
Consciences werk) de deugd in haar ‘ongeschonden’, primitieve, krachtige en
natuurlijke vorm: doorzettingsvermogen, vlijt, arbeidslust, spaarzaamheid,
tevredenheid met het lot, om er enkele facetten van te noemen. De verteller laat die
deugden oplichten tegen de achtergrond van een negentiende-eeuwse maatschappij
waarin materialisme en egoïsme zegevieren. Rijkdom en bezit zijn slechts
schijnwaarden, zo leert Conscience bijvoorbeeld ook in Het geluk van ryk te zyn.
Leden van een arbeidersgezin uit de geringe burgerstand in Antwerpen - de man
is schoorsteenveger - maken zich allerlei voorstellingen over rijkdom. Wanneer ze
dan door een toeval daadwerkelijk schatrijk worden, brengt het hun enkel onrust,
hoogmoed, twist en ongeluk. Pas wanneer het geld gestolen is en het huis uit is,
komen ze opnieuw in hun gewone doen. Geluk hangt blijkbaar samen met
lotsaanvaarding - als een mens maar tevreden is, laat de verteller de beproefden
zélf zeggen - en respect voor de standsverhoudingen (of: blijf in de stand waar je
geboren bent). Daarom ook kan Conscience in een scène verpauperde kantwerksters
in een Antwerpse vochtige steeg beschrijven als toonbeelden van netheid, en dit
ondanks hun bittere armoede. ‘Kwijnende bloemen, in duistere kelders gekweekt;
hun bloed is kleurloos, en de tering is de worm, die veler levenswortelen knaagt...
En nochtans, zij zijn blijde, zij zingen tusschen den eeuwigen arbeid!’ Doelbewust
wijst hij op de ambivalentie van hun toestand (‘Of ze schoon [mooi] zijn? Ja en neen.
Zij zijn jong, en dit is al veel’), maar niet om de spanning tot het ondraaglijke op te
voeren en zo tot verontwaardiging en verzet aan te zetten, maar wel in functie van
een optimale moralisering.
Het prijzenswaardige standsbewustzijn is overigens een constant motief in de
zedenschetsen en -romans van Conscience uit de jaren vijftig. Het duidelijkst wordt
dit nog in De arme edelman. In deze goed geconstrueerde roman laat Conscience
zijn lezer in een voortdurende afwisseling van bevestiging en teleurstelling van
verwachtingen trapsgewijs achter het geheim komen van een verarmde edelman.
Hij weet eerst nog zijn schandelijke situatie op heroïsche wijze voor het oog van
iedereen te verbergen, maar na verloop van tijd moet hij toegeven en in ballingschap
naar Frankrijk (!) vertrekken. Dankzij het op de valreep bereikte huwelijk van zijn
dochter met een burgerjongen aan wie zijn overleden voogd een fortuin heeft
nagelaten, wordt hij uiteindelijk
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toch nog in zijn oorspronkelijke ‘natuurlijke’ positie en rijkdom hersteld. In het model
van de edelman, bij wie het vermogen tot distinctie is aangeboren, kon de lezer hier
- als in een spiegel - leren hoe het er in de maatschappij van de negentiende eeuw
ook voor de eenvoudige burger op aankwam een standsbesef te ontwikkelen waarbij
afstand en gevoeligheid voor de blik van de ander van doorslaggevend belang
konden zijn bij de opbouw van houding en gedrag.

Titelpagina van August Snieders, De gasthuisnon. Een verhaal uit onze tyd. Antwerpen,
1855. Titelprent door J.-B. Wittkamp.

Ook concurrenten en volgelingen van Conscience ontwikkelden in hun
zedenromans in de eerste plaats modellen van geïdealiseerd sociaal en moreel
gedrag. Overtuigende voorbeelden hiervan zijn terug te vinden in de verhalen en
romans van August Snieders. In zijn eerste proeven, die hij als feuilleton of
mengelwerk in de krant publiceerde en vervolgens verzamelde in Beelden uit ons
leven (1851), krijgt de lezer een hoop maatschappelijke ellende voorgeschoteld.
Een bevlogen kunstenaar stuit op onbegrip. Hij wordt geconfronteerd met het
woekergedrag van kunsthandelaren en sterft van honger; twee verstoten kinderen
van een moordenaar kunnen niet ontkomen aan de vloek die op hen rust, enzovoort.
Maar daar blijft het natuurlijk niet bij: dit aandikken van het erbarmelijke lot van de
paria in een ‘boze wereld’ is een opstap om niet alleen medeleven op te roepen,
maar ook het idee aan te wakkeren van een ideale
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verlichte samenleving die op broederliefde is gebaseerd. Minder melodramatisch,
maar even effectief is later werk van Snieders, zoals de populaire en exemplarische
roman De gasthuisnon. Een verhaal uit onze tyd (1855). De dochter van een kolonel
die in Oost-Indië gaat vechten - het levert (binnen het verhaal) het eerste Indische
verhaal in de Vlaamse literatuur op - groeit op in een rijk Antwerps pleeggezin. De
lezer, en zeker de lezeres die in deze roman expliciet wordt aangesproken, krijgt
alle kansen om te hopen op een idylle tussen deze Isodora en Paul, de zoon des
huizes. Maar die verwachting wordt de kop ingedrukt. Paul is zozeer door de gelden eerzucht van zijn moeder aangetast dat hij toestemt in een verstandshuwelijk,
dat een proces van morele neergang inzet. Met hem gaat het van kwaad tot erger.
Uiteindelijk vlucht hij voor schuldeisers naar Amerika, komt terug en pleegt zelfmoord.
Isodora blijft in deze neergaande spiraal een toonbeeld van morele integriteit. Zij
wordt gasthuisnon, redt de zoon van Paul uit de brandende ouderlijke woning - het
frontispice kondigt dit hoogtepunt aan met een prent van J.-B. Wittkamp, gegraveerd
door H. Brown - en is een baken van deugdzaamheid in de poel van ellende die
haar omringt. Met haar standvastigheid - opnieuw een vrouw - incorporeert zij enkele
fundamentele waarden en waarheden die de verteller wil overbrengen: om het hoofd
te bieden aan de chaos heeft de maatschappij behoefte aan naastenliefde, maar
ook aan de regulerende kracht van de godsdienst. Hier zet Snieders al de bakens
uit van een conservatief katholicisme dat hij bijvoorbeeld in zijn latere historische
romans zal verdedigen.
Voor een goed begrip van die zedenromans, en vooral voor de sentimentele tot
zelfs melodramatische toon ervan, is het belangrijk om te weten dat veel van die
teksten oorspronkelijk als feuilletonliteratuur zijn ontworpen. Voorvechters van de
Vlaamse zaak op cultureel vlak ijverden, met de aangroei van de leesbehoefte onder
de Nederlandstaligen, voor een alternatief voor de zeer populaire feuilletonrubriek
in de Vlaamse dagbladpers, die in hun ogen veel te veel op buitenlandse leest was
geschoeid. Voor de invulling van die rubriek in de Vlaamse kranten werd inderdaad
via vertaling vooral uit de Franstalige pers geput. Onderzoek van de Gentse kranten
in de periode 1836-1860 wees overigens uit dat niet alleen de pers een van de
belangrijkste distributiekanalen was voor geschreven fictie in Vlaanderen, maar ook
dat in de lijst van de honderd meest gelezen feuilletonauteurs (in de Nederlandsén Franstalige kranten samen weliswaar) vooral buitenlandse auteurs prijken, met
Alexandre Dumas voorop. Om daar iets aan te doen organiseerden bijvoorbeeld
de Gazette van Gent en haar drukker Eugène Vanderhaeghen in 1855 een prijskamp
voor het schrijven van een feuilletonroman, in de rondzendbrief en oproep tot
deelname een ‘romantisch verhaal’ genoemd. De jury bestond uit leden van de
maatschappij De Tael is Gansch het Volk (Rens, Snellaert, Blommaert, Rogghé en
Geiregat).
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Uit de verslagen van het verloop van de wedstrijd die tussen maart en september
1855 in De Eendragt verschenen, kunnen we opmaken hoe de winnaar, de
Antwerpse letterkundige Johan van Rotterdam met zijn ‘eenvoudige geschiedenis
uit de duinen’, De dochter des visschers, in concurrentie kwam met inzendingen
waarvan de titels al boekdelen spreken: met Violetta, De zoon des dronkaerds,
Carlo Santiago, Neala of de verovering van Mexico, Helena van Leliëndal enzovoort
kon de lezer avontuur, sentiment, geschiedenis én nuttige lering verwachten. Die
lading werd blijkbaar in 1855 in Vlaams-België met de term ‘romantisch’ gedekt.
De roman van de winnaar Johan van Rotterdam, die in 1855 in De Gazette van
Gent, De Gazette van Antwerpen en door de inrichters ook apart in boekvorm werd
gepubliceerd, vertelt inderdaad - tegen de achtergrond van de economische crisis
in de visserij aan de Belgische kust (de setting is ‘het gehucht’ De Panne) - aan de
hand van een sentimentele historie een eenvoudige les: liefde kan geluk brengen,
ondanks armoede. De zoon (Simon) van een verarmde weduwe gaat een contract
aan om twee jaar lang in loondienst op zee te varen. Het afscheid van zijn moeder
en verloofde (Dorothea) op de zeedijk van Oostende is hartverscheurend.
Gescheiden van elkaar ontmoeten de protagonisten de nodige hindernissen en
tegenslagen. Zo moet Simon de goudkoorts in Californië trotseren, Dorothea heeft
te kampen met een rivaal, het ouderlijke huis brandt af, haar vader verliest het
gezicht, de moeder wordt krankzinnig, Dorothea wordt gedwongen tot bedelarij
enzovoort. De onwaarschijnlijkheden stapelen zich op, maar dat kan het geluk en
de opluchting om het happy end niet drukken. De liefde verbindt uiteindelijk de
beproefde familieleden, vrienden en verloofden. Zelfs de krankzinnige moeder
geneest nog als bij wonder.
Het extreem melodramatische gehalte van dit soort verhalen moet mede op conto
van het genre of het type van de feuilletonliteratuur worden geschreven en niet
meteen worden aangerekend als een tekort aan smaak of artisticiteit bij de auteur
(wat in de literatuurstudie wel meermalen is gebeurd). Dat de Vlaamse schrijvers
in dat genre geen Europese toppen scheerden - op Hendrik Conscience na - heeft
met beperkingen op het gebied van talent en taalvermogen te maken. Veel Vlaamse
auteurs schatten het literaire gehalte van het genre van de zedenroman overigens
hoofdzakelijk in naargelang het op kunstige wijze kon bijdragen tot de opvoeding
en verlichting van de volks- en lagere middenklasse. Waar nodig werd de boodschap
via een motto op het titelblad, een raamverhaal (dat dikwijls een secundaire verteller
introduceert) of in een voorwoord zelfs nog eens extra duidelijk gemaakt. Wat voor
een hedendaagse lezer storend, overbodig of grappig kan zijn, was voor de
gemiddelde Vlaamse lezer van toen een welkome steun in een literair leerproces.
Zo leidt Johan van Rotterdam in zijn verhaal ‘De verborgen schat’ (met artistieke
illustraties van Jaak Gons versche-
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nen in De Vlaemsche School van 1856) op fictieve wijze de schrijver en geneesheer
Alfried de L(aet) ten tonele, die tijdens een wandeling in de omstreken van Antwerpen
aan vrienden het verhaal vertelt van ‘zotte Kaet’, een bedelares die net als haar
man krankzinnig en door verdrinking aan haar einde komt, als gevolg van een
ongecontroleerde reactie op de ontdekking van een verborgen schat op hun
pachthoeve. Ook hier wordt rijkdom losgekoppeld van geluk. De verteller beschrijft
(via de focus van de geneesheer) het ziekte- en aftakelingsproces met het
geïnteresseerde oog van een deskundige arts en wetenschapper. De toehoorders
spelen echter slechte verstaanders en Van Rotterdam laat zijn tweede verteller op
het einde nóg eens de les expliciteren en samenvatten: geld maakt niet gelukkig
en het is zaak tevreden te zijn met wat eigen (handen)arbeid opbrengt.
Eenvoud van vorm en duidelijkheid in de pedagogische tendens zijn constanten
in de vele voorbeelden van Vlaamse zedenromans die vóór 1860 werden geschreven.
Emmanuel van Driessche bijvoorbeeld, een leraar die zeer actief was in het
liberaal-flamingantische verenigingsleven te Brussel, schreef er talrijke van. Klaes
de veehoeder (1854) laat zien hoe een vondeling en bestedeling door ijver, moed
en deugd een gerespecteerd pachter, eigenaar, echtgenoot en landbouwhervormer
wordt. De ‘romantische charakterbeschouwing’ De veroordeelde (1858) is een
pleidooi voor een menswaardige behandeling van gevangenen en toont aan hoe
iemand een misstap kan goedmaken, dankzij zelfvertrouwen en wilskracht. De
verteller treedt hier op als een verlicht paternalist die een veroordeelde jeugdvriend
op het rechte pad weet terug te brengen door hem eenvoudige oefeningen in
deugdzaamheid aan te leren, zoals het bijhouden van een dagboekje met goede
en slechte daden, naar het voorbeeld van Benjamin Franklin, die andere grote man
uit de volksklasse, zoals de verteller hem noemt. Wat een meisje vermag (1856),
met als motto ‘Als de zeden verbasteren, gaat het volk ten onder’, voert een verarmd
Vlaams gezin ten tonele, dat slachtoffer is van de economische crisis in de jaren
1845-1847 in Brussel, maar dat alle gevaren van de moderne grootstad trotseert
en uiteindelijkheid zegeviert door trouw te blijven aan de voorvaderlijke Vlaamse
waarden en deugden (eenvoud, huiselijkheid, eerlijkheid). Het boek is ook een
lofrede aan het adres van de centrale heldhaftige jonge vrouw die het zedelijke
verval in de moderne maatschappij van antwoord dient.
Van hetzelfde gehalte zijn de zedenromans van Pieter Geiregat, een zeer
productief schrijver die in het Gentse een typische carrière maakte van kaarsenmaker
tot journalist en hoofdredacteur van De Gazette van Gent. Representatief zijn het
verhaal ‘Het huisgezin van eenen fabriekwerker’ (1852), waarin de kinderarbeid
wordt aangeklaagd, maar waarin ook het volksonderwijs wordt voorgesteld als een
panacee voor de sociale ellende, en de roman Freê-altyd-wys
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(1853). Ook deze roman is een ware propaganda voor het van staatswege ingerichte
volksonderwijs. Het titelpersonage is de ‘immer-pientere-Frederik’, zoon van een
metselaarsknecht, voor wie dankzij dat onderwijs een intellectuele beroepscarrière
mogelijk wordt. Hij blijft echter binnen zijn stand en ontwikkelt zich als een soort
modelarbeider in een metaalfabriek, waar hij in overleg met zijn patroon allerlei
structuren bedenkt ter verbetering van de materiële en geestelijke toestand van de
arbeiders, zoals een vereniging voor onderlinge bijstand. Ook hiermee is Geiregat
actueel, want de Belgische wet op deze sociale organisatievorm dateert van 1851.
De intellectuele en morele superioriteit van ‘Freê’ is zo groot dat hij de liefde opwekt
van Maria, de dochter van zijn baas: zij vindt in de eenvoudige arbeider de morele
integriteit die verdwenen is uit het ouderlijk gezin, dat zich heeft geconformeerd aan
de schijnwaarden (en de dubbele moraal) van een bourgeoiswereld waar alleen
nog aan geld en uiterlijk vertoon wordt gedacht. De sociale barrière maakt een
huwelijk natuurlijk onmogelijk. Ook in dat conflict en ongeluk ontpopt de hoofdpersoon
zich als een moreel leider, die haar zelfs van de zelfmoordplannen geneest die zij
door de lectuur van Goethes Die Leiden des jungen Werthers had opgedaan. Indirect
vormt de roman overigens een gids voor de eenvoudige Vlaamse lezer, die het
meer moet hebben van deugdzame liefdesverhalen als Paul en Virginie van
Bernardin de Saint-Pierre en Elisabeth van Madame Cottin, een ‘meesterwerk van
de verhevenste kinderliefde’, dan van George Sand. Beide protagonisten offeren
hun liefde op - Freê wordt priester, Maria (!) gasthuisnon - en worden aldus in hun
verdere leven, tot in hun dood toe, symbool van de zuivere broederlijkheid en
naastenliefde die eens zullen zegevieren. Zelfs de hardnekkigste zondaars uit het
verhaal komen tot inkeer. Het sentiment neemt hier de overhand, maar ook de
moralisering. De verteller heeft met dit pathetische einde overigens niets anders op
het oog dan wat hij in zijn inleiding aankondigt: hij wil dat de lezer het boek sluit met
de gedachte dat hij met de lectuur ervan een beter mens geworden is.
Met deze ideaalbeelden - meestal van enkelingen uit de onderlaag van de
maatschappij of slachtoffers van het lot die uitmunten door hun moreel gedrag creëren de zedenromans ook een sociale ideologie. Zo heeft Lodewijk Gerrits, van
wie al duidelijk werd dat hij ook in zijn historische romans een sociale inslag liet
domineren, opvallend veel oog voor het probleem van het standsverschil en de rol
van het kapitaal in de menselijke verhoudingen, een problematiek die hij meestal
verpakt in liefdesverhalen. In het verhaal ‘Een verstooten meisje’ (uit de bundel
Vertellingen van 1854) confronteert hij de ware liefde van een verwaarloosd meisje
uit een koopmansgezin voor een rijke jongeling met de zakelijke motieven en de
alternatieve plannen van de ouders die, naar de zeden van de tijd, het goud als de
God der eeuw beschouwen. De roman
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Eliza Devries (1857) verkent, ook al via een melodramatisch liefdesverhaal, de kloof
tussen de rijke burgerij en de verarmde adel. Enkel de pathetische dood biedt hier
een uitweg uit een uitzichtloos conflict.
Indirect wordt hiermee een sociale status-quo gepredikt. Dat hoeft niet te
verwonderen, want ook de Vlaamse auteurs leefden in een economische omgeving
waarin vrijheid en persoonlijk initiatief domineerden en waarin correcties enkel
werden toegelaten om de grootste mankementen en negatieve nevenwerkingen
van dit economische systeem bij te sturen, zoals de miserabele
levensomstandigheden van de arbeidersklasse. Dominant was daarom ook de
opvatting dat de arbeiders enkel door zelfhulp, vooruitziendheid en persoonlijke
inzet hun materiële en zedelijke situatie konden verbeteren. De Vlaamse
zedenromans reikten daarom ook eerder een vademecum aan met lessen in selfhelp
en regulering van het zedelijk gedrag. In die zin functioneerde ook Geiregats
toonbeeld van de ‘goede arbeider’ in Freê-altyd-wys. Verder was het vanzelfsprekend
dat de oplossingen voor de sociale kwestie werden overgenomen die de burgerij
en de kerk in België voorstelden, namelijk het individueel en particulier initiatief en
in veel mindere mate de organisatie van de arbeiders zelf. De Vlaamse auteurs
waren ‘volksschrijvers’ en in sociale zin hield dit in dat ze, in een positie tussen rijk
en arm in, als go-between de oplossingen konden propageren die én de sociale
vrede én de lotsverbetering van de arbeidersklasse aanprezen, waarmee ze van
op een zekere afstand sympathiseerden. Vanuit die tussenpositie konden ze in de
propaganda van deze denkbeelden vrij ver gaan, idealistisch en principieel, en
vandaar ook de soms zeer pathetische pleidooien om liefdadigheid en altruïsme de
voorrang te laten hebben op zelfzucht, koopmansgeest, kapitaal en luxe. De oppositie
is exemplarisch verwoord in de titel van de roman Geld of liefde, zedenroman (1855)
van Désiré Delcroix.
De oproep van de auteurs klinkt ook vroeg in de geschiedenis van de sociale
politiek in België. De Belgische industriëlen zouden de paternalistische doctrine
echter slechts schoorvoetend toepassen. In de Vlaamse roman weerklinkt al vroeg
de lof van de zuivere menslievendheid. Men leze bijvoorbeeld Anna, eene ware
geschiedenis uit de volksklas (1854) van Christiaan Pieter du Mont, een volgeling
van Pieter Frans van Kerckhoven, waarin de onbaatzuchtigheid binnen de fictieve
ruimte royaal wordt beloond. Een rijke Antwerpse koopman biedt op spontane wijze
hulp aan twee onbekende noodlijdende jongetjes, die uiteindelijk zijn eigen zoontjes
blijken te zijn naar wie hij al jaren wanhopig op zoek is. Het toeval herenigt hem na
een lange periode van scheiding (en verblijf in Batavia) met zijn verarmde vrouw
en kinderen, die een ware kruisweg hebben doorgemaakt. Het gezin wordt uiteindelijk
herenigd. Na lijden komt verblijden, zeker voor wie het in de moderne ‘zelfzuchtige’
maatschappij niet heeft verleerd de christelijke caritas te beoefenen.
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Sociale kritiek

aant.

Soms helt die voorzichtig correctieve toon in Vlaamse zedenromans over naar kritiek.
Die is in de eerste plaats van cultuurpolitieke aard, waar in het teken van de Vlaamse
strijd aanvallen worden gelanceerd op taaltoestanden in het Belgische bestuur. Zo
kan men in de korte roman De twee advocaten van Johan van Rotterdam
(verschenen in Het Taelverbond in 1851-1852, in boekvorm in 1862) een felle
aanklacht lezen tegen de malafide praktijken van Brusselse advocaten die een
eenvoudige pachtboer oplichten, maar nog meer tegen de Belgische justitie, die
zich (in dat concrete geval te Brussel) uitsluitend van het Frans bedient om recht te
spreken over mensen die geen Frans verstaan en die zich niet eens kunnen
verdedigen. De roman eindigt met het perspectief dat de Vlamingen zich eens los
zullen maken van de slavernij!
Een felle stem van sociale kritiek is te horen in het werk van Eugeen Zetternam,
pseudoniem van E.J.J. Diericksens, die door Ger Schmook een ‘verontwaardigd
rebel’ werd genoemd die met de maatschappij van zijn dagen een rekening te
vereffenen had. Ontegenzeglijk is voor die rebellie een voedingsbodem te vinden
in zijn biografie, met name in een traumatische jeugd en een familiaal drama: zijn
vader (een letterzetter) werd wegens diefstal veroordeeld - het pseudoniem verwijst
op wrange wijze naar de ‘zetter’ die ‘nam’ - en diens zelfmoord. Zetternams eigen
korte leven is echter ook exemplarisch voor de idealistische en strijdende Vlaamse
auteur van de negentiende eeuw die onder ongunstige materiële omstandigheden
streeft naar meer welstand, aanzien en een hoger intellectueel en cultureel peil.
Vanuit zijn specifieke positie (zonder degelijk onderwijs, een bescheiden beroep als
huisschilder, bestaansonzekerheid, behorend tot de arme middenstand) ontwikkelt
hij een merkwaardig sociaal bewustzijn en een verregaande sympathie met de
arbeidersklasse. Ook legt hij (als autodidact) een grote interesse aan de dag voor
de sociaaleconomische theorieën die in Europa opgeld deden. Daardoor schrijft hij,
niet toevallig, al omstreeks het revolutiejaar 1848 sociaalkritische teksten die de
kwalen van zijn tijd scherp en ongenadig ontleden. In vergelijking met Nederland is
dat zeer vroeg. Hij doet dat met een grote gevoeligheid voor slachtoffers van onrecht,
die het soms niet verder brengen dan machteloos verzet.
Zetternam experimenteert met verschillende literaire vormen om deze thematiek
te verwoorden. Zo gebruikt hij in de hiervoor besproken historische roman Bernhart,
de laet (1847) het kader van de Middeleeuwen om het contemporaine sociale
vraagstuk te behandelen. De tooverdoos (1848) is een allegorie die de
maatschappelijke strijd tussen adel, burgerij (of nieuwe geldadel) en arbeiders
inkleedt in een fantastisch verhaal over een toverdoos en die vooral lucht geeft aan
een utopische verzuchting over toekomstige gelijkheid en broederliefde. Het
krachtigst brengt hij echter het gegeven met zedenschetsen onder
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woorden. Opvallend is dat hij hierbij een mengeling van fictie en reflectie hanteert.
Hij onderbreekt daarbij steeds weer het narratieve verloop met kritische
beschouwingen - auteurscommentaar in de vorm van vragen, voetnoten en ingelaste
hoofdstukken - over actuele maatschappelijke en politieke kwesties, zoals het
liefdadigheidsvraagstuk, de bedelarij- en armoedebestrijding, de verfransing van
leger en onderwijs, het cijnskiesstelsel (of censuskiesrecht) dat de arbeidersklasse
uitsluit van het politieke toneel en het economische principe van de vrije concurrentie.
De discursieve passages dringen zich als het ware op en vragen aandacht voor de
keerzijde van het sociale idealisme.
Een typisch voorbeeld hiervan is de korte zedenroman Voor twee centen minder,
die J.-E. Buschmann in 1847 in een nieuwe publicatiereeks ‘Volksleven’ op de markt
bracht. Zetternam verhaalt daarin de trieste levensloop, het verval en het einde van
een oude timmerman die in de ontwikkeling naar een vrije markt degradeert van
eerbaar ambachtsman tot dagloner en uiteindelijk werkloze, omdat hij zijn werkplaats
verliest aan een onderkruiper die ‘voor twee center minder’ bij zijn baas hetzelfde
werk wil doen. In zijn uitzichtloze situatie - hij weigert te gaan bedelen om aan de
complete armoede te ontkomen - pleegt hij zelfmoord. Tegelijk is het verhaal, met
veel empathie geschreven, een proeve van psychologie van de werkman in de
moderne maatschappij, met elementen als fierheid, levenslust en instinctieve fataliteit.
In een merkwaardige uiteenzetting neemt Zetternam afstand van de sociale
hervormers en filosofen die de arbeiders willen bevrijden, verlichten en beschaven
zonder dat eerst iets aan hun schrijnende materiële situatie wordt gedaan:
Ellendige wysgeeren die de wereld uit de boeken kent, mannen van de
theorie die in eene wereld zweeft, onbekend aen onze wereld, komt toch
van uwe dwaling terug! Bespot toch den werkman niet met hem eene
vryheid toe te kennen, welke hy nimmer heeft gesmaekt, nimmer smaken
zal!... Laet zyne zedelyke vermogens wat ze zyn, en zoo uw hart goed is
en u tot weldoen aenspoort, laet dan al uwe poogingen tot de verbetering
van den materiëlen staet des werkmans strekken, want anders toch is
uwe beschaving een droom... Overweegt eens of de zedelyke beschaving
onder den werkman al een pas heeft gedaen sedert de fransche
omwenteling en de zoogezegde vooruitgang van de nyverheid; en zoo
ge twyfelt, ga dan in de gevangenis en ziet en telt!... En overweegt ook
eens dat ieder werkman die zich heeft verfynd, dermate dat hy al zyne
zedelyke waerdigheid beseft, dat hy al de kleinigheden, die deze kwetsen
gevoelt - dat die werkman, zeg ik, het meest van al lyden moet, omdat er
geene grootere foltering kan bestaen dan die van de vryheid zyner ziel
te moeten onderdrukken, om aen zyn lichaem eene beete broods met al
de bitterheid, die baes en heer er aen geeft, te verschaffen.
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Van 1848 dateert de roman Mynheer Luchtervelde met de sprekende ondertitel
Waerheden uit onzen tyd. Zetternam werd ermee bekroond in de prijsvraag die het
Gentse genootschap De Tael is Gansch het Volk in 1847 uitschreef voor ‘een
Nederlandschen Zedenroman uit den tegenwoordigen tijd’. In zijn voorrede houdt
hij een progressief pleidooi voor open cultureel klimaat in Vlaanderen waarin een
debat, een confrontatie van gedachten mogelijk is. ‘De worsteling des geestes moet
by ons ook gevoerd worden, en dan alleen, wanneer iedere overtuiging haren tolk
in het vlaemsch zal hebben, zal men mogen zeggen: de vlaemsche letterkunde
bestaet!’ Het is een conditio sine qua non voor vooruitgang en voor de hogere
beschaving van een volk te midden van de ‘worsteling tusschen godsdienst en
goddeloosheid, vryheidszucht en dwingelandy, volksliefde en verdrukking’. Kennis
en beschaving komen aan iedereen toe. Hiermee plaatst hij zijn roman midden in
het economische en sociale vraagstuk van zijn tijd, en zijn stelling luidt opnieuw dat
eerst aan de materiële noden van de laagste bevolkingsgroepen moet worden
voldaan: verbeter eerst het lot van arme ambachtslui en arbeiders en denk dan pas
aan beschaving en onderwijs. Om dat duidelijk te maken, schrijft hij met bewogen
pen over de verborgen misère van een moderne industriestad, een soort Vlaamse
variant van Les mystères de Paris van Eugène Sue, vol emotie en spanning.
Taboeonderwerpen, zoals seksueel misbruik, syfilis en prostitutie, worden
aangesneden, zij het nog onder bedekte termen. De roman is een poging, soms
nog onbeholpen, maar altijd authentiek, om een breed fresco te schetsen van de
industriestad Gent, met felle contrasten. Zetternam hamert op de wraakroepende
kloof tussen de verpauperde arbeiders en de in weelde levende, maar in moreel
opzicht totaal corrupte geldaristocraten, die worden vertegenwoordigd door de
verderfelijke fabrieksbaas Luchtervelde, een ‘monster’. Hypocriete machthebbers
staan tegenover verschoppelingen en vernederden, die ‘smachtend lijden’. De
verteller is zijn verontwaardiging en woede niet altijd de baas. Hij grijpt ook de lezer
bij de keel door de inlassing van hartverscheurende taferelen, zoals een
fabrieksongeval waarbij een kind zwaar wordt verminkt in de wielen van een
spinmachine. Hij doet een beroep op medeleven en plaatst daarvoor een regiefiguur
op de voorgrond, de schrijver en schilder Felix, die sympathiseert met het onrecht
dat noodlijdenden, gekwelde leden van een verarmd arbeidersgezin en een gevallen
vrouw, is aangedaan. Via hun getuigenissen en teruggevonden memoires weet hij
ook de verhaallijnen te verbinden en de boosaardige Luchtervelde te ontmaskeren.
Het mislukte leven van Luchtervelde symboliseert het debacle van de geldadel,
maar al met al blijft het bij een felle en bittere aanklacht. De sociaalutopische droom
eindigt in mineur. Er is wel plaats voor altruïsme, een rol die de misbruikte en
deugdzame echtgenote van Luchtervelde vervult. Zij zorgt uiteindelijk voor de
redding, zij het dan toch met zeer beperkte reikwijdte. Het slot van de roman
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schetst slechts voor een enkeling de redding uit het pauperisme. In een sfeer van
vriendschap en gezelligheid wordt het gezinsgeluk van een beproefde werkman
voorgesteld die dankzij de liefdadigheid van mevrouw Luchtervelde materiële
welstand heeft weten te bereiken. Het decor van de slotscène is een zelfstandige
kruidenierszaak, met in de hoek van de woonkamer een kleine boekenkast.
Beschaving en rechtvaardigheid zijn daarmee enkel in een microkosmos werkelijkheid
geworden.
Diezelfde ingrediënten zijn aanwezig in Tantje Mortelmans. Losse karakterschetsen
uit 1851, eveneens een mengeling van emotionaliteit en reflectie, fictie en betoog.
Ook het gevecht met de taal is weer zichtbaar. Een auteur is op zoek naar een
beheerste vorm, maar gaat op veel plaatsen nog chaotisch te werk. Zetternam tracht
hier een verhaal op te zetten over een edelmoedige juffrouw uit de stad Antwerpen
die in haar eentje de armoede bestrijdt. Zij staat symbool voor de niet-zichtbare,
individuele en vrijwillige liefdadigheid die door de verteller wordt geconfronteerd met
de geldhonger, in de persoon van haar op geld beluste neef, en met de door de
overheid georganiseerde armenzorg. Het verhaal laat het recht zegevieren, maar
intussen wordt er wel een schrijnend beeld gegeven van het armzalige en
noodlijdende Vlaanderen. Prangend is het tafereel van de uitzichtloze armoede
waarin een gezin is terechtgekomen dat niet aan bedelarij wil toegeven. Zetternam
laat de vader van het gezin, ijlend van honger en koorts, zijn vertwijfeling in een
‘nare mijmering’ lucht geven, een ongewild experiment met de weergave van
gedachten in de indirecte rede waarmee de auteur in 1851 latere evoluties ver
vooruit is.

De dorpsroman

aant.

In Europa manifesteerde zich in de jaren dertig een hernieuwde interesse voor het
landelijke verhaal. Vooral in Zwitserland en Duitsland werd het genre van de
dorpsroman bijzonder populair. Het gaat om idyllische verhalen die, in contrast met
de stedelijke cultuur, het pittoreske, streekgebonden en primitieve landleven als
setting gebruiken en die aan de idealiserende evocatie van het traditionele
gedragspatroon van plattelandslieden nationale, morele, politieke of sociale
denkbeelden vastknopen. Jeremias Gotthelf en Berthold Auerbach (met zijn
Schwarzwälder Dorfgeschichten uit 1843) zijn vaak geciteerde namen. Vanuit het
Duitse taalgebied raakte het genre van de roman rustique in Frankrijk bekend, met
George Sand en Honoré de Balzac (Les paysans, 1844) als belangrijkste
vertegenwoordigers. Ook in België en Nederland werd het verspreid. Gangmakers
hiervoor waren vertalingen van onder meer een vroege beoefenaar van het genre,
de Zwitserse auteur Heinrich D. Zschokke. In 1829 verscheen al in Amsterdam een
bundel Zwitsersche vertellingen. In Nederland zou Cornelis Elisa van Koetsveld in
1843 de traditie van de dorspnovelle op gang bren-
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gen. In 1852 publiceerde J.J. Cremer zijn eerste Betuwse novellen. Voor het Zuiden
is wellicht de vertaling van Zschokkes Das Goldmacherdorf (1817) door André van
Hasselt richtinggevend, een uitgave van Buschmann te Antwerpen uit 1845. Het
dorp des goudmakers, fraai geïllustreerd met vijftig houtsneden, is een vrije
bewerking naar de geest en begrippen van de doelcultuur in Vlaams-België, zoals
in de inleiding duidelijk wordt gemaakt, en daarom ook van een passende ondertitel
voorzien: Een leerryk en vermakelyk volksboek.
Die ombuiging wijst al in de richting waarin het genre in Vlaanderen op typische
wijze werd gebruikt. De Vlaamse variant van de dorpsroman is allereerst herkenbaar
aan de stofkeuze: een idyllisch verhaal met als setting een meestal eigentijdse,
maar toch ook nog besloten en primitieve landelijke omgeving waarin buitenlieden
opereren met een specifiek en eigenaardig levenspatroon. Hun ‘zeden en gewoonten’
worden met bijzondere aandacht beschreven en van commentaar voorzien. Het
gaat om taalidioom, rituelen (bij huwelijken of begrafenissen), omgangsvormen
(zoals het ‘buurten’) en gebruiken (kermissen, gilden- of vastenavondfeesten met
ruwe spelen als het ganzentrekken enzovoort) die met nostalgie en encyclopedische
interesse worden opgetekend, juist op het moment dat ze dreigen te verdwijnen.
Karakteristiek is ook de geprivilegieerde locatie. In de introductiefase van het genre
is dat vooral de streek van de Kempen (in de huidige provincies Antwerpen en
Limburg en Noord-Brabant), voorgesteld als een eerder ontoegankelijk en ongerept
gebied van heide, vennen en bossen, met een schaarse bevolking van honkvaste,
noeste, wat achterdochtige, maar ook gastvrije werkers. Het is een streek die op
het punt staat de overgang te maken naar een moderne wereld van vooruitgang en
welstand, en die bijgevolg nog net de status van morele primitiviteit en
ongeschondenheid aangemeten kan krijgen. Veel dorpsromans kijken daarom terug
naar een premoderne tijd en een wereld van verloren saamhorigheid waarin iedere
enkeling tevreden is met de plaats die God hem of haar heeft toegewezen.
De eerste Nederlandstalige dorpsromans in Vlaams-België hanteren dan ook bij
voorkeur verhaalmotieven als de verbanning of verwijdering (met het afscheid als
sleutelscène), de zoektocht en de terugkeer. Pionier van het genre was (opnieuw!)
Hendrik Conscience, die tussen 1845 en 1850 - dat is vroeg in vergelijking met
Cremer in Nederland - al twee novellen schreef, ‘Rikke-tikke-tak’ en ‘Blinde Rosa’,
die een dergelijke queeste voorstellen. Met de nodige hinderpalen en
herkenningsmomenten vertellen ze de terugkeer van iemand die lange tijd van zijn
landelijke geboortestreek is gescheiden, na een moeizame zoekactie een kind of
geliefde terugvindt en daarmee ook alle waarden uit een ver verleden die, in fel
contrast met het verkilde heden, toch nog intact zijn gebleven: de helende werking
van de natuur, de trouw, de liefde en de vriendschap. De loteling (1850) bevat het
ontroerende verhaal van de simpele Kempische jonge
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boer Jan (uit Zoersel), die door het verfoeide lotingssysteem in een verre stad als
soldaat in dienst moet gaan, er ziek en blind van terugkeert - zijn geliefde Trien leidt
hem op heroïsche wijze naar huis - en uiteindelijk wordt genezen. Conscience liet
er een brief aan voorafgaan waarin hij het verhaal uit de Kempen in een
autobiografische context plaatst: hij vond zelf na een periode van politieke
ontgoocheling en overspanning rust op de heide, oftewel ‘vrede’ na ‘overspanning’.
Ook voor de schrijver werkte een verblijf in de Kempen als therapie. Met zijn verhaal
brengt hij de lezer naar een vredige plek én naar een verloren gewaande wereld
van eenvoudige heidebewoners die zonder het te beseffen in complete harmonie
leven met een schitterende natuur en die een spontane neiging tot het goede blijken
te bezitten. Ze stralen een onverwoestbaar optimisme uit. Conscience troont zijn
lezers naar die fictieve oase mee en appelleert aan hun bereidheid om een universum
te betreden dat nog niet volledig ‘onttoverd’ is. Met de aanhef opent hij meteen deze
idylle voor het oog van de lezer:
De jongste lentezon stond in vollen luister op hare blauwe hemelbaen te
glansen. - Als ware zy het majestatisch gelaet der Godheid die, met
aenlachenden blik, het geschapene toeroept: ‘Op! op! de winter is gedaen,
herleeft en weest vrolyk voor myn aenschyn!’ - zoo mildelyk spreidde zy
haer jeugdig licht over heide en velden, en deed den natten bodem onder
den gloed harer stralen gisten en smooken.
Het voorgestelde patroon kende navolging. Ook in de dorpsroman Het bloemengraf.
Eene vertelling uit de Noordbrabantsche Kempen (Antwerpen 1854) van August
Snieders (geboren in het Noord-Brabantse Bladel en werkzaam als journalist te
Antwerpen) keert de verteller letterlijk naar zijn geboortedorp terug, om niet alleen
stof voor zijn verhaal op te doen (ook in De loteling gebeurt dat), maar ook om vast
te stellen dat de terugkeer kennis en inzicht oplevert:
Als ik in mijn dorp vertoef meen ik alles beter te begrijpen wat mij omringt:
daar schijnt mij alles duidelijker in Gods schepping. De handeling der
menschen hunne drijfveeren en hun doel, zoo gemaskerd in de woelige
wereld, waarin we leven, liggen daar open voor ons oog.
De ‘afschildering van het eenvoudige buitenleven’ die Snieders onderneemt, is
ongetwijfeld persoonlijk door nostalgie gekleurd, maar Het bloemengraf houdt ook
de reconstructie in van een locus van morele gaafheid die elders door de ‘beschaving’
is aangetast. De roman in kwestie illustreert overigens hoe in een afgelegen gehucht
fundamentele waarheden aan de oppervlakte komen en deugdzaamheid over de
dood heen zegeviert.

Willem van den Berg en Piet Couttenier, Alles is taal geworden. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1800-1900

450
August Snieders stelt het nog scherper in zijn eerste dorpsroman, De arme
schoolmeester (Antwerpen 1851), waaraan hij een programmatische opdracht liet
voorafgaan, gericht aan de Antwerpse schilder en illustrator J.B. Wittkamp. Hij wijst
daarin op de sterke verwantschap tussen de aanpak en de strekking van zijn
dorpsverhalen en het werk van de schilder. Over de setting van zijn dorpsverhalen
(in contrast met de stad) schrijft hij:
Ongestoorden vrede, geluk zonder schaduw, den onverwelkten rozenkrans
der liefde - kunt gy er niet vinden. Ook daer, in die stille heide, kent men
wee en lyden; daer even als hier, doch minder gekleurd, kent men de
driften des harten; de worsteling tusschen het goede en het kwade; lach
en tranen, distelen en bloemen wisselen er zich af, en de dood zit er even
trouw, naest den dorpeling, op den ratelenden wagen, als zy hier naest
den magtigen ryke naer de woelige Beurs draeft. Doch, waer is het, dat
de gevoelens er zoeter zyn. Men is er meer verbroederd met de drie-ledige
afbeelding van 's menschen loopbaen: leven, lyden en sterven; en de
twyfelzuchtige verzoent er zich eerder met God en de menschen, omdat
de natuer toch altyd eene eeuwige bron van schoonheid en liefde blyft;
omdat het goede er meer, dan het kwade by ons, voor het oog bloot ligt.
‘Dáér ligt een schat van nuttige en leeryke gedachten, voor onze samenleving,
open,’ besluit Snieders en hij verwijst naar de voorbeelden uit de Europese literatuur:
Auerbach, Andersen, Lamartine, Sand, Zschokke en Töpfer. De verwantschap met
de schilder ziet hij vooral in de opbouw van een Vlaamse kunstschool (van schrijvers
en schilders) die niet anders dan volks, didactisch en beschavend zal kunnen zijn.
Zowel de schilderkunst van Wittkamp als zijn eigen dorpsverhalen ziet Snieders als
een eerste stap en in beide treft hij dezelfde tendens aan. Zij bekritiseren de
maatschappelijke kwalen, waar het moet in de ‘yselykste’ taferelen, maar steeds in
het perspectief van ‘veredeling’, ‘beschaving’ en burgerdeugd, die ‘als een
glinsterende geest, de aerdsche marteling te boven klimt’. ‘Al ruk ik den sluijer van
de wonde der zamenleving, in betrekking van de stad met het dorpsleven’, het dient
altijd een doel: ‘Ook dat schrikkelyke leert!...’
De belerende gedachte die De arme schoolmeester via een aangrijpend
dorpsverhaal van menselijke ellende uitwerkt, is dat de ontregeling van het kerngezin
en de familie zich als een rampzalige olievlek over de hele maatschappij verspreidt:
‘Eéne wanorde is dikwyls eene oneindig lange ketting van misdaed en ramp, die
zich van geslacht tot geslacht, van eeuw tot eeuw, ontrolt.’ Het platteland is inderdaad
géén idylle; de roman vertelt hoe een inslechte, op geld beluste deurwaarder (Hikpik!)
op het platteland het door intriges gedaan krijgt dat niet zijn zoon, maar wel de zoon
uit een verarmd gezin naar het vervloekte leger
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moet. De ‘loteling’ Frans raakt in het leger op het verkeerde pad, en ondanks de
wijze raadgevingen van de arme maar zeer integere schoolmeester van het dorp,
vader van zijn liefje Clara, wordt hij een regelrechte booswicht. En toch, ondanks
alle ellende blijft op het einde nog een vleugje hoop op moreel herstel. Dat wijst op
de grote didactische mogelijkheden van het genre van de dorpsroman. De lezer,
behorend tot de stedelijke burgerlijke middenklasse, kon er zich spiegelen in de
dorps- en heidebewoner, die ondanks alles zich van nature naar het ethisch goede
keert, of op zijn minst de natuurlijke tendens naar het goede heeft behouden. De
lezer kon er de nodige lessen uit trekken.
Met de latere ontwikkeling van het literaire bedrijf, waarbij meer en meer waarde
werd gehecht aan de autonomie van de literatuur, zou de tendenssterke dorpsroman
- de benamingen ‘regionale roman’, ‘heimatroman’ en ‘streekliteratuur’ zouden pas
later in zwang komen - veel aan prestige inboeten. Het genre zou in Vlaanderen in
diskrediet, zelfs gecompromitteerd raken. Auteurs in Vlaanderen en Nederland
deden er in de twintigste eeuw alles aan om het denigrerende etiket van
‘streekauteur’ te ontlopen. Medio negentiende eeuw werd het echter nog hoog
gewaardeerd, uitgerekend om zijn epistemologische en didactische kracht. Het is
dan ook niet verwonderlijk dat de dorpsroman door andere gevestigde verhaalgenres
werd binnengehaald. Vanaf de jaren vijftig zien we auteurs van historische romans
met voorliefde het landelijke decor als een bevoorrechte plaats van handeling
hanteren. Dit is bijvoorbeeld het geval met een roman van Jan Renier Snieders, De
hut van Wartje Nulph. Een episode uit de krygstogten van Maurits van Nassau
(1853), waarin een avontuurlijke intrige wordt opgebouwd met de slag op de Tielse
Heide uit 1597 als achtergrond. Het hoofdpersonage is een eenvoudige en devote
kolenbrander op de arcadische heide die zijn onschuld bewaart in een tijd van geweld
en politieke onrust, en die dankzij zijn authenticiteit en naïef vertrouwen in Gods
voorzienigheid ook nog een positieve rol vervult en navenant wordt beloond. Iets
soortgelijks is aan de hand in Het meilief van Geleen (1858) van Pieter Ecrevisse.
Daarin portretteert de auteur een edelmoedige en heldhaftige vrouw die zich in de
beroerde tijden van de Franse overheersing, waarin een traditionele gemeenschap
op de helling komt te staan, opoffert voor een politieke deserteur. Het decor voor
zo veel opoffering is het mooie Limburgse Maasland, de geboortestreek van de
auteur.
De mengvorm bij uitstek is echter een combinatie van dorpsroman en zedenroman.
Dit mag niet verwonderen. Dorpsromans schetsen de zeden en gewoonten van de
plattelandsbewoners, en omdat die volgens de toen geldende medische en
antropologische opvattingen in vergelijking met de moderne verstedelijkte cultuur
een vroeger stadium in de ontwikkeling van de menselijke soort vertegenwoordigden,
konden ze ook optimaal dienen om de mens met zijn deug-
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den en gebreken en état pur te observeren en te beschrijven. De ‘achterlijke’ maar
goede Kempische landlui waren dus een uitgelezen studie- en verhaalobject, met
sterk geprononceerde types van eenvoud of naïviteit, bijgelovigheid, vroomheid,
gierigheid en hypocrisie. Op de heide trof je eerlijke boeren en dorpsnotabelen aan,
maar ook smokkelaars, schelmen en misdadigers. De eerste dorpsverhalen van de
Vlaamse auteurs, die op zich al nauw waren gelieerd met een idealistische
beschavingsopdracht, hebben daarom ook dikwijls het karakter van zedenschetsen
waarin deugd en ondeugd diametraal tegenover elkaar komen te staan en waarin
de deugden én de kwalen van de moderne maatschappij als exemplarisch worden
geprezen óf aan de kaak worden gesteld in personages die ze in een primitieve
‘ongeschonden’ vorm incarneren. Net als in een ‘gewone’ zedenroman hebben die
landelijke karakterschetsen geen ander doel dan bij de lezer - in tijden van ingrijpende
maatschappelijke verandering - het gevoel voor voortreffelijke morele maatstaven
aan te scherpen.

Titelpagina van Jan Renier Snieders, De hut van Wartje Nulph. Een episode uit de krygstogten
van Maurits van Nassau. Antwerpen, 1853. Titelprent door J.-B. Wittkamp.

Conscience maakte met Baes Gansendonck in 1850 al duidelijk wat zo'n
mengvorm vermocht. Hij schetst er met veel effect de kwalijke gevolgen van
aanstellerij en gebruikt daarvoor de landelijke setting die als een prisma werkt: de
hoogmoed van een simpele baas van een uitspanning te lande heeft ronduit
dramatische gevolgen en leidt hier zelfs tot de dood van zijn enige dochter en
krankzinnigheid bij haar verloofde! Voor de weinig literair geschoolde Vlaamse
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lezer van toen moest het duidelijk zijn. Dezelfde zwart-wittechniek is terug te vinden
in de dorpsromans (ook zedenromans) van Jan Renier Snieders. Deze Nederlander
van geboorte, broer van August, was zijn leven lang huisarts te Turnhout. Als
intellectueel beschouwde hij het als zijn morele plicht om een bijdrage te leveren
aan de culturele en sociale ontwikkeling van zijn medeburgers in Vlaanderen en
Nederland. Literatuur kon voor hem dan ook niet louter een vrijblijvende liefhebberij
zijn, maar een zaak van ernst en verantwoordelijkheid. Die ernst zou hem later
overigens parten spelen, toen hij na 1870 zijn literair werk helemaal in dienst ging
stellen van een fanatiek katholiek verweer tegen vrijzinnigheid. In zijn eerste
dorpsverhalen en -romans is de verteller nog gereserveerd in zijn neiging tot
moralisering. Zo is de roman De meesterknecht. Verhael uit het dorpsleven uit 1855
een representatieve mengvorm van dorpsroman en zedenverhaal. De roman vangt
aan met de nostalgische evocatie van een gave kindertijd in een Kempische
microkosmos. In een relatief beperkte ruimte (een weiland dat volgens de seizoenen
telkens weer een toverachtig schouwspel oplevert, een hoger gelegen herenboerderij
op de ‘Beukberg’ en een nabijgelegen dorp dat een oude landelijke patriarchale
wereld belichaamt) wordt de standvastigheid van de liefde (tussen de aangenomen
dochter Coba van de rijke herenboer en de arme, eenvoudige, maar eerlijke
koewachter Evert) extreem op de proef gesteld. Boeman en antifiguur is de
meesterknecht Rig, wiens daden door hoogmoed - hij verloochent zijn ware, arme
afkomst - en jaloezie zijn verziekt. Hij verstoort niet alleen de prille liefde, maar ook
de goede orde in het dorp. Hij tracht zowel Coba als de herenhoeve in zijn macht
te krijgen, maar wordt nog net op tijd door de dorpsherder ontmaskerd. Die maakt
voor iedereen duidelijk dat de Heer de beproeving niet langer laat duren dan nodig
is voor het geluk van de mens. Het eindbeeld stelt de contrasten nog eens schril
voor: op het voorplan het gedroomde huwelijksfeest tussen Evert en Coba, en op
de achtergrond het tragische einde van de gedegenereerde en krankzinnig geworden
meesterknecht, die gevangen wordt gezet.
In feite hanteert Snieders hier het klassieke patroon van een zedenroman waarin
protagonisten in een hachelijke strijd tussen goed en kwaad tot in het uiterste worden
beproefd, met de uiteindelijke bedoeling om bij de lezer een geruststellend besef
te creëren dat ondeugd (hier de hoogmoed) wordt gestraft en het goede ten langen
leste zegeviert. De landelijke locatie is een versterkende factor. De tegenstellingen
zijn er uitvergroot en de triomf van de deugd is des te overtuigender. In het geval
van Renier Snieders doet zich daarbij nog het interessante feit voor dat hij vanwege
zijn beroep als plattelandsarts en politiearts een medische aandacht had voor
merkwaardige afwijkingen in het gedrag van de plattelandsbevolking. ‘De zoon van
den schaerslyper’, een opmerkelijke novelle uit zijn bundel Volksverhalen (1854),
toont dit voldoende aan. Gebruik-
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makend van de topos van het gevonden manuscript verhaalt hij daarin het
levensverhaal van een zekere Jeurie, een haast dierlijke vrijbuiter en boef die, met
medeplichtigheid van zijn hypocriete ouders, die in complete afzondering leven, erin
slaagt een heel dorp met wildstroperij, dreigbrieven en brandstichting af te persen
en te terroriseren. Zelfs de dorpspastoor slaagt er niet in het ‘goddeloze’ gezin tot
inkeer te brengen. Snieders observeert en portretteert hier met een
wetenschappelijke blik het primitieve, in enkele afgezonderde gebieden overlevende
type van de schelm die slechts door wilde nijd en wraakzucht wordt gedreven. Hij
neemt zelfs even zijn toevlucht tot de frenologische terminologie van Gall om de
schedel van zijn primitief en dierlijk personage adequaat te beschrijven.
De Vlaamse dorpsroman is dus meer dan nostalgie en heimatcultus. Zo kan men
ook bijvoorbeeld enkele dorpsverhalen lezen van Louis Mathot (pseudoniem van
L. van Ruckelingen), een Antwerpse auteur die slechts als jonge man literatuur
beoefende en later zakenman, politicus en amateur-historicus werd. Het zijn studies
van een kantelende tijd. Een koning in de Kempen (1854) is een novelle waarin de
lezer een en ander te weten komt over de gewoonten van een landelijk schuttersgilde,
maar ook waartoe een felle boerenvete kan leiden en hoe Limburgse boeren worden
geconfronteerd met het eenzijdig Franstalige Belgische gerecht. De stroovlechter
(1856) bevat de zoveelste waarschuwing tegen hoogmoed, maar documenteert ook
een bladzijde uit de economische geschiedenis van Limburg, namelijk de ondergang
van de huisnijverheid van de strovlechters in het dal van de Jeker of de Geer tussen
Tongeren en Maastricht in de jaren veertig. Met een sociologische en volkskundige
blik worden hier oude zeden en gebruiken van huisarbeiders opgetekend op het
moment dat die dreigen te verdwijnen onder de druk van de oprukkende
industrialisering.
In de negatief gekleurde receptiegeschiedenis van de streekliteratuur in Vlaanderen
tijdens de twintigste eeuw zouden de dorpsromans van de negentiende eeuw in de
vergetelheid raken. Uitzondering op de regel vormt Hendrik Consciences De loteling,
die na een opfrisbeurt door Karel Jonckheere nog in 1974 werd heruitgegeven en
in het hetzelfde jaar ook als film in omloop kwam (in een regie van Roland Verhavert,
met Jan Decleir in de hoofdrol). De loteling speelde overigens een cruciale rol in de
carrière van Conscience zelf. In 1852 kwam een Franse vertaling ervan (Le conscrit)
in handen van de Franse schrijver in ballingschap Alexandre Dumas père. Hij was
zodanig gecharmeerd door de tekst dat hij die prompt plagieerde. Dumas gaf het
plagiaat toe en voorzag een driedelige herdruk van zijn werk zelfs van de titel
Conscience l'innocent (Brussel - Livorno - Leipzig 1852). Conscience zag op
genereuze wijze af van een polemiek, beschouwde (volgens sommige bronnen) het
plagiaat eerder als een eer en zag maar al te graag dat een integrale vertaling van
zijn
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werk in Frankrijk als feuilleton (als schadeloosstelling?) verscheen. Dit wekte de
aandacht op van de bekende Parijse uitgever Michel Lévy, die uiteindelijk zou
overgaan tot de uitgave van Consciences OEuvres complètes (1854-1885 en
1886-1888). Hiermee was de doorbraak van Conscience als populair roman- en
feuilletonauteur in Frankrijk een feit en van daaruit zou voor de schrijver, met zijn
internationaal gewaardeerde mengeling van ‘Vlaams’ realisme en christelijk
moralisme, een waar succesverhaal beginnen in Zuid-Europa, vooral in Portugal
en Spanje. In 1859-1860 verschenen zestien feuilletons van Conscience in kranten
van de Portugese stad Porto. Recent onderzoek bracht over de periode van 1854
tot 1982 een zeventigtal vertalingen in het Spaans aan het licht. Via Madrid kreeg
men zelfs in Argentinië en de Filippijnen iets te lezen van Enrique Conscience.

De weg naar het realisme

aant.

Zoals in het hoofdstuk over het realistisch proza in Nederland in de periode
1830-1860 wordt aangegeven, verliep de overgang van Romantiek naar realisme
(met waarheidsgetrouwe uitbeelding en nuchtere observatie) in het Noorden vrij
vroeg en soepel, met vormen van genrerealisme en humoristisch proza. In het
Zuiden zou volgens de aanvaarde inzichten het realisme langer met ‘romantische’
gevoelscategorieën vermengd zijn gebleven om zich pas later te manifesteren, als
breuk met de traditie.
Toch zijn er tekens die erop wijzen dat niet alleen dichters maar ook
prozaschrijvers al in de jaren veertig en vijftig wel degelijk afstand wilden nemen
van de emotionele hoogdravendheid, het escapisme en het idealisme dat zo
herkenbaar was in het werk van de ‘romantische’ Vlaamse auteurs. Ze distantieerden
zich ook in de praktijk van de ‘officiële’ standpunten die op dat moment nog door
critici en opiniemakers werden verdedigd, namelijk dat elke realistische,
waarheidsgetrouwe weergave van de werkelijkheid noodzakelijkerwijs verbonden
moest blijven met een idealistisch perspectief en een ‘gezonde’ matiging die als
typisch werd beschouwd voor de Vlaamse aard.

Reisverhalen

aant.

Die distantie is allereerst al waar te nemen bij enkele auteurs met humoristisch
proza of met reisverhalen, soms in een combinatie van beide. Wie reist, neemt niet
alleen in de ruimte maar ook in de geest afstand van zijn geboorteland. Ook in
sommige Vlaamse reisverhalen is de toon luchtiger, geestiger en kritischer dan in
veel andere teksten van Vlaamse auteurs, verwikkeld als ze zijn in een ernstige
taalstrijd. Niet dat er geen ernst, heroïek en idealisme in deze Vlaamse reisverhalen
zou voorkomen, integendeel. De literaire reisverhalen evolueerden ook in Vlaanderen
uit de oudere reisbeschrijvingen die eerder nuttig van aard waren
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(gidsen, bronnen van informatie, reportages of herinneringen). Vlaamse reizigers
hadden dikwijls een hoger doel voor ogen en reisden niet om het plezier alleen.
Constant Hansen, die in de jaren zeventig bibliothecaris van Antwerpen zou worden,
doorkruiste in 1856 Noord-Duitsland en Denemarken op zoek naar zijn ‘roots’, maar
ook naar nationale volks- en taalverwantschap. Sommigen hadden een heilig doel
voor ogen en in dat geval hadden hun verslagen van bedevaarten, pelgrimstochten
en missies het karakter van een overwinning op het vreemde en het gevaar (slavernij,
heidendom), en een kruistocht voor de Waarheid. Van de missionarisbrieven zijn
de bekendste wellicht die van de ‘Grote Zwartrok’, de jezuïet Pieter J. de Smet, die
een missie onder de indianen oprichtte in de ‘Rotsbergen’ (Rocky Mountains,
Noord-Amerika) en vanaf 1843 hierover zeer gedocumenteerde en spannende
reisbrieven publiceerde.
Toch schuilt er niet altijd ernst achter een avontuurlijke tocht. Zo is er de
Nederlandse Belg Nolet de Brauwere van Steeland (hierboven al voorgesteld als
dichter), die op luchtige wijze verslag deed van pleziertochtjes door Duitsland en
Oostenrijk of door Denemarken, Zweden en Rusland: Een reisje in het Noorde
(1843). Het boek werd in Leuven én Rotterdam gepubliceerd, wat wellicht de
verwantschap met het humoristisch realisme in Nederland verklaart. Nolet combineert
hier in ieder geval reislust met schrijfplezier. Met een overdaad aan literaire middelen
beoogt hij in de eerste plaats een humoristisch verslag, met burleske charges,
intertekstuele knipoogjes (hij citeert veel, ook graag uit eigen werk), opzettelijk
pathos, ironie en spot. Iemand die zeker in en voor Vlaanderen publiceerde en toch
een opvallend kritische en luimige toon aansloeg, was Lodewijk Vleeschouwer.
Toen dit buitenbeentje zich in 1838 definitief als journalist in Antwerpen vestigde,
had hij al een onstuimige studietijd achter de rug, met kortere en langere verblijven
in de Verenigde Staten van Amerika, Parijs en Berlijn. Hij was vertrouwd met de
buitenlandse literaturen en vertaalde Shakespeare en Goethe (Faust, 1842). Zijn
journalistieke loopbaan, als hoofdredacteur van een aantal belangrijke Antwerpse
kranten, was ook voor de letterkunde belangrijk omdat hij enkele satirische
weekbladen leidde die spreekbuis waren van het cultuurpolitieke optreden van
Vlaamse letterkundigen, onder meer met hekelpoëzie: De Roskam (1847-1848) in
het Vlaamsgezinde en antiliberale kamp van De Laet en Conscience, en Reinaert
de Vos (1860-1866), waarin Guido Gezelle zich onder de schuilnaam Spoker
manifesteerde als een zeer vaardig politiek dichter. Gezelle publiceerde er enkele
knappe gedichten als ‘Geheel!’ uit 1860, die in de Vlaamse natievorming een rol
hebben gespeeld.
Al in 1851 verzamelde Vleeschouwer onder de sprekende titel Stukken en brokken
teksten van divers allooi waarin de humoristische stijl overweegt. Dat gaat van een
satirisch portret van enkele politieke tegenstanders (Pieter Frans van Kerckhoven
in de eerste plaats), een kritiek op de retorische stijl in de vorm
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van een redevoering over de kunst van het spreken als men niets te zeggen heeft
(‘Wat is de rhetorika?’), tot het ironisch opgevatte verhaal ‘Zwyg, jongen, als er
groote menschen by zyn’, een (zelf?)portret van een begaafde, maar ziekelijk
verlegen jongeman, dat de auteur in een commentaar - nu in de vorm van een
verzonnen boekbespreking - op ironische wijze ridiculiseert. De hoofdmoot wordt
gevormd door een fragmentair opgevat verslag van zijn Amerikareis (1828-1834,
tussen New York en Philadelphia). Hij combineert daarin de nuchtere observatie
van een vreemde, voor de Vlaamse lezer totaal onbekende wereld (met fenomenen
als ‘concurrentie’, ‘fairplay’, de snelle lunch of de vadsige neger) met kritische
beschouwingen over het land van herkomst, waarin sceptisch commentaar wordt
geleverd op bijvoorbeeld de te grote macht van Fransen in het Belgische openbare
leven of het al te lage niveau van het Vlaamse theater. De zeer relativerende toon
die Vleeschouwer aanslaat, is literair-historisch op te vatten als een kritiek op de
nog vigerende ‘romantische’ hoogdravende stijl.
De wereldverkenning paste ook in een poëtica die doelbewust de
waarheidsgetrouwe uitbeelding van de hedendaagse werkelijkheid nastreeft, dat
wil zeggen reële maatschappelijke toestanden, inclusief de desillusie en de
menselijke misère, het middel bij uitstek om een catharsiseffect te bereiken. Een
bevoorrecht onderwerp in dit verband was de economische crisis in Vlaanderen in
de jaren veertig, met verpaupering, bedelarij, criminaliteit en emigratie (van
tienduizenden al vóór de crisis van 1845) tot gevolg.
De paternalistische zorg van de Vlaamse auteurs leidde tot verschillende reacties
op het fenomeen van de emigratie. Volgens vertrouwd recept schreef August
Snieders een dorpsroman De fortuinzoekers (1857), die een regelrechte
waarschuwing is aan het adres van de landverhuizers, die door geldzucht worden
misleid. Eugeen Zetternam stak de landverhuizers een hart onder de riem met zijn
pleidooi voor emigratie van de hardwerkende Vlaming, Een middeltje om rijk te
worden (1853), tegelijk een ondersteuning van de politiek van de Antwerpse
gouverneur om via emigratie ook de gevangenissen te ontlasten. De actieve
emigratiepolitiek van de Belgische overheid, die in de jaren veertig propaganda
voerde voor uitwijking naar koloniale nederzettingen in onder meer Zuid-Amerika,
leidde bij Vlaamse auteurs tot protest. Een van die volksplantingen was gelegen in
de baai van Santo-Tomas in Guatemala, en geruchten over het debacle ervan in
1845 waren voor Vlaamse auteurs stof om aan hun sociaalkritische en democratische
gevoelens lucht te geven. Naast Theodoor van Rijswijck was er de democratisch
gezinde Domien Sleeckx die in zijn prozaschets ‘Vlaemsche zelfopoffering
(1846-1847)’ uitviel tegen de manier waarop men verarmde Vlaamse landlieden
tijdens de hongerjaren naar Guatemala lokte, met niets dan ellende tot gevolg. Het
reisverhaal ‘Guatemala’
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van Frans de Hoon (schoonvader van Karel Ledeganck en Jacob Heremans) uit
1845 is een verhaal in briefvorm dat het tegenbeeld schetst van het luilekkerland
en het paradijs op aarde, zoals marktzangers dat bezongen in hun zogenaamde
Vera Paz-liederen, oftewel emigratieliederen. Een koloniaal stuurt aan zijn vriend
in het moederland brieven die het trieste verhaal vertellen van zijn desillusie. In
plaats van succes ontmoet hij er enkel verveling, afmatting en uiteindelijk de dood.

Schetsen uit het dagelijks leven

aant.

Wellicht onder invloed van het realistisch proza in Nederland, dat zich op zijn beurt
spiegelde aan de Franse mode van de literaire fysiologieën, manifesteerde zich ook
in Vlaanderen - zij het minder dominant dan in Nederland - het fenomeen van de
karakterschets. Al in 1843 leverde Pieter Frans van Kerckhoven hiervan een
voorbeeld met De koopmansklerk. Charles Potvin noemde de zedenschets in zijn
overzicht van vijftig jaar Belgische literatuur in 1882 ‘une de ces physiologies de
moeurs’, en inderdaad, het gaat hier om een schets van een in de Antwerpse
handelsstad veelvoorkomend type van de Antwerpse koopmans- of kantoorklerk,
dat in de intro met pseudowetenschappelijke afstandelijkheid naar soort en karakter
fysiologisch wordt beschreven en geclassificeerd naast de fatterige kantoorklerk,
de reizende kantoorklerk, enzovoort. Het verhaal zelf, dat de voorbeeldige loopbaan
van een bescheiden klerk uit een Antwerps handelshuis schetst, krijgt gaandeweg
wel veel sporen van een traditioneel Vlaams zedenverhaal toebedeeld. Volgens
beproefd recept wordt een toonbeeld van een traditiegetrouwe, standsbewuste,
vlijtige en eenvoudige Vlaamse bediende en huisvader voorgesteld, met als
tegenvoorbeelden een Vlaamse franskiljonse modegek en een vereenzaamde
ongetrouwde klerk. Van een preektoon is hier echter geen sprake meer. Hoogstens
kan men er een lofprijzing in lezen van traditionalisme, levensvertrouwen en
bonhomie. Overheersend zijn de aandacht voor het doordeweekse leven en het
plezier van de humoristische beschrijving, die sterker is dan het overbrengen van
een positieve morele tendens. De tekst vindt hier opnieuw een complement in de
illustraties: de lithografieën van E. de Block in de uitgave van J.-E. Buschmann uit
1843 ondersteunen het gematigd realistische karakter van het werk. Van der Marck
omschreef de litho's als echt, speels en gedurfd, met de humor en ongedwongenheid
die in Frankrijk een illustrator als Monnier en in Engeland Phiz kenmerken.
Niet dat Van Kerckhoven hiermee onmiddellijk school maakte, maar in zijn
omgeving zijn er toch enkele auteurs te noteren die experimenteerden met
soortgelijke karakterschetsen en beschrijvingen van types in hun dagelijkse habitat.
De belangrijkste van hen is Domien Sleeckx, die na 1860 resoluut het
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realisme op het publieke forum zou verdedigen, maar die al in 1851 een realistische
schriftuur verkende met In alle standen, een bundel ‘verhalen, karakters, [en]
zedenschetsen’. In zijn bespreking in De Vlaemsche Rederyker van 1851 nam Van
Kerckhoven uitgerekend die bundel als uitgangspunt om een pleidooi te houden
voor meer waarheid en natuurlijkheid in de Vlaamse literatuur (‘juiste en fyne
opmerking der natuer’). De bundel bevat inderdaad, veeleer dan verhalen, studies
van menselijke drijfveren en karakters zoals die in alle standen van de maatschappij
voorkomen. De lezer wordt niet langer in een luie stoel gezet en de auteur hanteert
daarom met voorliefde het schokeffect. ‘Mijne buren’ is daarvoor representatief. In
dit ik-verhaal doet de verteller, in een landelijke sfeer die niets doet vermoeden,
verslag van zijn kennismaking met zijn nieuwe buren, vriendelijke en beschaafde
burgers die, naar aanleiding van een aanstaande openbare terechtstelling, op
intelligente en verlichte wijze met de verteller van gedachten wisselen over de zin
en onzin van de doodstraf. Tot zijn ontzetting stelt diezelfde verteller de volgende
dag vast dat de vader en zoon uit dat fijne gezin als beulen de guillotine bedienen.

Titelpagina van Pieter Frans van Kerckhoven, De koopmansklerk. Antwerpen, 1843.
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‘Vertellen’ verschuift daarmee naar opmerken, confronteren, bewust maken. Daarom
is het ook niet toevallig dat Sleeckx zijn volgende bundel schetsen de titel
Ontmoetingen (1855) meegaf. Het zijn stuk voor stuk spannende verhalen waarin
de lezer wordt geconfronteerd met een raadselachtige persoonlijkheid of een vreemd
geval dat om opheldering vraagt: een geheimzinnige geknevelde vrouw, een bizarre
Griekse edelman en collectioneur, een hysterische vrouw enzovoort. Absolute topper
in die bundel is het verhaal ‘Miss Arabella Knox. Eene peerdengeschiedenis’, dat
aanvangt met een knappe fysiologie van het paardengeslacht. Een voorwerp van
observatie en catalogisering, een vigilantepaard bij het station van Brussel, leidt tot
de kennismaking met een koetsier die de verteller het al te menselijke levensverhaal
aan de hand doet van het eens zo beroemde, maar nu vervallen paard ‘Miss’ Arabella
Knox en haar dito ruiter. In de context van de Vlaamse literatuur circa 1850 is deze
tekst zo ontdaan van elke tendens en zo dicht bij de realiteit dat het wel even lijkt
alsof het verhaal voor andere dan Vlaamse lezers is bedoeld, ook al werd de bundel
uitgegeven bij I.-S. van Doosselaere te Gent. Sleeckx is hiermee in 1851 in ieder
geval veel van zijn tijdgenoten vooruit. En wat het leespubliek betreft: het kan
natuurlijk altijd dat Sleeckx in 1851 met dat verhaal ook of vooral een ruim geletterd
publiek voor ogen had, dat op dat moment eerder in het Noorden dan in het Zuiden
te vinden was. In het Zuiden was dit alleen bij de happy few het geval.
Wie in ieder geval ook aan Nederlandse lezers dacht, was August Snieders bij
het schrijven van het verhaal ‘Tante Trippelveld’, een portret ‘naar de werkelijkheid
getekend’ van een oude vrijster die het prille geluk van een bankiersdochter en
vervolgens ook haar vader door roddels te gronde richt. Ze krijgt uiteindelijk haar
verdiende straf. De verteller is ongenadig voor het gehate personage, een zeer
ongebruikelijke attitude. De compositie is ongewoon, waarbij de verteller het verhaal
fragmentair presenteert. Heel bijzonder is ook de beschrijving van het interieur van
de roddeltante, gefocust op de saterskoppen op de eikenhouten pronkkast die van
de verteller de commentaarrol overnemen en feiten en toestanden van sarcastische
opmerkingen voorzien. De bundel waarin het verhaal is opgenomen, Avond en
morgen, verscheen niet voor niets in 1859 in Nederland (bij Gebr. van Es te
Amsterdam). De verteller heeft ook geregeld een vrouwelijke lezersrol op het oog,
waaruit we kunnen concluderen dat Snieders en anderen met bepaalde teksten
zich niet alleen tot de modale Vlaamse lezer richtten, maar ook of in enkele gevallen
vooral mikten op een geavanceerder (vrouwelijk) leespubliek in Nederland. Dat feit
wijst erop dat er al vóór 1860 sprake was van interferentie tussen Noord en Zuid in
de Nederlandse literatuur en niet louter van eenrichtingsverkeer zuidwaarts. De
tweede druk van Avond en morgen (als onderdeel van Snieders' Volledige werken)
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verscheen in Antwerpen in 1877. Op dat moment was ook het Vlaamse leespubliek
al vertrouwd met literaire teksten die vooral op stijlvolle observatie waren gericht.

Wetenschap en psychologie

aant.

De wending naar het realisme werd ook in de hand gewerkt door de interesse voor
de wetenschappen die medio negentiende eeuw in hoog aanzien stonden.
Wetenschappelijke idealen (kennis, ratio, objectiviteit, precisie) vonden gemakkelijk
een weg naar een literaire poëtica die aanspraak wilde maken op meer realisme.
In Vlaanderen kreeg dit wetenschappelijke element extra belang omdat letterkundigen
en critici na 1840 de intellectuele dimensie van de beschavingsopdracht van de
Vlaamse literatuur op het hoofdmenu plaatsten. De vaderlandse letterkunde had
de eerste twee stadia in haar organische ontwikkeling na de vernieuwing van 1830
voltooid. Het volk werd eerst als door een elektrische gevoelsschok van de poëzie
tot liefde voor de volkstaal en de natie gewekt. De roman en het verhaal wakkerden
de leeslust aan. Nu had de literatuur een ernstiger opdracht dan louter vermaak
voor de boeg. Het volk moest ook uit zijn intellectuele slaap worden gewekt.
Schrijvers hadden nu voor het stoffelijk en geestelijk geluk van het volk te zorgen,
en dat konden ze niet beter doen dan door het schrijven en publiceren van
vulgariserende werken, studies en handboeken in de moedertaal die op verstandelijke
vorming en onderricht waren gericht. Dat Ledeganck bijvoorbeeld in 1841 de Code
civil (Het burgerlyk wetboek) in het Nederlands vertaalde, werd door Van Kerckhoven
in De Noordstar luid toegejuicht. Met dergelijke initiatieven zouden de Vlaamse
auteurs voor bredere lagen van de bevolking de poorten openen van kennis en
wetenschap. Tegenover het buitenland zou tevens een achterstand worden
weggewerkt. Dat de Vlaamse schrijver de brug moest slaan tussen literatuur en
wetenschap, had ook gevolgen voor de ontwikkeling van het literaire proza, waaraan
men hogere eisen ging stellen ten aanzien van waarschijnlijkheid, waarachtigheid
en psychologische geloofwaardigheid.
Conscience, katalysator van veel vernieuwing in het Zuiden, was opnieuw een
van de eersten om te begrijpen dat ‘de boom des volks ryp was om er de vrucht der
wetenschappen op te enten’, zoals Jacob F. Heremans schreef naar aanleiding van
het verschijnen van Consciences Eenige bladzyden uit het boek der natuer
(Antwerpen 1846), een werk dat nuttige natuurwetenschappelijke kennis voor een
breed Nederlandstalig publiek in België in een aangename vorm verpakte. Het is
opgevat als een eerste deel van een grote natuurlijke historie in de moedertaal
waarmee de auteur een bijdrage wil leveren tot de emancipatie en beschaving van
zijn volk. Bijzonder is de vorm die Conscience hiervoor bedacht: hij wekt de weetlust
op door ‘de koude wetenschap onder streelend loover te verbergen’,
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zoals hij in zijn voorwoord schrijft. Heremans spreekt in zijn recensie van een
‘schilderachtig, betooverend kleed’; in dialoogvorm leidt een grijze leermeester een
leergierige jongeling binnen in de geheimen van Gods schepping. Dat geeft
aanleiding tot veel natuurreligieuze bespiegeling en didactiek, maar ook tot de
logische en accurate beschrijving van natuurverschijnselen.
Na Conscience volgden anderen, ook op andere domeinen van de moderne
wetenschappen, zoals de geneeskunde. Een aspect daarvan is de aandacht voor
de medische behandeling van geesteszieken. Ledeganck schreef al in 1842 een
episch gedicht, De zinnelooze, waarin het thema aanleiding gaf tot een verscherpte
aandacht voor wetenschappelijke kennis en een op onweerlegbare feiten gebaseerd
verhaal (zie hierboven). Dit neemt niet weg dat Vlaamse romanschrijvers het
wetenschappelijke discours over dit onderwerp trachtten te verzoenen met hun
morele en didactische opdracht. Voorbeelden daarvan zijn te vinden in het werk
van Jan Renier Snieders. Zo komt waanzin voor in de al aangehaalde dorpsroman
De meesterknecht, maar dan vooral om in de slotscène de morele boodschap van
het verhaal sterker te benadrukken. Het titelpersonage wordt met krankzinnigheid
getroffen omdat hij nu eenmaal de morele en maatschappelijke normen met de
voeten heeft getreden en daarom de verdiende straffe Gods ontvangt. De combinatie
van wetenschappelijke blik en morele duiding is ook aanwezig in Snieders' tweedelige
roman Amanda. Uit het leven der zinneloozen (uitgegeven te Antwerpen in 1856).
De verteller tekent hier een verhaal op van een patiënt uit de krankzinnigenkolonie
van Geel, een instelling die medio negentiende eeuw al vermaard was vanwege de
niet-repressieve behandeling van geesteszieken door de opname van de zieken in
pleeggezinnen. Het ‘realistische’ gehalte wordt er gegarandeerd door het
raamverhaal; de verteller tekent ‘letterlijk’ de woorden op van een bevriende
behandelende arts. De auteur grijpt uiteindelijk naar de religie om de waanzin van
Amanda te verklaren. Zij hield zich namelijk niet aan de plicht van dankbaarheid ten
opzichte van haar pleegouders. Toch zijn er ook sporen van de nieuwe inzichten
die rond 1850 opgeld deden in de medische behandeling van krankzinnigheid, die
in feite een alternatief zocht, ook concreet te Geel, voor de traditionele oplossingen,
die in de handen waren van de katholieke kerk. Achtergrond hiervan vormt de
opkomst van de moderne psychiatrie in de eerste helft van de negentiende eeuw,
waarbij nieuwe denkbeelden werden ontwikkeld zoals die van Philippe Pinel, die
waanzin in principe als geneeslijk beschouwde. Pinel plaatste met dat doel
krankzinnigen in een hospitaal of asylum - bekend was de Salpêtrière te Parijs waar ze aan een morele behandeling werden onderworpen. De therapie was
gebaseerd op een systematisch opgebouwde afhankelijkheidsrelatie van de patiënt
met een gezaghebbende arts.
Sommige Vlaamse auteurs waren blijkbaar op de hoogte van de nieuwe weten-
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schappelijke inzichten in de geneeskunde en de psychologie, ook al waren ze in
hun didactische rol nog zo gebonden aan gevestigde religies en filosofieën. Die
spanning is bijzonder goed zichtbaar in het creatieve prozawerk van Pieter Frans
van Kerckhoven. Geregeld thematiseerde hij de problematische situatie van de
volksbeschavende auteur in Vlaanderen die de brug moest slaan tussen het weinig
ontwikkelde brede leespubliek en de wereld van kunst en wetenschap. Door zijn
opleiding tot arts (van 1836 tot 1840 in Bologna) was hij met die kennis- en
kunstwereld vertrouwd geraakt. Als verlicht didacticus kon hij echter ook de afstand
meten tot zijn potentiële publiek. Met veel idealisme trachtte hij voor de Vlaamse
lezer een actuele, boeiende, maar ook duistere denkwereld te ontsluiten die volgens
de stand van de toenmalige wetenschap de geheimen van de menselijke psyche
peilde: het magnetisme en het daarmee verwante spiritisme en occultisme. In feite
diende dat in de eerste plaats zijn eigen artistieke project, ook al trachtte hij die
poëtica met een maatschappelijk verlichtingsideaal - ‘de ontslaving van den
volksgeest’ - te verzoenen. Van Kerckhoven nam immers, zoals hierboven uiteen
is gezet, vanaf circa 1845 afstand van de dominante historische roman en opteerde
voor verhalen en romans die in een contemporaine omgeving het inwendige
menselijke gevoelsleven exploreerden. Als sleutels voor de psychologische
verkenning hanteerde hij inzichten uit de fysiognomie (over de relatie tussen de
gelaatsuitdrukking en het innerlijk of karakter) en vooral het magnetisme. Van
Kerckhoven publiceerde er een studie over - Verhandeling over het dierlyk
magnetismus (1852) - en verwerkte de theorieën in geromantiseerde vorm in enkele
verhalen en romans: Daniël (1843), Ziel en lichaem (1848), de briefroman Liefde
(1851) en Herinneringen uit Italië (1854). In de context van de Nederlandse
letterkunde waren de denkbeelden niet helemaal nieuw. Van Kerckhoven bouwde
verder op ideeën van Swedenborg en het mesmerisme waarmee ook Bilderdijk
vertrouwd was, hoewel hij dan weer de Nederlandse naturalisten uit het fin de siècle
vooruit was, die interesse hadden voor medische wetenschap, parapsychologie en
hypnotisme. In Vlaanderen waren deze denkbeelden medio negentiende eeuw
echter volslagen onbekend en lagen ze buiten het bereik van de gemiddelde lezer.
Het ‘dierlijk magnetisme’ gaat uit van het bestaan van een fluïdum of ijle stof die
in het lichaam (cf. ‘dierlijk’) van de mens wordt voortgebracht en die via suggestie,
aanraking of ontlading als met een elektrische schok van mens tot mens kan
overgaan en invloed uitoefenen. Een toestand van slaapwandelen (somnambulisme,
in graden van catalepsie tot extase) verhoogt het bewustzijn van de magnetische
kracht en kan een helende werking uitoefenen. Zo geneest de ik-figuur, een
student-arts en magnetiseur, in het verhaal ‘De Molinara’ uit Her inneringen uit Italië
de mooie molenaarsdochter Agatha van haar be-

Willem van den Berg en Piet Couttenier, Alles is taal geworden. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1800-1900

464
zetenheid, die ze als gevolg van bijgeloof na een onweer heeft opgelopen. Onder
hypnose wordt haar een gevoelsschok toegebracht die evenwaardig is aan de angst
die haar ziekte veroorzaakte. De slaapwandelaarster ontwaakt en geneest. Dat kan
wonderbaarlijk lijken, maar de auteur wil aantonen dat zulke wonderen in de natuur
der dingen besloten liggen en niet volledig ontraadseld kunnen worden:
O, er bestaat eene Voorzienigheid en de natuur bezit sympathetische
wonderen, welke onze geest niet kan uitleggen.
Van Kerckhoven hanteert deze inzichten om, vertrekkend van het overwicht van
het bovennatuurlijke en spirituele boven het lichamelijke en stoffelijke - het centrale
thema van Ziel en lichaem - een ‘wetenschappelijke’ verkenning aan te gaan van
het ‘zielenleven’ en het intermenselijke gevoelsleven in zijn diverse facetten: de
spanning tussen geest en lust, de mysterieuze neiging tot zielsovereenstemming,
de spontane aantrekking of afstoting tussen mensen, de kracht van de oogopslag
(ook in negatieve zin: het ‘boze oog’ of occhiata, titel van een verhaal in de
Herinneringen uit Italië), de intuïtie, de vriendschap (veel hoger in rang dan fysieke
liefde), het vermogen tot voorspelling, het contact met afgestorvenen (die opnieuw
onder de levenden verschijnen), de harmoniewerking van de muziek enzovoort.
Met dit alles worden de gevoelsbanden fors opgewaardeerd, een fenomeen dat in
een mentaliteitshistorisch perspectief kan worden verbonden met de moderniteit.
Van Kerckhoven plaatst zijn al met al gevoelvolle, soms ook overspannen verhalen
overigens bij herhaling tegen de achtergrond van een ‘zielloze’ maatschappij die
door geld en commercie wordt gedomineerd. Het blijft wel de vraag of deze
boodschap aan de Vlaamse lezer van toen was besteed. In een Belgische context
prees J.-B. Langlois de auteur in 1857 voor zijn liberale en antiklerikale opstelling.
Maar in het verband van de jonge Vlaamse letterkunde noemde Sleeckx in De
Vlaemsche Stem van 1848 de roman Ziel en lichaem het ‘vreemdaerdigste gewrocht’
uit de Vlaamse literatuur en zelfs ‘een gevaerlijk boek voor vele menschen’.
Toch legde Van Kerckhoven in Vlaanderen de basis voor de psychologische
roman. Hij deed dat samen met Eugeen Zetternam, die in 1852 nog een opmerkelijke
bekentenisroman schreef: Arnold de droomer. De verteller neemt hierin de
manuscriptfictie als uitgangspunt om de memoires te presenteren van een
melancholische jonge man die in Antwerpen, ondanks alle waarschuwingen, een
ongelukkige platonische liefdesrelatie aangaat met een getrouwde vrouw uit de
burgerij. De roman is gewaagd voor de Vlaamse literatuur omdat in een boeiend
eerste deel, dat zich als een ‘gewone’ dorpsroman op de heide aandient, de
psychologische wortels worden ontleed van het ziekelijk jaloerse en over-
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spannen gedrag van de volwassen Arnold: een traumatische jeugd waarin hij door
de vader wordt afgewezen - als natuurlijke zoon wordt hij door zijn vader op diens
sterfbed vervloekt - waardoor de hoofdpersoon zich aan de moeder bindt en van
daaruit een ambivalent vrouwbeeld ontwikkelt (engel tegenover femme fatale ‘vergiftigde’ Franse romans voeden zijn droombeelden van ontaarde vrouwen).
Zetternam bezat niet het taalvermogen om dat moderne burgerlijke thema
overtuigend en beheerst onder woorden te brengen, maar dat neemt niet weg dat
vooral het eerste deel van de roman, waarin de zoon (met op de achtergrond
onheilspellende natuurtaferelen op de heide) achter het ouderlijke geheim komt, tot
de verrassendste prozabladzijden behoren uit de Vlaamse literatuur van vóór 1860.
Deze uitzondering bevestigt de regel die zegt dat de roman die in Vlaanderen na
1837 ontstaat, juist die subgenres bevoorrecht die een nationaal en moreel bewustzijn
helpen ontwikkelen of die kunnen bijdragen tot de geestelijke en intellectuele
ontplooiing van de Vlaamssprekende bevolkingsgroepen in België. Hiervoor kwamen
in de eerste plaats de historische roman, de zedenroman en de dorpsroman in
aanmerking. De aandacht voor de eigentijdse samenleving en de verwachting dat
waarheidsgetrouwe fictie zou kunnen inwerken op maatschappelijke vraagstukken
leidde als vanzelf tot de eis van realistische uitbeelding en de evolutie naar diverse
nieuwe vormen van fictief proza, zoals humoristische schetsen van het dagelijks
leven, reisverhalen en ‘wetenschappelijke’ verkenningen van de menselijke psyche.

Het Vlaams toneel

aant.

Tussen 1830 en 1860 ontstond er in Vlaanderen een nationale toneelliteratuur in
nauwe samenhang met een nieuwe theaterpraktijk. Dat gebeurde naar het voorbeeld
van de nationale poëzie en romanliteratuur, die al vroeger van start waren gegaan.
De overgang van het liefhebberstoneel naar een modern nationaal beroepstheater
met gevestigde, gesubsidieerde gezelschappen met een eigen repertoire verliep
echter niet gemakkelijk, en in ieder geval veel moeizamer dan de voorstanders van
de Nederlandse literatuur in België het wensten. De professionele omkadering was
een kwestie van lange duur. De amateurgezelschappen, vooral met de komst van
enkele nieuwe en dynamische verenigingen omstreeks 1840, vormden wel de
kweekvijver voor Vlaams acteertalent en voor enkele productieve auteurs die een
eigen en zeer populaire Vlaamse toneelliteratuur creëerden. Op symbolische wijze
eindigt de periode met de instelling van de Driejaarlijkse Staatsprijs voor
Toneelliteratuur in 1858, een overheidsinitiatief dat het Vlaamse toneel erkenning
en bestaansrecht gaf. De prijs werd
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toegekend aan Hippoliet van Peene, die ook representatief is voor wat er vóór 1860
in Vlaanderen aan toneel werd geproduceerd.
Dat het proces van professionalisering traag vorderde, bewijst het lange
voortbestaan van de toneelwedstrijden. In de periode 1830-1860 werden er nog
een honderdtal georganiseerd. De oude traditie leefde voort in de felle competitiesfeer
en de feestcultuur. Zeer traditioneel waren de prijsuitdelingen met categorieën als
de ‘luisterrijkste intrede’ en het numeriek grootste gezelschap. Ook de maatschappij
die van het verst kwam, kon nog in de prijzen vallen, zoals dat in 1852 gebeurde in
een wedstrijd die door de Rhetorika te Menen werd ingericht. Als van oudsher
overtroefden de door chauvinisme gedreven maatschappijen elkaar met prijzengeld,
wat overigens menig gezelschap de das omdeed. Opvallend is ook dat nog tot in
de jaren vijftig hoofdprijzen werden uitgeloofd voor soloacteurs die elkaar bekampten
met monologen (soms ook dialogen) in het ‘ernstig’ en ‘boertig vak’, wat er overigens
op wijst dat men nog lange tijd de individuele acteursprestatie centraal in het hele
toneelgebeuren zag. Al dan niet vertegenwoordigden die acteurs een gezelschap,
dat (en hoe langer hoe meer) ook als groep in het strijdperk trad met treurspelen,
drama's, blijspelen en kluchten. De gevestigde maatschappijen bleven in die
toernooien nog een hele tijd toonaangevend en succesvol, zoals De Fonteine van
Gent (die vanaf 1831 ook een rondreizend gezelschap had), de Oost-Vlaamse
retoricakamers van Ninove, Geraardsbergen en Zottegem, de kamers van Leuven
(Het Kersouwken), Brugge (Yver en Broedermin) en Kortrijk (De Kruisbroeders). In
Brussel zou De Wyngaerd, gebukt onder een orangistisch verleden, pas na 1840
weer actief worden. Voorlopig speelden ze nog veel vertalingen van Franse en
Duitse tragedies, burgerlijke drama's, melodrama's en blijspelen; het vertrouwde
repertoire - Pixérécourt, Ducange, Voltaire, Kotzebue - was wel al vóór 1830
uitgebreid met Schiller, Molière, Beaumarchais en Shakespeare (in de versie van
Ducis). Het publiek vroeg er ook naar: de smaak was ingesteld op een mengeling
van lering, pathos, emotie en boertig vermaak.
Daar bleef het niet bij. Ook het toneel kreeg de volle aandacht van taalminnaars,
intellectuelen en opiniemakers die na 1830 de Nederlandstalige literatuur in
Vlaams-België een nieuw vitaal elan wilden geven en in die ‘herleving’ aan een
nationaal toneel een belangrijke rol wilden toebedelen. Het kon uitstekende diensten
bewijzen aan de Vlaamse zaak gezien het brede publieksbereik en de kracht van
de aanschouwelijke voorstelling. Vlaamse cultuurpromotoren zouden algauw inzien
dat het toneel, vooral in combinatie met muziek, de grote massa kon bereiken,
meeslepen en vormen. Het was bijgevolg een krachtig middel tot nationale bezieling
en volksbeschaving. Ook hier werd aanvankelijk een pragmatisch standpunt
ingenomen. Het doel heiligde de middelen. Toneel kon immers de volkstaal
reanimeren, de literaire smaak op een hoger peil brengen,
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het nationale besef aanwakkeren én het zedelijke peil van het volk verhogen. De
esthetische overwegingen werden daar voorlopig ondergeschikt aan gemaakt.
Talrijk zijn dan ook de uitspraken van schrijvers, redenaars en critici die een
oproep doen om een nationaal Vlaams toneel in het leven te roepen. In een eerste
stadium worden vooral intentieverklaringen afgelegd over de noodzaak en het nut
van een Vlaams toneelleven. Pas later noteren we teksten die de modaliteiten en
de institutionele omkadering ervan uittekenen (een oorspronkelijk repertoire,
ondersteuning vanwege de overheid, de middelen tot aanmoediging van een Vlaamse
toneelliteratuur enzovoort). De vraag hoe men aan de hand van intern-dramatische
principes tot een authentiek esthetische toneelkunst kon komen, werd pas op het
einde van de negentiende eeuw gesteld. Uit de beginfase dateert bijvoorbeeld de
dichtwedstrijd die in 1838 door de rederijkerskamer van Geraardsbergen werd
georganiseerd op de prijsvraag ‘Wat de Schouwburg vermag op de Beschaving der
Volkeren’. Prudens van Duyse, die overigens zelf enkele oorspronkelijke historische
toneelstukken, zangspelen en vaudevilles zou schrijven, verwierf er goud met zijn
dichtstuk De invloed des tooneels op de volksbeschaving. Hij werkt het thema uit
in vier zangen, die de geschiedenis doorlopen van de Oudheid tot het contemporaine
België. Daar verrijst de Vlaamse toneelkunst als een nationale hefboom die het volk
in eigen taal het roemrijke verleden van het vrije vaderland laat vertolken. ‘De Tael
zal met die kunst herleven,’ voorspelt een bevlogen dichter.
De eerste toneelcritici, Ferdinand A. Snellaert in Kunst en Letterblad en Eugeen
Zetternam, die onder het pseudoniem L. Yzendyck in Het Taelverbond een
toneelkroniek verzorgde, later ook Pieter Frans van Kerckhoven en Jacob J.F.
Heremans, werkten vanaf circa 1840 het idee uit van een oorspronkelijk nationaal
toneel dat het Vlaamse volk in zijn eigen zedelijk volksbestaan of nationaliteit zou
bevestigen. Daarvoor moesten personages, toestanden en gedachten wel een
Vlaams stempel krijgen. Op die manier kon het toneel uitgroeien tot een school van
zedelijkheid, een middel tot beschaving én een spiegel van het dagelijkse Vlaamse
burgerleven. In een voordracht uit 1859 stelde een Brusselse toneelschrijver, Serafijn
C.A. Willems, dat programma voor als een eindpunt van eeuwenlange
theatergeschiedenis in het Zuiden:
Immers, men kreeg alom de overtuiging dat het tooneel niet enkel als een
volksvermaek of een louter tydverdryf mogt blyven beschouwd worden:
het moest terzelfder tyd en vooral medewerken tot het verbeteren der
zeden en het verlichten des verstands; tot het aenkweeken van getrouwe
burgers, van dappere zonen voor ons vaderland!... - De deugd doen
betrachten en beminnen, derzelver voorschriften aen het volk doen kennen
en hare voorbeelden in het geheugen printen; de ware vaderlandsliefde
inboezemen, de groote mannen, de helden, de roemryke daedzaken
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uit de Belgische geschiedenis afmalen, ziet daer de opregte zending van
het vlaemsch, van het echt vaderlandsch tooneel!...
Het is ook in het geheel niet voldoende vlaemsch te zijn met der tale; men
dient hoofdzakelyk vlaemsch te zyn van geest, vlaemsch van strekking,
vlaemsch van zeden! - Het vlaemsch tooneel, om overal en door iedereen
gewaerdeerd te worden, om goed zyne taek te volbrengen, moet by
uitsluiting eigenaerdig, oorspronkelyk wezen; nog eens, het moet echt
volksdommelyk, echt vaderlandsch zyn.
Vanuit esthetisch standpunt werd geëist dat alles binnen de grenzen van het
natuurlijke bleef, al werd die norm over het algemeen meteen ideologisch versterkt
door opvattingen over de Vlaamse eenvoudige aard en zedelijkheid. Dat zette de
deur open voor scherpe kritiek op het Franse toneel, vol verwarring, ijselijke gruwel,
onwaarschijnlijkheid en effectbejag. Opnieuw was die houding dubbelzinnig, want
ook het Vlaamse toneel was in feite nog een en al Frans. Het ideaalbeeld werd
verder opgebouwd door afstand te nemen van een eigen literaire traditie, in het
bijzonder van de liefhebberspraktijk van de - in de woorden van Snellaert ‘rhetorikale’ kamers, met hun conventionele en artificiële neoclassicistische
speeltrant, hun pathos, weidse gebaren, stereotiepe dictie en mimiek. Wilde men
inderdaad tot een nationaal toneel komen, dan moest een natuurlijk spreken en een
correcte dictie worden ingevoerd. Ook moesten soorten toneel (subgenres) worden
gebruikt die rechtstreeks tot het volk konden spreken. Het verheven treurspel (in
versvorm) was voor het Vlaamse publiek nog te hoog gegrepen. De burgerlijke
drama's en blijspelen (‘toneelspel’ werd als een tussenvorm gehanteerd) konden
daarentegen optimaal zowel de verzuchtingen van het Vlaamse volk vertolken blijspelen hekelen vaak cultuurpolitieke toestanden - als een zedelijke richtlijn
voorhouden. Thematisch onderzoek heeft uitgewezen dat het burgerlijke toneel in
Vlaanderen tussen 1830 en 1914 inderdaad de burgerlijke code in al zijn aspecten
op de planken heeft gebracht. Die omvat zowel een persoonlijke ethische code van
waarden als zelfbewustzijn, deugdzaamheid, maat, arbeidsethos, plicht en vlijt, als
een sociaal denkpatroon (dat in een sfeer van optimisme waarde hecht aan gezin,
familie, stand, eer, geld, autoriteit, veiligheid en gelijkheid) en een bredere visie op
staat en maatschappij. Daarbij worden maatschappelijke vraagstukken vanuit de
burgerlijke middengroep (als een opiniecentrum) waargenomen en steevast als een
kwestie van persoonlijke verantwoordelijkheid en deugdzaamheid voorgesteld. We
kunnen hier wijzen op parallellen met het paternalisme in de zedenroman. Historische
drama's waren dan weer uitermate geschikt om bij het publiek een geïdealiseerd
vaderlands bewustzijn te ontwikkelen.
De productie van Vlaamse historische drama's zou dan ook spectaculaire vormen
aannemen (ongeveer 250 stukken tussen 1830 en 1900). Bij gebrek aan
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oorspronkelijke teksten kon men ook nog altijd bestaande historische romans tot
toneel bewerken. Zo verscheen ook Conscience op de planken met zijn tot
heldenspelen herschreven succesromans. Dat was al het geval met Het Wonderjaer,
dat in 1838 in een toneelbewerking van Lodewijk Uyterhoeven te Brussel in première
ging en dat het gezelschap De Hoop op 14 januari 1839 voor een eerste keer te
Antwerpen hernam in de propvolle zaal van het Groot Wafelhuis. De opvoering
maakte op de geestdriftige aanwezigen een overweldigende indruk. Een verslaggever
noteerde dat daar plots het besef doordrong dat werkelijk ‘een Vlaams toneel mogelijk
was’. Tot ver in de negentiende eeuw zou ook De leeuw van Vlaenderen in talrijke
bewerkingen (van Conscience zelf, en verder van P. Deny, A. Rodenbach, C.
Marichal en anderen) worden opgevoerd. Bijzondere vermelding verdienen ook de
zangspelen, een term waarmee vormen van toneel werden aangeduid waarin zowel
gesproken als gezongen werd. In eerste instantie is het een puristische Vlaamse
term voor de ‘opéra-comique’ of vaudeville, die uit Frankrijk werd ingevoerd en
waarin gesproken dialogen op een zodanige manier met aria's, duetten, ensembles
en koren worden gecombineerd dat ze één geheel vormen en om beurten de intrige
bevorderen. De muziek is dienstbaar aan het woord, dat nog de volle aandacht
krijgt, ook al omdat ernaar gestreefd wordt de acteurs in rijmvorm te laten spreken.
De grenzen zijn echter nogal vaag omdat ook Vlaamse drama's, blijspelen en
kluchten geregeld met muziek, solozang of koren werden doorspekt. Daarbij
bedachten auteurs Vlaamse teksten op bestaande muziek, vooral bekende Franse
hits uit de internationale wereld van theater, opera en operette. Soms werd ook
speciaal nieuwe muziek gecomponeerd. Dat geldt uiteraard voor operastukken met
doorlopende muziek en zonder dialogen, een genre dat zich later in de negentiende
eeuw ontwikkelde, samen met het zogenaamde lyrische toneel. Dat men die opera's
óók zangspelen noemde, maakt de zaak er niet duidelijker op.
Bij al die subgenres gold als hoofdwet dat het Vlaams toneel een fundamentele
eigenheid moest nastreven. Slaafse navolging van buitenlandse voorbeelden was
uit den boze. Men kon zich wel inspireren op het buitenland. Johan M. Dautzenberg
prees omstreeks 1850 Germaanse (Duitse en Deense) modellen aan en lanceerde
daarvoor samen met Hubert van de Hove (pseudoniem voor de taalkundige Victor
Delecourt) een aparte publicatiereeks, de Uitlandsche Toneelbibliotheek. De
Vlaamsgezinde Waalse advocaat Lucien Jottrand, Eugeen Zetternam en Lodewijk
Vleeschouwer hielden een pleidooi voor het werk van Shakespeare, ook al zou het
nog tot 1880 duren voordat men de volledige originele teksten in vertaling op de
Vlaamse planken zou horen. Zetternam paste zelfs daadwerkelijk technieken uit
Shakespeare toe in eigen werk, zoals de introspectieve monoloog in het drama
Margareta van Constantinopelen (1846). Maar diezelfde Zetternam beklemtoonde
toch ook dat het toneel in Vlaande-
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ren noch Frans (te oppervlakkig), noch Duits (te diepzinnig) mocht zijn om echt
Vlaams te wezen. ‘De vlaemsche oorspronkelykheid moet het vlaemsch tooneel
redden,’ concludeerde hij in 1848.
Om aan die nationale, ethische en esthetische eisen te kunnen voldoen
ontwikkelde men al vroeg het idee dat een Vlaamse toneelliteratuur en theaterpraktijk
het best konden worden gerealiseerd door de ontwikkeling van een gesubsidieerd
professioneel theater. Het werd een strijdpunt van de Vlaamse Beweging. Dat was
goed te horen op de Nederlandse Taal- en Letterkundige Congressen, waar vanaf
1849 Vlaamse toneelleiders (de Gentenaar Karel Ondereet was er als een van de
eersten bij) zich beklaagden en met verontwaardiging de royale subsidies die het
Franse toneel in de grote Vlaamse steden ontving, vergeleken met de aalmoezen
die aan de Vlaamse toneelkringen werden uitgedeeld of zelfs nog werden geweigerd.
Men kon dat wel zeggen, maar de concrete realisering van dit programma verliep
allesbehalve rimpelloos, en ook niet identiek in de verschillende plaatsen van het
Vlaamse land. Allereerst was er een duidelijke spanning aanwezig tussen het
discours van de critici, cultuurpolitici en beleidsbepalers die een Vlaamse politiek
aan het theater wilden dicteren - Carlos Tindemans sprak in 1981 kritisch van een
‘evangelische obsessie’ - en de pragmatische opstelling van de theatermensen zelf,
die met een commerciële instelling afhankelijk waren van de smaak van het publiek.
Acteurs waren bijvoorbeeld nog door een systeem van ballotages, waarbij de spelers
bij stemming door de abonnees werden bevestigd of afgewezen, in hoge mate
afhankelijk van de gunst van de theaterbezoeker. Tussen principe en praktijk gaapte
een kloof en die zou in de loop van de negentiende eeuw eerder nog groter dan
kleiner worden. Aan beide zijden zorgde dat voor veel onbehagen. De neuzen
stonden niet in dezelfde richting. Om een voorbeeld aan te halen: in 1851 laakt
Pieter Frans van Kerckhoven naar aanleiding van de publicatie van een ‘echt
Vlaemsch’ toneelstuk - Smeke smeê van de jonge Domien Sleeckx - de verfoeilijke
gewoonte van Vlaamse toneelauteurs om de lichtzinnige drama's en vaudevilles
van de Parijse schouwburgen domweg te imiteren. Die zijn volgens de criticus niet
op de maat van de Vlaamse toeschouwer geschreven:
Omdat men op den franschen theater eene zekere klas van menschen,
wier hart en geest door de vreemde denkbeelden verbasterd is, in fransche
snakeryen ziet lust scheppen, beeldt men zich in dat ook de vlaming
slechts zoo iets noodig heeft om voedsel voor zynen geest te vinden; en
het fransche vaudeville treedt op de vlaemsche planken, en daer het volk
de fransche snakery niet goed kan bevatten en er het conventionele niet
van begrypt, hebben de tooneelisten zorg, of vinden zich ten minste
verpligt, het boertige al meer en meer te overdryven, tot zooverre dat zy
in het afzigtelijke, in het wanstaltige, in het lage vervallen.
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Ook Zetternam klaagde in zijn toneelkroniek de Franse na-aperij aan en schreef
het uitblijven van een oorspronkelijk Vlaams toneel op rekening van de hebbelijkheid
van de acteurs om alleen maar te willen schitteren. Op datzelfde moment zochten
acteurs in Vlaanderen inderdaad nog altijd populariteit en succes met emotie, effect
en spektakel, en daarvoor imiteerden ze uitgerekend de technieken uit de
sentimentele melodrama's die op de Parijse boulevards furore maakten. Voor
Vlaamse critici en beleidsmakers bleven dat elementen die disfunctioneel waren
voor het Vlaamse toneel en de Vlaamse ontvoogdingsstrijd. Acteurs daarentegen
baseerden daarop hun aanhang bij het theaterpubliek. Dat kon niet anders dan tot
polemieken en conflicten leiden.
De realisering van een professioneel theater in Vlaanderen verliep ook anders
van streek tot streek, van stad tot stad. Verschillende factoren waren hier in het
spel. In Brussel bijvoorbeeld - niet alleen een broeinest van nieuwe politieke en
sociale ideeën, maar ook een centrum van Franstalige culturele hegemonie - werd
sterk de noodzaak aangevoeld van een Vlaamse propaganda. Het toneel kreeg
daarin een prominente plaats, naast de pers (de eerste Vlaamse krant in Brussel,
Vlaemsch België, dateert van 1844). De eerste Vlaams- of Nederlandsgezinde
intellectuelen hamerden dan ook, nog meer dan in andere steden in Vlaanderen,
op de slagkracht en de didactische missie van een Vlaams toneelleven binnen een
breder beschavingsoffensief. In die zin zijn de acties van een pionier als Jacob Kats
te begrijpen, die al vroeg in de weer was om in Brussel een Vlaams toneel te
lanceren. Hij wendde al in de jaren dertig (naast meetings) Vlaams volkstoneel aan
voor de propaganda van presocialistisch ideeëngoed onder de lagere klassen van
de Brusselse bevolking. In die zin is hij ook eerder onder te brengen in de sociale
geschiedenis. Hij beschouwde het theater als een middel bij uitstek voor de
opvoeding van een nagenoeg analfabete massa. Indirect is zijn actie ook voor de
Nederlandse literatuur relevant, omdat hij voor dat toneel-als-volksschool een aantal
Vlaamse stukken schreef. Indirect wakkerde hij hiermee het Vlaamse bewustzijn
onder de Brusselaars aan, al was het hem wel degelijk om de verspreiding van
antiklerikale, republikeinse en democratische ideeën te doen, zoals al duidelijk blijkt
uit de titels: Den verlichten boer (blijspel, 1835) of Het aerdsch paradys of den
zegeprael der broederliefde (toneelspel met zang, 1836). Dat Kats zang aanwendde
(in samenwerking met de jonge Peter Benoit overigens), mag geen verbazing
wekken. De gezongen intermezzo's blijken een probaat middel om ideeën in het
geheugen van de toeschouwers te prenten. Kats richtte in 1852 ook een eigen
theatergezelschap op: Het Tooneel der Volksbeschaving. Blijvend succes kon Kats
hiermee echter niet behalen, bij gebrek aan voldoende subsidies. In 1860 ging hij
failliet. Het Vlaamse toneel in Brussel zou het overigens, ondanks enkele
coördinatiepogingen in de jaren vijftig (zoals het Vlaemsch Toneelverbond in 1858)
en de forse actie van
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de man die in het voetspoor van Kats trad, Felix vande Sande, nog decennia moeilijk
hebben om vaste voet te krijgen. Het stadsbestuur beschouwde het (nochtans
succesrijke) Vlaamse toneel eerder als volksvermaak dat bij de jaarlijkse grote
volksfeesten aan bod kon komen, en weigerde daarom het sterk propagandistische
Vlaamse toneel op lange termijn te subsidiëren. De Vlaamsgezinde voormannen in
Brussel (zoals Lucien Jottrand, Emanuel van Driessche en Karel Stallaert) bleven
echter het toneel als een militant en educatief wapen in de culturele emancipatiestrijd
van het Vlaamse volk hanteren en verdedigen. Uit dit elan ontwikkelde zich ook
langzamerhand een oorspronkelijk Vlaamse toneelliteratuur. In Brussel was dit in
de beginperiode vooral de verdienste van de genoemde Emanuel van Driessche,
die, naast zijn productie van zedenromans, na 1850 ook met eigen toneelstukken
voor de dag kwam. Net als zijn romans vertonen ze een didactische en
sociaalpaternalistische tendens.
In de stad Gent, met zijn culturele traditie van Nederlandsgezindheid en orangisme,
kon de vernieuwing van het Vlaamse toneel en de toneelliteratuur veel gemakkelijker
en vlugger plaatsvinden. Het verband met de nationale beweging was er ook
aanwezig, maar minder militant dan in de hoofdstad. De vernieuwing ging er uit van
mannen (en enkele opmerkelijke vrouwen in de rol van actrices) die in de ban waren
van theater. Al omstreeks 1840 trad daar een nieuwe generatie toneelmakers op
de voorgrond die het over een andere boeg wilde gooien. Een grote impuls ging
daarbij uit van het in maart 1840 opgerichte gezelschap Broedermin en Taelyver,
dat zeer bescheiden begon in muffe lokalen van herbergen buiten de stad, maar
dat toch genoeg ambitie en enthousiasme bezat om de leden van de (in sociaal
opzicht) betere en eerbiedwaardige kamer De Fonteine, die door de jonge turken
voor oude pruiken werden uitgescholden, te overvleugelen. De Fonteine organiseerde
nog in de winter van 1841-1842 een groot toneeltoernooi (onder voorzitterschap
van Jan Frans Willems), waar voor een laatste keer de drama's van Kotzebue
triomfeerden.
In de rangen van Broedermin en Taelyver gingen de pioniers van het nieuwe
Vlaamse theater echter andere wegen op. Zij maakten een einde aan de traditie
van het vertaalde repertoire en opteerden voor oorspronkelijk toneelwerk in de
volkstaal; de titel van het gezelschap verwijst niet voor niets naar verbroedering in
de toewijding aan de moedertaal. Daarnaast trachtten ze een natuurlijker speelstijl
in te voeren, die gebaseerd was op directe en realistische uitbeelding. Dat renouveau
moeten we echter ook onmiddellijk relativeren, want bijvoorbeeld in een recensie
van Zetternam over een vertoning van het gezelschap op 27 december 1847 lezen
we klachten over de soms nog geforceerde Franse declamatietoon van de acteurs,
die geen rekening hield met het eigen accentsysteem van het Nederlands. Toch
werden ze door hun wending naar een eigen repertoire trendsetters. Ze deden dat
ook door een semiprofessioneel theater

Willem van den Berg en Piet Couttenier, Alles is taal geworden. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1800-1900

473
na te streven, met acteursvergoeding en een vaste schouwburg. Die ‘tempel’ voor
het Vlaamse toneel werd in 1847 ook gerealiseerd - ook al moesten ze er nog de
concurrentie dulden van Frans toneel - met de bouw van de naar de Gentse architect
en mecenas Louis Minard genoemde Minardschouwburg, die in juni 1847 werd
ingehuldigd met de opvoering van een blijspel met zang van Hippoliet van Peene,
Brigitta of de twee vondelingen.
Van Peene was bij dit alles de stuwende kracht. Hij was afkomstig van Kaprijke,
waar een familietraditie bestond van toneelactiviteit. Zijn vader was er lid van de
rederijkerskamer met de vermeldenswaardige titel 't Is Al In 't Herte. Hippoliet volgde
een artsenopleiding. Hij oefende ook effectief een dokterspraktijk uit, maar met zijn
specialiteit in venerische ziekten was zijn prestige onder zijn collega's niet hoog;
misschien dwong een bescheiden inkomen hem tot andere bezigheden. In ieder
geval ontplooide hij vanaf de oprichting van Broedermin en Taelyver in 1840 een
onwaarschijnlijk drukke toneelactiviteit. Hij werd huisschrijver van het gezelschap
en schreef 61 (!) oorspronkelijke stukken, een volledig repertoire in de volkstaal,
dat algauw over heel Vlaanderen werd nagespeeld: blijspelen (de hoofdmoot),
burgerlijke en historische drama's, zangspelen, parodieën, een operette en enkele
libretti voor opera's. Daarnaast was hij ook nog acteur en souffleur, hij hield zich
bezig met de toneelschikking, de zang en de dictie, en hij ontwierp decors. Was hij
ontegenzeglijk een begaafd persoon en een duizendpoot, de verbazingwekkende
combinatie van al die activiteiten wijst er toch ook op dat de verschillende taken in
het theater nog niet tot de specialismen waren uitgegroeid zoals we die nu kennen.
In een amateuristische sfeer kon iemand nog zowat alles combineren. Met zijn
creatieve werk verwierf de veelschrijver in ieder geval een grote populariteit. Binnen
korte tijd werd hij de hoogte in geprezen. Sommige hooggestemde kritieken spreken
zelfs van een meester die zijn land en tijd begreep, zoals ook de grote Spaanse
toneeldichter Calderón de la Barca dat in de zeventiende eeuw had gedaan! In een
culturele omgeving waar toneelbezoekers zo goed als enkel óf Frans óf vertaald
toneel kenden, was de verschijning van een oorspronkelijk Vlaams stuk al vlug een
wonder. 1841 werd voor de Vlaamse toneelletterkunde dan ook een wonderjaar.
De première op 31 januari 1841 van zijn eerste blijspel met zang, Keizer Karel
en de Berchemse boer, was meteen een groot succes. Elke scène of couplet eindigde
onder luide toejuichingen. Na het eerste bedrijf las de voorzitter huldeverzen voor
die een enthousiaste Prudens van Duyse tijdens de opvoering had geïmproviseerd
(ook bij andere gelegenheden wierp het publiek tijdens de opvoeringen zelf gedichten
op het toneel, die naderhand in de pers verschenen). Een even geestdriftige
verslaggever schreef in De Gendschen Mercurius dat hij meteen het Vlaamse
karakter had herkend: de spreuken, de zeden, de rond-
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borstigheid, geestigheid, losheid en voorouderlijke waardigheid: ‘Alles was nationael.’

Groepsportret van Broedermin en Taelyver, met centraal Hippoliet van Peene (staand, met
sikbaardje); vóór hem, zittend, mevr. Van Peene-Miry en uiterst rechts Karel Miry.

Op die herkenning was ook Van Peenes roem gebaseerd. In feite waren de dure
woorden van de Vlaamse toneelpolitici niet aan hem besteed. Hij zorgde in de eerste
plaats voor pretentieloos toneel, ontspanning en volksvermaak. Hij gebruikte voor
dat virtuoze amusementstoneel de taal van dat ‘volk’, en dat zorgde voor een fris
en natuurlijk theater, zeker in vergelijking met dat van de eerder ‘geleerde’
Fonteinisten, die onder impuls van J.F. Willems het toneel trachtten te hervormen
op basis van een toneelstelsel, meer bepaald de dramaturgie van Lessing. Indirect
maakte dat van Van Peene een pionier die met Vlaams toneel voor de kleine burgerij
volle zalen lokte. Succes was verzekerd door de vlotte dialogen, de rake typeringen,
de herkenbare situaties, het realisme en het familiale karakter in stukken die mijlenver
afstonden van het oude rederijkerstheater, waarin de morele didactiek werd
gekoppeld aan een eerder plechtige en pedante toon. Acteurs groeiden uit tot ware
vedetten, zoals Van Peenes talentrijke echtgenote, Virginie Miry (‘de Vlaamse
Déjazet’, naar de Franse topactrice van die tijd), op wier favoriete rollen de auteur
overigens zijn stukken afstemde. Een groot aandeel hadden het visuele element
(decors en
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kostuums) en de muziek, met ouvertures en gezongen coupletten in drama's en
blijspelen van de hand van de vaste componist Karel Miry. Een voorbeeld hiervan
is het - ook in Nederland - succesvolle ‘blijspel met zang’ Wit en zwart uit 1845. De
stof werd gehaald uit het dagelijks leven, anekdoten of volkslegenden. Talrijke
Vlaamse helden uit het verleden werden tot leven geroepen in spektakelstukken,
zoals in de historische drama's Jacob van Artevelde of Zeven jaren uit de
geschiedenis van Vlaenderen (1841) of Vondel (1861), een drama dat is opgebouwd
rond het thema van de verloren zoon. Om de historische waarheid maakte Van
Peene zich weinig zorgen. Liefdeshistories spraken het publiek meer aan, of
grandioze massataferelen (bijvoorbeeld in een scène uit Artevelde: de optocht, met
marsmuziek, van een leger met 20 geharnaste ridders, 90 schutters, 37
schilddragers, ‘een menigte’ ambachtslieden enzovoort). Centraal stond overigens
de actie op de scène (en de uitwerking ervan bij het publiek), ten koste van de
psychologische diepgang en het esthetische gehalte van de tekst. De toneeltaal
was eenvoudig, rudimentair zelfs, met felle contrasten. De personages waren meestal
genomen uit de lagere stand, boeren en arbeiders. Gezagsfiguren (bijvoorbeeld
een kapitein van de burgerwacht in het kostelijke typetje Van der Sniek uit de
gelijknamige klucht van 1842), werden gemakkelijk belachelijk gemaakt. Van Peene
schuwde opzettelijk raffinement en vroeg (hoewel hij academisch geschoold was)
weinig of geen intellectuele inspanning van zijn publiek.
Voor de opbouw van zijn blijspelen met zang stonden de Franse vaudevilles (lichte
burgerlijke blijspelen met gezongen coupletten) van de Franse toneelauteur Eugène
Scribe model, een beroemdheid van het Parijse theater. Zijn blijspelen namen de
bourgeoisie in de maling en getuigden van een goed opgebouwde en spannende
intrige, schijnbare toevalligheden, komisch-verrassende situaties en een verlossend
daverend einde (de zogenaamde pièces-bien-faites). Van Peene paste dit recept
toe, zij het met de nodige correcties, waarbij hij rekening hield met het niveau van
zijn weinig geletterd Vlaams publiek, in populistische richting dus. Zijn licht
moraliserende blijspelen werden daarmee in feite kluchten vol grappen en grollen
(‘Gentse leute’) die mikten op effect en boertig jolijt. Naar een getuigenis van Willem
Rogghé verlieten de toeschouwers, na een vuurwerk van gekheid en vrolijkheid,
veelal ‘half gebroken van het lachen’ de zaal. De thematiek is zelden vreemd of
exotisch (op een fantastisch blijspel na misschien, De wereld binnen duizend jaer,
voor het eerst in Den Haag vertoond in 1858) en klinkt bekend in de oren voor wie
vertrouwd is met de Vlaamse literatuur van de negentiende eeuw: vaderlandsliefde
(Vlaams en Belgisch), standsbesef (kritiek op hoogmoed, Fransdolheid en tekort
aan standsbesef, zoals in de toneelbewerking van Consciences Siska van
Roosemael, blijspel met zang uit 1844), verheerlijking van de Vlaamse zeden en
sociaal opti-
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misme. Voor wereldhervorming is geen plaats, zo leren we bijvoorbeeld uit De
profeet (1851), een zangspel - in feite een persiflage op de ongewoon succesvolle
grand opéra van Giacomo Meyerbeer op een libretto van Scribe, die in 1850 voor
het eerst in België te zien was. In De profeet wordt nogal platvloers de draak
gestoken met een stel ‘communisten’. Op een handige manier zijn die elementen
verenigd in Everaerd en Suzanna of het boetende landmeisje, een drama met zang
uit 1841. Van Peene uit er voorzichtige kritiek op het franskiljonisme en de macht
van de geprivilegieerde hogere klasse (een boerenmeid wordt verleid door een
ijdele verfranste kasteelheer die haar verloofde op een listige manier naar het leger
weet te sturen), maar prijst ook lotsaanvaarding en berusting bij de volksklasse aan
(het meisje komt berouwvol naar haar dorp terug, waar ze in vrede sterft, de verliefde
jongen vergeeft haar, de booswicht bekent). Het goede overwint uiteindelijk, maar
(fraaie heertjes uit) de hogere klassen richten intussen wel veel ellende aan onder
de lagere stand. Dit soort van theater wakkerde bij het publiek daarmee een sociaal
bewustzijn aan, maar de lach rondde voorlopig de scherpste kantjes af. De
toeschouwers werden er eerder vrolijk dan opstandig van en verlieten nooit wrokkig
de zaal.
Ook al had Van Peene de niet geringe verdienste in Vlaanderen de traditie van
het toneel in de volkstaal nieuw leven in te blazen, van zijn grote faam van toen is
weinig overgebleven. In 1927 schreef Lode Monteyne nog dat zijn ‘overweldigend’
werk ‘de eeuwen tart’(!), maar met uitzondering wellicht van Tambour Janssens
(een blijspel met zang uit 1854), dat nog in het speeljaar 1960-1961 door het
Reizende Volkstheater werd opgevoerd en op de Vlaamse televisie werd
uitgezonden, verdween de ‘levenwekker van het Vlaamse toneel’ geruisloos van
de Vlaamse scène. Wel werd in 2003 in Kaprijke een monument opgericht (een
werk van Philip Aguirre y Otegui), wat op een zekere herwaardering kan wijzen, zij
het wellicht in de eerste plaats voor de tekstschrijver van het Vlaamse volkslied.
Vergetelheid was overigens ook het lot van twee andere succesauteurs uit
Broedermin en Taelyver, die toch een sterkere artistieke motivatie dan Van Peene
aan de dag legden. Dat geldt allereerst voor de acteur, zanger, auteur en eerste
directeur van het gezelschap Karel Ondereet - een boekbinder van beroep - van
wie vooral het flamingantisch georiënteerde blijspel De gallomanie, of de verfranschte
Belg uit 1841 bekend is. Als acteur had hij een sterk Gentse tongval, wat hem niet
belette ambitieus te zijn (en zelfs in Parijs te solliciteren). Napoleon Destanberg
ontwikkelde, ondanks een hogere opleiding, het imago van artistieke bohemien dat
vergelijkbaar is met dat van de Antwerpse dichter Van Rijswijck. Hij legde ook een
kameleontische bedrijvigheid aan de dag die zo typisch is voor de Vlaamse schrijvers
uit de pionierstijd (journalist, gelegenheidsdichter, vertaler, acteur, toneelschrijver
en regisseur). Hij stemde zijn toneelwerk meer af op buitenlandse voorbeelden - hij
vertaalde
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Shakespeare en Molière - waardoor hij een hoger artistiek peil dan Van Peene wist
te bereiken.
Destanberg was in de jaren vijftig ook in Antwerpen actief. Daar manifesteerde
de vernieuwing zich eveneens bij jongeren die zich wilden meten met de vele
amateurgezelschappen die al van vóór 1830 de toneelscene bepaalden (Jong en
Leerzuchtig, De Hoop en andere). Ze richtten nieuwe gezelschappen op - een
twaalftal zelfs - waarvan de belangrijkste De Scheldegalm (1840) en De Dageraed
(1850) waren. Misschien nog meer dan in Gent werd daar het Nederlandstalige
theater gedomineerd door enkele flamboyante acteurs, van wie Victor Driessens
het grote voorbeeld was. Een memorabele rol speelde hij onder andere in een
blijspel van Napoleon Destanberg, namelijk die van baron Stokvis in Drie kalotten
voor één hoofd (1854). Bezoekers aan de Vogelmarkt kunnen Driessens' standbeeld
nog tot op de dag van vandaag aan de achterzijde van de Bourlaschouwburg zien.
Het herinnert nog vaag aan de roemrijke dagen toen hij door het Antwerpse publiek
op handen werd gedragen. Hij was in Parijse theaters in het melodrama geschoold
- hij kreeg vanwege zijn natuurlijke acteertalent de naam van de ‘Vlaamse Frédéric
Lemaître’ (naar de Parijse steracteur) - en had zowat alle kenmerken om een
plaatselijke held te worden: volks (ook in zijn taal), pathetisch, ambitieus,
zelfingenomen en temperamentvol. Hij schitterde zowel in kluchten en in romantische
melodrama's als in historische stukken, en vormde het prototype van de acteur die
in een aantal vertrouwde glansrollen een zeer grote populariteit verwierf. Het
zogenaamde emplooistelsel, waarmee men volgens de fysionomie, de leeftijd of de
aanleg van een acteur standaardrollen (‘jonge rol’, ‘komiek’, ‘bankier’) toebedeelde,
werkte die vedettecultus nog in de hand. In de eerste plaats was die lokaal, maar
door optredens in andere Vlaamse steden en in Nederland (Den Haag en
Amsterdam, waar hij in de jaren 1870-1873 ook directeur werd van een populair
theater), breidde die roem zich uit. Driessens was ook de drijvende kracht achter
de oprichting in de Scheldestad van het eerste vaste gezelschap voor Nederlandstalig
toneel in België dat door de (stedelijke) overheid werd gesubsidieerd: het Nationaal
Tooneel, dat met een subsidie van achtduizend frank op 6 oktober 1853 van start
ging in het Théâtre des Variétés (in Vlaamse puristische termen als ‘Schouwburg
van Verscheidenheden’ geafficheerd) met de opvoering van De dronkaerd, een
drama in vijf bedrijven van Pieter Frans van Kerckhoven. Dat betekent niet dat
hiermee een volwaardig professioneel toneel tot stand was gekomen. Voorlopig
was er nog een te grote afstand tussen wat opiniemakers beoogden met een serieus
Vlaams theater enerzijds en de mentaliteit van de acteurs die wisten dat ze vooral
met volkstheater de grootste successen oogstten anderzijds. Dat neemt niet weg
dat 1853 als een mijlpaal in de Vlaamse theatergeschiedenis wordt beschouwd.
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Net zoals in Gent gaf ook in Antwerpen de theatervernieuwing impulsen aan een
aantal Vlaamse creatieve toneelauteurs. De eerste in de rij was Emmanuel Rosseels.
Met De verfranschte landmeisjes (1841) bracht hij het voorbeeld van een
onderhoudend en moraliserend Vlaams blijspel (waarin twee meisjes van het
Vlaamse platteland door Franse garnizoenssoldaten worden verleid, maar nog net
op tijd tot inkeer komen om met twee degelijke Vlaamse jongens te trouwen). Met
het talloze malen opgevoerde stuk De duivenmelker (1854) leverde Rosseels het
voorbeeld van een populair Vlaams tendensdrama. Het voert een man op die tot
inkeer komt nadat hij de passie voor zijn duiven uit de hand heeft laten lopen. Zijn
zoontje sterft zelfs van ontbering! Al weet Rosseels daarbij voor zijn publiek nog de
nodige waarachtigheid te behouden, het gegeven geeft een idee van het
melodramatische karakter van het toenmalige Vlaamse toneel. Geïnspireerd door
zowel Molière als het Antwerpse populaire poppenspel (de Poesjenellenkelder)
verwerkte Domien Sleeckx vanaf 1848 volksverhalen en -legenden (zoals in de
‘duivelarij’ Smeke smeê) tot een reeks drama's, toneelspelen en blijspelen met zang.
Sleeckx was niet zo toneeltechnisch onderlegd als Van Peene, maar hij kaartte wel
meer actuele maatschappelijke thema's aan, zoals in Meester en knecht uit 1856,
waarin het onoverbrugbare klassenverschil met veel pathos een melodramatische
ontlading krijgt (de passie van een brouwersgast voor de vrouw van zijn baas leidt
tot afgunst, financieel debacle en moord). Een duidelijke tendens is waar te nemen
in de volksdrama's van Pieter Frans van Kerckhoven, waarin bijvoorbeeld het actuele
vraagstuk van het alcoholisme opduikt.
Niet alles van deze en andere auteurs leidde tot beklijvend theater. Van de meest
artistiek ingestelde van alle Antwerpse toneelauteurs van het eerste uur, Pieter
Hendrickx, werd het dramatisch gedicht Don Juan (1855), waarin talrijke allegorische
personages de revue passeren, zelfs niet eens opgevoerd. Deze interessante en
zonderlinge figuur uit de kringen van de Antwerpse romantici die met Byron en
Lamartine dweepten, illustreert de ambities, maar ook de beperkingen van heel wat
auteurs die in korte tijd een volwaardige Vlaamse toneelliteratuur (annex
theaterleven) wilden realiseren. Dat gebouw werd echter niet in één dag opgetrokken.
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4
De periode 1860-1900
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Inleiding

aant.

‘Volbloed ultramontaan, priester en toch mensch!’ Zo portretteerde de Vlaamse
liberaal Paul Fredericq tijdens het twaalfde taal- en letterkundig congres (Middelburg
1872) in zijn dagboek de Noord-Nederlandse deelnemer en katholieke voorman dr.
H.J.A.M. Schaepman. Hij waagt zich ook aan karikaturen van sommige
congresgangers. Het zegt iets over de gemoedelijke sfeer die op de congressen
heerst, en niet te vergeten tijdens de diners daarna. Hollanders en Vlamingen leren
elkaar beter kennen en waarderen. Ze zijn als ‘broeders’ die na een ‘familietwist’
weer bij elkaar over de vloer komen.
De congressen blijven na 1860 een bindmiddel tussen Noord en Zuid. Zo vindt
in 1860 het zesde ‘verbroederingsfeest’ plaats te 's-Hertogenbosch, waarbij onder
anderen Jacob van Lennep voordraagt en Matthias de Vries een rede uitspreekt
aan de voet van het standbeeld van Van Maerlant. Vooral het Zuiden is gespitst op
toenadering. Dat wordt onder meer zichtbaar op het zevende congres te Brugge
(1862), waar Vuylsteke, Heremans, Jan van Rijswijck en Versnaeyen zich warme
voorstanders van de Groot-Nederlandse gedachte betonen. De Vlamingen wilden
de congressen mede inzetten om een politieke toenadering tussen Noord en Zuid
te bewerkstelligen. Slechts enkele Noord-Nederlanders waren daarvoor te porren,
zoals Vreede, die in een lezing op het congres te Gent onder luide toejuichingen
sprak ‘Over den onuitroeibare gemeenschappelijke volksaard in Holland en België,
trots elke staatkundige scheiding’. Op datzelfde congres poogde Vuylsteke de
eenheid nader te funderen door te pleiten voor een Groot-Nederlandse
geschiedschrijving. Het zou echter bij een eerste aanzet blijven, die na de Eerste
Wereldoorlog weer door P. Geyl zou worden opgepakt. Tegen de achtergrond van
de internationale politieke situatie (de dreiging van Franse expansie en Pruisische
krachtsontplooiing) werd niet zozeer in het openbaar, als wel achter de schermen
gedacht over een nauwer samengaan van Holland en Vlaanderen. In de komende
jaren worden de tegenstellingen beter voelbaar, vooral als op het negende congres
te Gent (1867) Multatuli en De Geyter olie op het vuur gooien. De politiek zal in de
komende jaren een belangrijke rol blijven spelen. Bij de Vlamingen onderling ontstaan
er spanningen tussen liberalen en katholieken, met pro's en contra's voor een
nauwere samenwerking. In 1887 zal de jonge garde van de Nieuwe Gidsers
medewerking aan het twintigste congres weigeren, omdat zij de bijeenkomst als
een ‘menagerie’ beschouwen en niet wensen ‘mee te brullen’. Het laatste en
drieënveertigste congres wordt in 1912 te Antwerpen gehouden.
Al met al zijn deze congressen, alle ruzies en moeilijkheden ten spijt, voor de
versteviging van de onderlinge relaties niet onbelangrijk geweest. Gedurende
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meer dan zestig jaar vormden zij een ontmoetingscentrum niet alleen van
Nederlandse en Vlaamse literatoren, maar ook van acteurs, theaterdirecteuren,
geleerden, boekhandelaren en journalisten. Het heeft onder meer geleid tot de
totstandkoming van het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) en het streven
naar eenheid van spelling in Noord en Zuid. De congressen hebben ook bijgedragen
tot een verbetering en professionalisering van de schrijvende kunstenaars. Al
omstreeks 1880 werd een sectie opgericht die de boekhandel en andere ‘stoffelijke
belangen’ besprak, dat wil zeggen een grotere afzetmarkt, een betere honorering
van de schrijvers en de erkenning van het auteursrecht. Tegen het eind van de
eeuw won ook het idee veld dat auteurs gemeenschappelijke belangen hadden in
hun strijd voor economische onafhankelijkheid. Dit bracht discussies op gang over
de oprichting van auteursverenigingen. Evenmin mag vergeten worden dat talrijke
vooraanstaande figuren - Snellaert, Alberdingk Thijm, Conscience, Beets, Pol de
Mont om er slechts enkelen te noemen - elkaar persoonlijk leerden kennen en
waarderen. De op die wijze aangeknoopte vriendschapsbanden vormden de beste
waarborg voor een groeiende samenwerking van Noord en Zuid. Niet toevallig werd
in 1862 een tijdschrift opgericht met de titel Noord en Zuid.

Het tweede Nederlands letterkundig congres in Felix Meritis in Amsterdam.
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Congreskaart van het negentiende Nederlands taal- en letterkundig congres te Brugge van
24 tot 27 augustus 1884. Exemplaar van Pol de Mont.
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Roet in het eten gooiden aanvankelijk voor enige tijd de Tachtigers. In hun
verkettering van voorgangers en tijdgenoten werden ook de Vlamingen niet ontzien.
Kloos schreef vernietigende kritieken op werk van Pol de Mont en Julius Vuylsteke.
Hélène Swarth vond de banale poëzie van Hilda Ram onwaardig om de Vijfjaarlijkse
Staatsprijs voor Vlaamse letterkunde te krijgen en Van Deyssel liet in een badinerend
betoog niets heel van de Vlaamse letterkunde:
Ik ben de vriend der Vlamingen, periode 1830-1885, niet. Ju, ju, wat een
grof volkje. Het is ongelooflijk, welk eene hoeveelheid riemen papier die
lieden hebben volgeschreven om te laten zien, dat zij, letterkundig, bij
Holland hooren. Het is abominabel onheusch om menschen, die zoo veel
avances doen, niet een beetje vriendelijk te ontvangen. Maar 't kan niet,
't is gódsonmogelijk. Er is geen beginnen aan.
Zoals Kloos zelf in augustus 1890 aan Cyriel Buysse schreef naar aanleiding van
de opname van diens gedurfde naturalistische verhaal ‘De biezenstekker’ in De
Nieuwe Gids, was het toch vooral in ‘de geavanceerde literaire kringen’ in Nederland
dat er een ‘zekere antipathie’ bestond ‘tegen alles wat Vlaamsch [was]’. Het zijn die
Nederlandse avant-gardekringen die een belangrijke invloed hebben gehad op het
standaardbeeld van de hooghartige Nederlandse blik op het boerse en achterlijke
Zuiden. Het beeld moet worden genuanceerd. Aan de Nederlandse literatuur in
Nederland leverden ook auteurs uit het Zuiden hun bijdrage. In de jaren vijftig was
dat al het geval met Van Beers, die in Nederland naam maakte met een soort
literatuur die als typisch ‘zuiders’ en ‘emotioneel’ werd opgemerkt. In zijn voetspoor
trad August Snieders, die bijvoorbeeld in 1861 in Breda en 's-Hertogenbosch zijn
Sneeuwvlokske voordroeg ten bate van de slachtoffers van de watersnood die in
dat jaar Nederland teisterde (voor welke actie ook J.J. Cremer een bijdrage leverde,
die dan weer Multatuli tot ongenadige spot dreef). Ook Domien Sleeckx werd in de
jaren zestig in coproductie in Nederland gepubliceerd. Vandaar ook de opvallende
voetnoten in de eerste uitgave van bijvoorbeeld In 't Schipperskwartier, tafereelen
uit het Vlaamsche volksleven (Amsterdam-Antwerpen 1861), met woordverklaring
van Vlaams idioom. Die trend zette zich verder met het offensief dat Hendrik
Conscience in de richting van de Nederlandse boekenmarkt inzette. In 1852
verscheen al zijn bundeltje De grootmoeder (met twee ‘vertelsels’ voor kinderen)
bij H. Peeters te Antwerpen en H.J. van Kesteren te Amsterdam. In 1858 publiceerde
hij de Nederlandse historische roman Batavia. Een groot commercieel succes
behaalde hij vanaf 1867 met de tiendelige uitgave van zijn Romantische werken bij
A.W. Sijthoff te Leiden, een co-editie met J.P. Van Dieren, die de uitgave onder de
titel Volledige werken in Antwerpen uitbracht.
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Het moest een goedkope uitgave worden om Conscience ‘onder het volk’ te brengen
in Nederland (vandaar ook de kwalificatie ‘romantisch’), zoals Sijthoff aan zijn
Belgische partner schrijft. Door een professionele aanpak, met onder meer een
lezingenreeks van Conscience in Nederland - een ‘triomftocht’, zoals de auteur die
zelf zou bestempelen - werd de onderneming overigens een groot financieel succes.
Conscience was geen uitzondering. Vlaamse schrijvers moesten vaststellen dat
er in Vlaanderen in de hele periode 1860-1900 nog relatief weinig boeken werden
gekocht. Indien ze een zekere financiële onafhankelijkheid wilden bereiken, waren
ze daarmee als vanzelf aangewezen op de Nederlandse boekenmarkt. De
aanwezigheid van Vlaamse auteurs in Nederland ging dan ook in stijgende lijn. Ook
Vlaamse schrijfsters ondersteunden de evolutie. Maria van Ackere-Doolaeghe kon
dankzij de steun van Jan Jacobus Wap, met wie ze jarenlang bevriend was, in de
jaren 1876-1878 haar verzamelde poëzie of Vereenigde dichtwerken in Nederland
uitgeven, bij Belinfante in Den Haag. Het heet dat Virginie Loveling in de jaren
negentig al ‘omnipresent’ was in de fondsen van de Nederlandse uitgeverijen. Met
verzorgde uitgaven lag ze met haar romans goed in de markt voor kopende dames,
juffrouwen en heren uit de burgerij (als cadeauboek bijvoorbeeld) of voor de bezoeker
van de leesgezelschappen. Haar positie werd wel al vanaf 1850 voorbereid door
Vlaamse schrijvers die om hun afzetmarkt te vergroten of uit idealisme (of beide)
de middenmoot van het Nederlandse leespubliek trachtten te bereiken. Cyriel Buysse
zette de kroon op het werk door in 1890 als eerste Vlaamse auteur ook door te
breken in de kringen van de Nederlandse avant-garde. Guido Gezelles naam zou
in Nederland pas na 1897 bekend raken, na kritieken en studies van Pol de Mont,
Albert Verwey en Willem Kloos, en in feite pas na 1900 een breder publiek bereiken
na een campagne van uitgever L.J. Veen.
Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat er na 1860 ook sporen van waardering
voor de literatuur in het Zuiden zijn waar te nemen in enkele toonaangevende
Nederlandse tijdschriften, zoals De Nederlandsche Spectator en Vaderlandsche
Letteroefeningen, maar ook bij enkele belangrijke Nederlandse auteurs. Het meest
opmerkelijke geval wellicht signaleert Busken Huet in zijn Belgische
reisherinneringen, Het land van Rubens (1879). Daarin haalt hij het verslag aan dat
Potgieter hem stuurde over diens reis naar België in 1871 (veertig jaar na zijn
onverhoedse vlucht na de opstand) en zijn ontmoeting met de gezusters Loveling,
‘voor wier versjes’, zo schreef hij in een verslag aan Busken Huet, ‘ik de halve
nieuwere vlaamsche litteratuur cadeau doe’. Busken Huet schrijft in zijn gids voor
België overigens zelf lovend over de poëzie van E. Hiel en J. Vuylsteke, en stelt
laatstgenoemde zelfs voor, ietwat treiterig voor zijn landgenoten, als een voorbeeld
voor de Nederlandse auteurs.

Willem van den Berg en Piet Couttenier, Alles is taal geworden. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1800-1900

486
Het is ook opvallend hoe talrijke Nederlanders in 1881 deelnemen aan de openbare
hulde die Conscience in Brussel te beurt viel bij het verschijnen van zijn honderdste
boekdeel. Daarbij bood de Nederlandse kunstwereld hem een vriendenalbum aan,
Noord Nederland aan Hendrik Conscience, met daarin tekeningen, muziekstukken
en teksten van circa vierhonderd Nederlandse kunstbroeders, met bekende namen
als Matthias de Vries, Jan ten Brink, Josephus A. Alberdingk Thijm, Nicolaas Beets,
Geertruida Bosboom-Toussaint, Piet Paaltjens en Jacques Perk. Eveneens in 1881
verscheen er in Astrea. Letter kundig Tijdschrift voor Noord en Zuid, uitgegeven bij
Akkeringa in Amsterdam, een speciaal nummer dat helemaal aan Conscience was
gewijd.
Nog meer respect en waardering ontstond toen in Vlaanderen de generatie van
Negentig rondom het tijdschrift Van Nu en Straks vanaf 1893 aansluiting had
gevonden bij de internationale ontwikkelingen. De kunstopvattingen van dat tijdschrift
kwamen meer overeen met die van Verwey dan van Kloos. Toen Verwey - die nog
in een verslag van het twintigste taal- en letterkundig congres van 1886 zeer
schamper en neerbuigend over de Vlaamse ‘brave pioniers’ had geschreven - na
de crisis in De Nieuwe Gids voor een ‘geestelijke kunst’ had gekozen, werd hij naast
een aantal anderen medewerker aan de eerste jaargang van Van Nu en Straks.
August Vermeylen had tijdens twee promotiereizen in 1892 en 1893 in Nederland
de nodige contacten gelegd. Omgekeerd kregen Vlamingen werk geplaatst in het
Tweemaandelijksch tijdschrift (1894-1901) van Verwey en Van Deyssel. Dankzij de
reputatie van Van Nu en Straks gingen de Nederlandse uitgevers zich op Vlaanderen
oriënteren, zoals de Bussumse uitgever Van Dishoeck. Hij maakte verschillende
aanbiedingsreizen naar het Zuiden, bezocht de congressen en maakte daar in 1899
kennis met onder anderen Van de Woestijne, die als groot dichter onmiddellijk
welkom was in Noord-Nederland. Door zijn contacten met de Vlamingen was Van
Dishoeck in staat het tijdschrift Vlaanderen (1901-1907) uit te geven, waaraan de
bijna volledige Van Nu en Straks-groep meewerkte.
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4.1 Het Noorden

aant.

In Nederland krijgt de genootschappelijkheid in deze periode nog een opvallend
vervolg in de zogenaamde rederijkerskamers voor uiterlijke welsprekendheid en in
de kunstkringen. De Vaderlandsche Letteroefeningen verdwijnen na ruim honderd
jaar van het toneel (1877), maar nieuwe periodieken, waaronder kortstondige, dienen
zich aan. Directe concurrentie ondervindt De Gids van het Haagse weekblad De
Nederlandsche Spectator (1860-1908). De jongeren beginnen zich te manifesteren
op eigen podia, zoals in het tijdschriftje Quatuor (1870-1871), in Spar en Hulst
(1872), De Banier (1875-1880) en De Nieuwe Gids (vanaf 1885). De literaire kritiek
vindt in Busken Huet een geducht vertegenwoordiger en wordt later nog agressiever
bedreven door de Tachtigers. Het proza ondergaat fundamentele veranderingen:
de historische roman heeft grotendeels uitgediend; de eigentijdse, ‘zedenkundig’
genoemde roman wint terrein, en ook de novelle. Een drietal romans doet veel stof
opwaaien: Max Havelaar (1860) van Multatuli, Klaasje Zevenster (1866) van Jacob
van Lennep en Lidewyde (1868) van Busken Huet. Vooral in de laatste twee romans
wordt zichtbaar hoe de internationale stroming van het realisme ook in Nederland
is doorgedrongen. Dat zal zich vervolgens vrij moeiteloos verharden tot het
naturalisme, dat in Nederland heel wat minder tegenstand ondervindt dan destijds
de internationale Romantiek. Het terrein van de poëzie wordt grotendeels
gedomineerd door de zogenaamde domineespoëzie, totdat de Tachtigers zich
beginnen te roeren. Op toneelgebied is de totstandkoming van het Tooneelverbond
een belangrijke stap.

Genootschappelijke ontwikkelingen

aant.

Jacob van Lennep is jarenlang de bezielende voorman geweest van het in 1846
opgerichte Achilles, een zogenaamde rederijkerskamer voor uiterlijke
welsprekendheid. Hij heeft er op zijn wijze toe bijgedragen dat in de tweede helft
van de negentiende eeuw de rederijkerskamers voor uiterlijke welsprekendheid in
ieder geval getalsmatig een hoge vlucht namen. Men kan deze verenigingen
beschouwen als een late variant van de in de achttiende eeuw ontstane
genootschappelijke activiteiten. Terwijl de dichtgenootschappen zich tot circa 1800
vooral bezighielden met het produceren van poëzie volgens het principe van collectief
bijvijlen van ingebrachte verzen, en het de gewoonte was geworden om vanaf het
begin van de negentiende eeuw binnen het genootschap voor te dragen uit eigen
werk van achter de katheder, legden in de fase waarin de
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Titelpagina's van de eerste jaargangen van vier rederijkerstijdschriften: De Rederijker
(1854-1860), Rederijkers Weekblad (1864-1875), Euphonia (1877-1879), Eloquentia
(1881-1883).
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rederijkerskamers zich gingen manifesteren, de leden zich toe op het reciteren van
werk van anderen. Zoals een lid van een Dordtse rederijkerskamer het formuleerde:
‘Ons bekoort 's Dichters woord’, en niet: ‘Ons behoort 's Dichters woord.’
In de rederijkerskamers is aanvankelijk nog altijd een echo te beluisteren van het
oude genootschappelijke ideaal van onderlinge beschaving en bevordering van de
Nederlandse literatuur. Volgens velen kenden hun landgenoten de klassieken van
Vondel tot Bilderdijk niet meer. Vandaar dat men zich eerst in de beslotenheid van
de eigen kring wilde oefenen in het voordragen van gedichten en dramafragmenten
die geschikt waren voor declamatie. Daartoe kwamen de zogenaamde werkende
leden, meestal een twaalftal, eenmaal per twee weken bij elkaar om zich te oefenen
in de moeilijke kunst van het declameren. Op gezette tijden, meestal twee keer per
jaar, hield men open huis. Men trad in de openbaarheid en toonde aan de
zogenaamde kunstlievende leden, zoals het publiek van vaak honderden
toegestroomde belangstellenden werd aangeduid, tot welk resultaat het oefenen in
besloten kring had geleid. Aanvankelijk nog altijd gekleed in zwarte rok en witte
handschoenen nam men achter de katheder plaats en vergastte het gehoor op al
dan niet virtuoze staaltjes van uiterlijke welsprekendheid. Het mes sneed zo, meende
men, aan twee kanten: het grote publiek kon kennisnemen van de toppers van toen
en tegelijkertijd deed men aan zelfeducatie, want een royale getraindheid in de
mondelinge voordracht kwam de sociale vaardigheden ten goede.
In de beginfase sprak deze activiteit gerenommeerde literatoren, zoals Jacob van
Lennep, wel aan. Op 11 december 1846 bezochten ongeveer vijfhonderd personen
het Amsterdamse Frascati, waar men tegen een entreeprijs van anderhalve gulden
het treurspel Lucifer kon aanhoren. Dat sloeg in als een bom. Jacob van Lennep
was, ondanks een schorre stem, gemakkelijk achter in de zaal te verstaan en
schitterde in de ‘Reyen van engelen’. Van de organiserende kamer, het Amsterdamse
Achilles, ging een opmerkelijke voorbeeldfunctie uit. Terugkijkend schrijft Van Lennep
in 1858 in het Jaarboekje voor Rederijkers en Be min - naars der Poëzij:
Den indruk, welken zy by hare eerste voorstellingen te weeg brachten op
een talrijke en verlichte schare van kunstminnaars, die nimmer iets
dergelijks hadden bygewoond, was onbeschrijfelijk en werkte als een
elektrieke vonk, die, zich overal verspreidend, wijd en zijd door Nederland
hoofden en harten in vlam zette, en, in stad - by stad, - al wie gevoel voor
poëzy had of meende te hebben aanspoorde om het voetspoor der
Amsterdamsche Rederijkers te volgen. Weldra had byna elke stad hare
Kamer.
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Hij kon niet bevroeden dat het rederijkersfenomeen zich in de komende decennia
nog veel onstuimiger zou ontwikkelen. Het werd een rage, zo niet een manie, die
een groot deel van Nederland in haar greep kreeg. Niet alleen in de grote steden Amsterdam telde meer dan zestig rederijkerskamers - maar ook in afgelegen dorpen
en vlekken, vooral in het Noorden, schoten de rederijkerskamers als paddenstoelen
uit de grond. In totaal zijn er meer dan twaalfhonderd rederijkerskamers actief
geweest in de negentiende eeuw. Daaronder veel eendagsvliegen, maar ook clubs
die opgewekt hun vijftigjarig jubileum wisten te vieren of het leven konden rekken
tot op de dag van vandaag.
Van Lennep oordeelde in zijn terugblik overigens vrij zuinig over die opmerkelijke
expansie. Hij moest constateren dat er van de hoge idealen nog maar weinig restte,
omdat er veel water bij de wijn werd gedaan. Het reciteren van de klassieken moest
ten behoeve van een publiek dat naast het oor ook het oog de kost wilde geven, in
veel rederijkerskamers wijken voor een toneelmatige presentatie. De katheder werd
ter zijde geschoven, men ging werken met toneeldecors en ‘costuums’ en de
voordracht werd omgebogen tot toneelspel, tot ergernis van de orthodoxen, die dit
als een vorm van banalisering ervoeren. Maar er was geen houden meer aan. Om
aan de vraag naar speelbare stukken te voldoen werden er legio adaptaties van
bestaande stukken ‘geschikt voor rederijkers’ gemaakt. Dat hield in dat aanvankelijk
de vrouwenrollen uit een stuk werden weggesneden, omdat ook in rederijkerskringen
de eerste jaren de dames buitenspel werden gezet. Een groot deel van de stukken
- veelal luchtig van aard met een voorkeur voor de komedie en de klucht - werd
echter in de rederijkerskringen zelf aangemaakt. Het gevolg was dat de meeste
rederijkerskamers voor uiterlijke welsprekendheid verkleurden tot
amateurtoneelgezelschappen, waar de gezelligheid hoogtij vierde: een tombola in
de pauze en bal na, met medewerking van de plaatselijke muziekvereniging. De
toneelhervormers trokken hun handen af van een fenomeen dat niet langer in het
teken stond van de verbetering van het toneel, en satirici staken er de draak mee.
De vileinste kritiek spuide Busken Huet, die in 1877 het Jaarboekje voor Rederijkers
in handen kreeg en ondere andere het volgende honende commentaar neerpende:
Te Wormerveer bloeit de rederijkerskamer Orion. Te Vlaardingen de
rederijkerskamer Chrysostomus. Te Pekel-A de rederijkerskamer
Palamedes. Te Noordscharwoude de rederijkerskamer Cicero. Te
Middelstum de rederijkerskamer Hypolites. Te Marum de rederijkerskamer
Demosthenes. Te Loppersum de rederijkerskamer Saffo. Ik doe maar
een greep in de medicijnkist. Uit de eerzuchtige namen, die sommige
kamers zich geven, blijkt genoeg dat men met niet meer dan een glimp
van beschaving te doen heeft. Zoo te Loppersum als te Wormerveer, zoo
te Pekel-A als te Noordscharwoude, kan het publiek, hetwelk de openbare
vergaderingen der
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rederijkers bijwoont, heeren en dames, ouders en dochters, bezwaarlijk
anders zijn samengesteld dan uit personen wien het niet bovenal om het
bevorderen van het schoone of het smaken van een kunstgenot te doen
is, maar om, voor weinig geld, en met weinig onkosten van toilet, een
avond buiten 's huis door te brengen; te zien en gezien te worden.
Dit is satire van hoge kwaliteit, maar het is de vraag of Busken Huet het
rederijkersfenomeen wel helemaal recht doet. Met de ridiculisering van de
beschavende pretenties van de rederijkerskamers krijgt hij gemakkelijk de lachers
op zijn hand. Hij heeft echter geen oog voor het gegeven dat het
gezelligheidsoffensief, waar de meeste rederijkerskamers zich voor inzetten, een
bewijs vormt van het feit dat ook de lagere burgerij gaat participeren in culturele
activiteiten. Zijn generalisering is ook gevaarlijk omdat de ene rederijkerskamer de
andere niet is. Afhankelijk van tijd (vroeg of laat) en plaats van oprichting (stad of
platteland) en levensduur (al dan niet eendagsvlieg) hebben de rederijkerskamers
zich onderscheiden geprofileerd. Zo gaven in De Rederijkers kamer Opgericht te
Amsterdam in 1844 advocaten en gegoede kooplieden de toon aan, terwijl literatoren
als Bosboom-Toussaint, Tollens, Bogaers en Geel door het aannemen van het
erelidmaatschap het prestige verhoogden. Daarentegen vormden in de Drentse
plattelandskamers alleen de plaatselijke predikant en onderwijzer de drijvende
kracht. En wat te denken van de Haarlemse kamer Het Vliegende Wiel, waarvan
de directie werd gevormd door spoorwegpersoneel? Niet alle verenigingen
verkwanselden de idealen van het eerste uur, en beperkten zich tot de declamatie
van poëzie van toonaangevende dichters tot de dood erop volgde. Ook nu nog
resteren er kamers die het reciteren in ere houden, zoals het Koninklijk Provinciaal
Groninger Rederijkers Verbond, opgericht in 1867. De ruim vijftien bij dit
overkoepelende orgaan aangesloten kamers organiseren jaarlijks een concours,
waar toneelstukken worden opgevoerd, maar ook gedichten worden voorgedragen.
Zo stonden op vrijdag 17 december 1989 onder andere verzen van Paul Snoek,
Martinus Nijhoff, Hans Andreus en Rutger Kopland op het programma. En hoezeer
het verbond met de tijd meegaat, mag blijken uit een eigen webside op internet,
waar jaarlijks de dichtwedstrijden in Noord- en Zuid-Nederland worden aangekondigd.

De multidisciplinaire kunstkringen

aant.

In de laatste decennia van de negentiende eeuw was er sprake van nog weer een
nieuwe variant van de genootschappelijkheid. In een aantal steden werden toen
interdisciplinaire verenigingen opgericht, de zogenaamde kunstkringen,
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die vooral in de periode tussen 1880 en 1914 acte de présence gaven. In dit type
vereniging - er zijn er meer dan vijfenzeventig geteld, met Rotterdam en Den Haag
als de meest succesrijke representanten - trachtte men gezelligheid (men beschikte
vaak over een eigen sociëteit) en kunstmanifestaties met elkaar te verbinden. Het
betrekkelijk nieuwe aan dit type genootschap was dat men de multidisciplinariteit
hoog in het vaandel voerde. Liefhebbers en beoefenaars van beeldende kunsten,
muziek, architectuur, kunstnijverheid en literatuur kwamen elkaar tegen op de door
de leden georganiseerde tentoonstellingen, concerten, voordrachten en lezingen,
waarbij ook vooraanstaande buitenlandse artiesten werden uitgenodigd. De
kunstkringen gingen uit van de ondeelbaarheid van de kunst, een idee dat omstreeks
1875 in Europa opleefde. Daarop zijn ook de negentiende-eeuwse verering van de
middeleeuwse kathedraal en Wagners concept van de Gesamtkunst terug te voeren.
Het beoogde artistieke doel in deze kunstkringen was overwegend receptief van
aard: men wilde waardering voor kunstuitingen stimuleren. De kringen kwamen in
de eerste plaats tegemoet aan de groeiende behoefte aan kunstgenot onder de
kunstlievende burgerij. Zij hebben dan ook voornamelijk een mediërende functie
vervuld, namelijk als distributiekanalen waarlangs zowel oudere als nieuwere
verschijnselen in de kunst bij een breder publiek werden geïntroduceerd en op die
manier ook werden gepopulariseerd. Vooral de grotere kunstkringen vormden zo
een toegangspoort tot de Nederlandse kunstwereld voor met name de Franse en
Belgische kunst.
Evenals sommige rederijkerskamers wisten bepaalde kunstkringen het leven te
rekken tot de dag van vandaag. Zo is de Haagsche Kunstkring, nu gespeld als
Haagse Kunstkring, nog altijd springlevend.

Tijdschriftencultuur

aant.

Het belangrijkste culturele tijdschrift is in deze periode aanvankelijk nog altijd De
Gids. Het kent een tijdelijke opleving wanneer Potgieter in 1862 Busken Huet
binnenhaalt, maar als na een conflict met de redactie zowel Potgieter als Busken
Huet opstapt, verliest het blad duidelijk aan belang. In 1860 dient zich ook een nieuw
liberaal tijdschrift aan: De Nederlandsche Spectator, een Haags weekblad, in een
oplage van waarschijnlijk tweeduizend exemplaren. In dit blad verenigden zich
verscheidene vooruitstrevende literatoren, kunstkenners en geleerden. De leidende
figuren waren Bakhuizen van den Brink en Vosmaer. Medewerkers waren de in die
tijd populaire novellisten J.J. Cremer en Gerard Keller. De Nederlandsche Spectator
kwam voort uit de fusering van een drietal tijdschriften: de Algemeene Konst- en
Letterbode, Nederlandsche Spectator. Week-
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blad van den Ouden Heer Smits en De Tijdstroom. In een prospectus geeft men
aan wat er per aflevering aan de orde zal komen: een hoofdartikel over een belangrijk
vraagstuk, novellen en schetsen, kritieken, en elke week een illustratie. Een bepaald
programma heeft men niet. Twee rubrieken zijn vanaf het begin van belang: de
wekelijkse prent die van actuele zaken een karikatuur geeft, en de rubriek ‘Pluksel’,
die is volgestouwd met parodieën, commentaren, gekke citaten uit andere tijdschriften
enzovoort. De belangrijkste opiniërende rubriek worden de ‘Vlugmaren’, ondertekend
door ‘Flanor’, vooral in de bloeitijd van het tijdschrift (1860-1890), wanneer eerst
Bakhuizen van den Brink en later Vosmaer deze afdeling verzorgen. Politiek, de
koloniale kwestie, godsdienst, kunst in het algemeen en letterkunde vormen een
steeds terugkerend thema. Wat de letterkunde betreft geven de Vlugmaren vooral
faits divers: boekaankondigingen, necrologieën, informatie over congressen en
huldigingen. Veel doorwrochte studies treft men er niet in aan. Opmerkelijk is de
aandacht voor het literaire verleden, zoals Busken Huet dat ook deed in De Gids.

Titelprent van de eerste jaargang van De Nederlandsche Spectator.
Litho vervaardigd door A. Verhuell.

Doordat De Nederlandsche Spectator geen duidelijk omschreven literaire
uitgangspunten hanteerde, kon het weekblad ook gaan fungeren als opvangcentrum
voor jongeren die literaire vernieuwingen voorstonden. Carel Vos-
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maer, begaafd en beminnelijk aristocraat, vervulde daarbij de rol van mentor. Het
tijdschrift gaf ruimte aan debuterende auteurs als Marcellus Emants, Louis Couperus,
Jacques Perk, Wouter Paap, Albert Verwey, Frederik van Eeden, Hélène Swarth
en Willem Kloos. Vosmaer en de andere medewerkers waren zich ervan bewust
dat de maatschappij op allerlei terreinen ingrijpende veranderingen onderging. Ten
dele waren zijzelf medeverantwoordelijk voor die ontwikkelingen. Vandaar dat in de
jaren zeventig ook enige zich als progressief afficherende vrouwen in het weekblad
konden publiceren.
De Nederlandsche Spectator was niet de enige nieuwkomer in deze periode. In
januari 1870 verscheen een proefnummer van Ons Streven. Weekblad gewijd aan
de Ontwikkeling der Vrouw (1870-1878), met Betsy Perk als hoofdredactrice. Na
een week trad zij, na onenigheden met de uitgever en de overige redactieleden,
alweer af en richtte een vrijwel identiek tijdschrift op, Onze Roeping. Orgaan voor
de Nederlandsche Vrouw (1870-1873). Beide tijdschriften stonden in het teken van
de vrouwenemancipatie. Behalve specifiek emancipatoire onderwerpen kwam ook
de letterkunde aan bod: meer dan in Ons Streven publiceerden schrijfsters, en vaak
onder hun eigen naam, in Onze Roeping. Met name Elise van Calcar drukte van
meet af aan een stempel op het tijdschrift. Verder stonden er bijdragen in van onder
anderen Mina Kruseman, Cornélie Huygens en de Vlaamse gezusters Virginie en
Rosalie Loveling. Eerbetoon werd er ook gebracht aan vooraanstaande buitenlandse
schrijfsters, zoals Harriet Beecher Stowe en George Sand. Een voorstel van een
lezeres om in Ons Streven een rubriek te openen met beoordelingen van proza en
poëzie van beginnende schrijfsters werd verworpen. In de algemene pers kregen
beide tijdschriften weinig serieuze aandacht. De conflicten en ruzies binnen de
redacties werden daarentegen breed uitgemeten, en ook de vrouwenemancipatie
in het algemeen werd op de hak genomen.
Het literaire ‘Jonge Holland’ presenteerde zich terzelfder tijd met de eendagsvlieg
Quatuor (1870-1871), een studententijdschriftje, waarin Marcellus Emants zijn eerste,
nog vrij traditionele bijdragen plaatste. Ook het door Emants en F. Smit Kleine
geredigeerde Spar en Hulst (1872) kwam niet verder dan twee afleveringen.
Belangrijker was De Banier (1875-1880), onder redactie van Emants, Smit Kleine
en J. van Santen Kolff, wel genoemd het blaadje van de voorhoede van de Beweging
van Tachtig. Andere tijdschriften uit de laatste decennia waren onder andere De
Amsterdammer (1877-1940), De Lantaarn (1885-1887), Het Leeskabinet
(1834-1874), De Portefeuille (1879-1895), De Tijdspiegel (1844-1921) en de twee
vernieuwendste, De Nieuwe Gids (1885-1939) en De Kro niek van Tak (1895-1907),
waarover straks meer.
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Het proza tot 1900
De historische roman

aant.

De historische roman is in deze decennia op zijn retour. Eigenlijk al vanaf 1850
klinken geluiden dat men ‘sinds enkele jaren’ de doodsklok voor de historische
roman hoort luiden. Na 1860 worden die stemmen sterker. Het zou een ‘uitstervend
genre’ zijn, dat ‘grafwaarts’ gaat:
Is de historische roman niet meer van onzen tijd? Die vraag rijst bij
menigeen op na de uitspraken van eenige onzer meest bevoegde
kunstrechters, die, in de laatste jaren vooral, dien kunstvorm als een
tweeslachtig middending beschouwden, dat noch tot het gebied der
historie, noch dat tot dat der fictie kon worden gebracht.
Aldus H.J. Schimmel in het voorwoord van zijn historische roman Sinjeur Semeyns
(1875). Tot die gezaghebbende critici behoorde ook Busken Huet, die in De Gids
van 1863 het genre ‘met alles wat opera heet’ had ondergebracht bij de orde der
‘aesthetische ketterijen’. Een historische roman, zo voegde hij er badinerend aan
toe, is ‘een schotel met tam wild, is een potloodschets in olieverf, is een foliant in
zakformaat, is een klephoren met snaren’. Een jaar later schrijft hij:
Waakt op, gij heeren en dames van den historischen roman! Er broeit
iets boven uwe hoofden; er waggelt iets onder uwe schreden. Het
gevoelen wint veld dat uw genre een bastaardgenre is; een
overgangsmaatregel op zijn hoogst. Op tartende toon wordt uw litteratuur
eene opera-literatuur geheeten.
Het genre krijgt bovendien zware concurrentie te verduren van een romantype dat
de eigen tijd verkiest boven de uitbeelding van het verleden. Het was nota bene
Schimmel zelf die in een principieel betoog ‘Blikken in de werkelijkheid’ (De Gids
1853) dat domein had aangewezen: ‘Het leven om ons heen! Welk een rijk veld en
ter nauwernood ontgonnen.’ Auteurs die naam hadden gemaakt met de historische
roman gingen in de jaren zestig overstag. Jacob van Lennep schokte zijn lezers
met De lotgevallen van Klaasje Zevenster (1865) en op aandrang van Potgieter en
Busken Huet schreef Bosboom-Toussaint de eigentijdse romans Frits Millioen en
zijn vrienden (1869) en Majoor Frans (1874).
De pleitbezorgers van de eigentijdse roman bestookten de verdedigers van de
historische roman met zwaar geschut. De urgente noden van de moderne
maatschappij, zo stelde men, daar gaat het om. Het eigentijdse straatrumoer moet
te horen zijn in de roman. In de museale wereld van de historische roman klinkt dat
niet door. Anderen voerden aan dat de tekening van de binnenwereld
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het terrein van de roman behoort te zijn. Het zou moeten gaan om de persoonlijke
emoties van het individu en diens morele of sociale problemen, herkenbaar en van
nabij getekend, zich afspelend in de kleine kring van het privébestaan. Het is een
eis waaraan de historische roman met zijn veelal exotische milieu en een
onalledaagse, avontuurlijke plot niet kon voldoen. De nieuwe uitdagingen die aan
de roman werden gesteld, kregen verschillende, veelal vage etiketten opgeplakt:
de ‘sociale roman’, de ‘tendensroman’, de ‘zedenroman’, de ‘roman de caractère’
of de ‘roman intime’.
Het uit de gratie raken van het eens zo bejubelde genre weerhield enkelen niet
om toch op de oude weg voort te gaan. De onbetwiste grootmeester in het genre,
Bosboom-Toussaint, publiceerde in 1870 het eerste deel van een lijvige, driedelige
roman De Delftsche wonderdokter (1870-1871), die speelt in een rustperiode van
de Tachtigjarige Oorlog. De neiging van de schrijfster tot uitvoerige beschrijving van
personen en zaken, haar voortdurende converseren met de lezer en het inlassen
van nevenepisodes remmen helaas ook hier weer de vaart van dit - zoals altijd goed
gedocumenteerde - verhaal af. Hoofdfiguur is Jacob Jansz. Graswinckel, die leeft
op de grens van de Middeleeuwen en de Renaissance. Deze bekeerling en
Réveil-figuur avant la lettre weet uiteindelijk ook de aan lagerwal geraakte onstuimige
edelman Juliaan de Ghilles tot het gereformeerde geloof te brengen en dan is de
weg geëffend voor een huwelijk met de bekoorlijke Mabelia, een nichtje van de
wonderdokter. Daarna zal de schrijfster zich nog tweemaal aan de historie wagen,
met Raymond de schrijnwerker (1879), dat speelt in de tijd na de Franse Revolutie
en grotendeels in dialoogvorm is geschreven, en het historisch verhaal Het kasteel
Westhoven op Walcheren (1882), waarmee zij haar letterkundige loopbaan afsloot.
Haar geslaagdste werk uit deze periode is echter geen historische roman, maar
een werk dat zij onder druk van haar vrienden in de eigen tijd laat spelen: Majoor
Frans (1874), in de ondertitel een novelle genoemd, hoewel de roman meer dan
vierhonderd pagina's telt. Protagoniste is Francis Mordaunt, een adellijke wees die
in haar opvoeding is verwaarloosd en ‘majoor’ wordt genoemd omdat ze uitgedost
in mannenkleren te paard door de bossen dwaalt en het decorum keer op keer met
haar bevallige voeten treedt. Op een van haar tochten ontmoet ze de ‘kale jonker’
Leopold van Zonshoven, die een fortuin kan verwerven als hij met Francis trouwt.
Het is een roman over maskers en rollen, over buiten- en binnenkant, waarin de
kleding een belangrijke rol speelt. De lezer leert de titelheldin vooral kennen via de
brieven die Leopold over haar schrijft aan een verre vriend. Hijzelf wordt in de roman
getekend als de ideale opvoeder van ‘een vrouw in strijd met zichzelve en de wereld’.
Dankzij haar aanbidder komt de misantropische Francis erachter dat enige
aanpassing aan de conventies van de samenleving noodzakelijk is. Busken Huet
was enthou-
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siast en sprak over een ‘vrouwelijke emancipatieroman’. Maar is het dat ook? De
roman verscheen in een periode waarin in Nederland de publieke discussie over
de positie van de vrouw, haar burgerrechten en zaken als vrouwenarbeid en
meisjesonderwijs in volle gang was. Zelf merkte Bosboom-Toussaint tijdens het
schrijven aan Majoor Frans op dat haar boek ‘eene soort dame geeft, waarin
sommigen eene personificatie van de geëmancipeerde vrouw zullen zien terwijl ik
dit er volstrekt niet mee bedoel’. Zij had weinig op met de luidruchtigheid waarmee
de vrouwenbeweging lucht gaf aan radicale ideeën. In feite is het eerder een roman
die geschreven is vanuit een mannelijk perspectief: de recalcitrante Francis wordt
omgevormd door de even begripvolle als mannelijke Leopold van Zonshoven. Zij
laat zich uiteindelijk alles door hem gezeggen. Minder een emancipatoire roman is
Majoor Frans dan ook eerder de geschiedenis van een heldin met pit, zoals
Bosboom-Toussaint die ook laat optreden in Mejonkvrouwe de Mauléon (1847) en
Langs een omweg (1878). In Majoor Frans ligt daarbij de nadruk op de handicap
die een weinig aangepast individu ondervindt door de conventionele eisen die de
negentiende-eeuwse samenleving aan het vrouwelijk gedrag stelt.
Op zaterdag 16 september 1882 werd Truitje Bosboom-Toussaint op het einde
van haar schrijverscarrière in het openbaar gehuldigd: aan de arm van haar
echtgenoot en voorafgegaan door een viertal in het wit geklede meisjes die bloemen
strooiden, betrad zij de feestzaal van Diligentia in Den Haag. Zij kreeg een kostbaar
feestalbum, gevuld met bijdragen in proza en poëzie, aquarellen, etsen, kalligrafieën,
foto's, muziekcomposities en zelfs borduurwerk. Dat alles gevat in een
mahoniehouten kistje en stofdicht afgesloten in een vitrine. Er werd ook nog een
straat in Amsterdam naar haar vernoemd. Dat huldebetoon nog tijdens haar leven
vormde het begin van een canonisering die na haar dood, drie jaar later, alleen
maar steviger contouren kreeg. En ook nu nog staat Geertrui Bosboom-Toussaint
te boek als de belangrijkste schrijfster uit de negentiende eeuw.
Naast Bosboom-Toussaint was ook Schimmel succesvol als schrijver van - een
viertal - historische romans. In 1860 nam hij voorlopig afscheid van het toneel en
publiceerde hij de historische roman Mary Hollis, die speelt in Engeland in de tijd
van Karel II. Hij stond toen nog sterk onder invloed van de scottiaanse roman. Daarna
publiceert hij een vierdelige historische roman die in de periode 1861-1863 al in De
Gids had gestaan: Mylady Carlisle (1864). Het boek behandelt een periode uit de
Engelse geschiedenis ten tijde van Karel I, die strijd voert met de republikeinse
puriteinen onder Cromwell. Hoofdpersoon is Mylady Carlisle, middelpunt van een
grote kring van historische en gefingeerde figuren. Volgens de historie zou deze
vrouw een ‘onbekeerde vrouwelijke demon, geboetseerd uit hartstogt en wereldzin’
zijn. Daar blijkt weinig van in de inge-
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wikkelde episodes waarmee Schimmel zijn roman vult. Het was naar aanleiding
hiervan dat Busken Huet de historische roman een ‘afgedaan genre’ noemde en
Schimmel aanraadde dat ‘hij den historischen roman voortaan zal laten rusten’. Het
advies volgde Schimmel door het schrijven van een grotendeels mislukte ‘burgerlijke’
roman Voor dertig jaren, die eerst verscheen in het tijdschrift Nederland (1869) en
een jaar later in twee delen werd gepubliceerd onder de titel Het gezin van baas
van Ommeren. In 1875 keerde hij terug tot zijn oude liefde met Sinjeur Semeyns.
Volgens Schimmel zou voortaan in zijn historische romans ‘het historische feit slechts
het stramien zijn waarop de verbeelding hare scheppingen borduurt’. Hij liet in
Sinjeur Semeyns zijn fantasie dan ook de vrije loop. Naast de historische personages
uit de tijd van Willem III en Lodewijk XIV treden er verschillende verbeeldingsfiguren
op, zoals een geheimzinnige heks en een zeerover. In 1888 kwam Schimmels laatste
historische roman uit: De kapitein van de lijfgarde, een vervolg op Sinjeur Semeyns.
Het werd een aanvaardbare psychologische historische roman, waarin de verhouding
van Karel Semeyns tot zijn vrouw en zijn pleegdochter Maud, op wie hij verliefd
wordt, centraal staat. Uiteindelijk overwint de alles opofferende trouw van Karels
vrouw.

Ander proza

aant.

De periode 1860 tot 1900 laat op verhalend terrein allerlei ontwikkelingen zien. De
realistische tendenties die al vanaf het einde van de jaren dertig zichtbaar werden,
zetten door. Aanvankelijk moet de kritiek weinig hebben van een realisme tout court.
Het dient te worden getemperd door bijmenging van idealistische elementen. Men
spreekt dan wel over een ‘ideaal realisme’, een ‘artistiek realisme’ of zelfs van een
‘poetisch realisme’. Aansprekende voorbeelden vindt men in Engeland bij George
Eliot en George Meredith.
Het is in de jaren zestig, dat een drietal romans uit de realistische hoek voor
opschudding zorgt: Max Havelaar (1860) van Multatuli, Lidewyde (1868) van Busken
Huet en Klaasje Zevenster (1866) van Jacob van Lennep. De eerste twee komen
hieronder aan de orde bij Multatuli en Busken Huet.
Van Lennep was al aan Klaasje Zevenster begonnen in 1847. Het boek zou
uitgroeien tot een lijvige roman in vijf delen. De tekst verhaalt hoe op sinterklaasavond
bij een Leidse student, waar juist het gezelschap ‘De dorstige Pleiaden’ vergadert,
een doos wordt neergezet met daarin een vondelingetje, een meisje. Het kind wordt
door het zevental geadopteerd en Nicolette Zevenster gedoopt. Het opgroeiende
meisje ontwikkelt zich tot een bevallig en begaafd schepseltje, maar belandt niettemin
buiten haar schuld in een bordeel, dat wordt gerund door de matrone Madame
Mont-Athos. Nog net op tijd weet zij dankzij de interventie van een bordeelbezoeker,
een van de vroegere Pleiaden-
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vrienden, te ontsnappen, met behoud van haar maagdelijkheid. Ze weet de draad
weer op te pakken en staat zelfs op het punt te trouwen met een jonge graaf. Dan
komt zij tot de ontdekking dat de buitenwereld haar ‘misstap’ nog altijd niet is vergeten
en niet in haar onschuld gelooft. Die schok is te heftig voor haar zwak gestel en leidt
tot haar dood.

Prent ‘Onder het voorlezen van het derde deel van Klaasje Zevenster’.

De kritiek reageerde aanvankelijk positief op het eerste deel, maar na het
verschijnen van het derde deel, waarin het bordeel wordt beschreven, valt men over
Van Lennep heen. Verderfelijker dan de meest zedeloze roman, een apologie van
de wellust, zo luidden de commentaren. Vergeleken met de uitvoerige bordeelscènes
in Samuel Richardsons Clarissa (1747-1748) worden de taferelen in het huis van
de Haagse hoerenmadam zo terughoudend verteld dat het nu onbegrijpelijk is dat
de recensenten er destijds zo opgewonden op reageerden.
De dodelijkste kritiek kwam van Busken Huet, en niet vanwege het vermeend
zedeloze karakter. Busken Huet vond Klaasje Zevenster een waardeloos prul. In
een uitvoerige bijdrage ‘Ernst of kortswijl’ kraakt hij de roman tot aan de grond toe
af:
Zie hier een roman, de slordigste dien de heer Van Lennep ooit
geschreven heeft, een aan de genade van den zetter overgeleverd
brouillon, een ellelang verhaal met
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niet één weldoordacht hoofdstuk er in, niet één fijne of welsprekende
bladzijde, krielend van onwaarschijnlijkheden, krakend aan den gang
gehouden door de grove mechaniek eener poppekast-intrigue, voor de
eene helft gestoffeerd met monsters en duivelinnen, voor de andere helft
met huisbakken engelen van beiderlei geslacht; een roman uit de
werkelijkheid, doch waarin de werkelijke dingen en de werkelijke
menschen gemist worden, vijf deelen vol onbeduidendheden en
gemeenplaatsen...

De novelle

aant.

De jaren zestig vormden een bloeiperiode van de novelle; dat genre behelst een
kort verhaal dat veelal anekdotisch van aard is en geconcentreerd rond één
gebeurtenis. Tijdschriften als Nederland en De Gids, maar ook almanakken werden
ermee overvoerd. Iedereen bezondigde er zich wel aan: Van Koetsveld, door Busken
Huet ‘de Vader der nederlandsche novelle’ genoemd, Van Lennep,
Bosboom-Toussaint, Busken Huet, Schimmel, Alberdingk Thijm, Cremer en Keller
naast tientallen anderen, wier namen nu vergeten zijn. Al in 1863, toen de grote
stroom nog moest losbarsten, schreef Potgieter aan Busken Huet:
Wij hebben de rijmelaars verjaagd, hebben wij aan de novellisten
gewonnen?
Hoe schaars zijn geest en gemoed! Hoe vloeit gezeur en gewawel over!
Tot de populairste veelschrijvers van novellen in de negentiende eeuw behoorde
J.J. Cremer (1827-1880). Cremers naam werd gevestigd door zijn Betuwsche
novellen (1852-1855) en zijn Overbetuwsche novellen (1856-1877). Met deze sociaal
getinte, in dialect geschreven, goedaardige vertelsels met veelal een happy ending
legde hij in navolging van het buitenland de grondslag voor het genre van de
dorpsvertelling in Nederland. Potgieter recenseerde een viertal uitgaven van deze
polygraaf uitvoerig en zuinig in De Gids van 1862. Cremer, aldus Potgieter, noemde
de meeste van zijn geschriften ‘novellen’, maar met een beroep op Goethe vraagt
Potgieter zich af wat termen als ‘novelle’ en ‘vertelling’ nog voor inhoud hebben;
‘beginnen de woorden niet haast iets zoo algemeens aan te duiden, dat ze bijna
geen begrip meer geven?’
Volgens Potgieter moesten deze novellen ‘eigenaardige verdiensten’ hebben,
want hoe is anders hun succes te verklaren? Zijn uitleg is niet van ironie vrij te
pleiten:
En wie zal het loochenen, dat de gave, lager leven aanschouwelijk voor
te stellen, den schrijver in groote mate ten deel viel; dat hem eene
sympathie voor de armen onderscheidt, die hem de hand doet reiken
door al wat harte heeft! Gemakkelijkheid van uitdrukking, bij bevattelijkheid
van gedachte; slag bovenal, slag de snaren van uw gevoel te doen trillen;
wat wordt er meer vereischt om opgang te waar-
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borgen, aan wie buitendien het geluk heeft, ons eene nieuwe wereld te
ontsluiten, zij het ook maar die van den boer, grenze zij ook bijwijle aan
die der bedelarij.
Na bespreking van de afzonderlijke verhalen keert het zuinige commentaar terug.
Het zijn volgens Potgieter geen verhalen waaruit men kan leren, ‘dat het slechte in
elken stand slecht blijft’. Het zijn grotesken, maar deze brengen geen glimlach
teweeg, want er is ‘niets artistisch in de wijze van opvatting’.
Het eigentijdse succes van Cremer werd mede veroorzaakt door zijn perfecte
beheersing van de voordrachtskunst. Hij trok het hele land door om voor altijd volle
zalen en tegen een riante vergoeding zijn novellen over het voetlicht te brengen.
Een doodzonde volgens Potgieter: ‘Alle in het openbaar uitgeoefende kunst verlokt
tot kunstjens.’ In de pers is Cremer wel de ‘Hollandse Auerbach’ genoemd, naar de
schepper van de Duitse dorpsnovelle. Potgieter vindt dat beledigend voor de auteur.
Vroeger had het Nederlandse publiek de eigenaardige behoefte om te spreken over
‘onze Scott’ en ‘onze Byron’. Hij had gedacht dat dergelijke typeringen nu wel uit
de wereld zouden zijn. ‘Het is geene hulde, het is een hoon, dus navolger te worden
gescholden.’
Afsluitend somde Potgieter nog kort op aan welke eisen het genre van de novelle
moet voldoen om ‘als in elk ander te slagen’, namelijk verbeelding, gevoel en oordeel:
Geef ons dus de Comédie humaine Cremer! - belangwekkend, zoo ge
wilt, bij de mindere standen - vermakelijk, beweren wij, bij de hoogere, bij de burgerlijke degelijk, - bij geene, herhalen we, - vervelend, - wij
kennen gelukkige, geestige oude luidjens uit alle drie, - die nog gaarne
een beetjen blijven! Geef ons waarheid en dichting; en blijke het ons, als
wij elkander weêrzien, dat gij ons geen oogenblik verdacht hebt van eene
te harde proefneming op uw gevoel!
Cremer, de man die volgens Potgieter leek op een gastheer die bij het theeschenken
te veel suiker in de kopjes deed, en die door Busken Huet getypeerd werd als een
schrijver met ‘banketbakkersgaven’ is als auteur van zoetelijke verhaaltjes over
mooie dorpsmeisjes met brave minnaars vrijwel vergeten. Als zijn naam nog
enigszins voortleeft, is dat dankzij zijn krachtige protest tegen de kinderarbeid in de
korte novelle Fabriekskinderen: een bede, doch niet om geld (1863). Dit larmoyante
verhaal, over een jonge baron die zich ontfermt over een uitgeput fabriekskind,
maakte veel indruk en heeft uiteindelijk geleid tot het verbod op kinderarbeid
krachtens het kinderwetje van Van Houten (1870).
Nog meer eigentijdse roem viel een andere novelleschrijver ten deel: de
sigarenfabrikant Justus van Maurik (1846-1905), de overal toegejuichte amuseur
van avondlijke bijeenkomsten in de hoogste kringen. Hij vond zijn personages
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in het bonte leven van de lagere standen en is wel een Dickens in miniatuur
genoemd. Zijn schetsen uit het Amsterdamse volksleven werden bijeengebracht in
maar liefst veertien bundels, waaronder Uit het volk (1879) en Met z'n achten (1886).
Door zijn voordrachten werd het debiet van zijn werk aanmerkelijk vergroot. Bij zijn
dood waren er meer dan 115.000 exemplaren van de vijftigcentseditie van zijn
werken verkocht. Behalve met zijn novellen had hij veel succes met zijn zestien
toneelstukken, waaronder het kluchtige Anarchisten (1895), waarin de woordkunst
van de Tachtigers belachelijk werd gemaakt. In De Nieuwe Gids van 1885 werd hij
op zijn beurt door Frans Netscher als representant van een onwaarachtig realisme
neergesabeld.

Van idealisme naar naturalisme

aant.

In de laatste twee decennia van de negentiende eeuw krijgt Schimmels pleidooi uit
1853 om in de roman het werkelijke leven gestalte te geven een radicale uitwerking.
Men heeft de omslag wel getypeerd als de overgang van idealisme naar naturalisme.
Het publiek kreeg genoeg van voorspelbare intriges, waarin al te rechtschapen
helden het uiteindelijk wonnen van al te lage booswichten. Anderzijds had men nog
altijd moeite met de uitbeelding van het alledaagse, platte en onkiese. Voorkeur
genoot nog lange tijd een ‘geïdealiseerd realisme’. Zoals een recensent in Het
Leeskabinet van 1880 opmerkt, wil de romanlezer die in de realiteit al zo veel
alledaagse en onverkwikkelijke observaties doet, in zijn lectuur een wereld ontsloten
zien die ‘ons werkelijk boeit en verplaatst in een denkbeeldige schooner wereld’.
Kenmerkend voor dat idealistisch getinte proza is de prediking van een eenduidige,
conventionele moraal, waarin de deugd wordt beloond en de misdaad wordt bestraft.
Tegen het einde van de negentiende eeuw krijgt die idealistisch getinte roman toch
meer oog voor de problematische kanten van het bestaan. Nog altijd wordt er gewerkt
naar een happy end, maar huwelijksperikelen, zelfs overspelige liefdes worden niet
langer uit de weg gegaan. Die idealistische roman kende een heel scala aan
subgenres. In de kritiek rubriceert men die vaak met aanduidingen als ‘damesroman’
of ‘vrouwenroman’, ‘streekroman’, ‘avonturenroman’, ‘Indische roman’ en
‘tendensroman’.
De typering ‘damesroman’ of ‘vrouwenroman’ maakt duidelijk dat in de ogen van
critici vrouwelijke auteurs een ander soort fictie schrijven of zouden moeten schrijven
dan de mannelijke auteur. De oude geluiden over een specifiek vrouwelijke aard
en bestemming en de consequenties daarvan voor het vrouwelijk schrijverschap
keren terug. Een en ander heeft ook te maken met het gegeven dat na 1850 het
aantal vrouwelijke auteurs gestaag toeneemt. Of dat een winst is betwijfelt Van
Oosterzee nog in De vrouw en de nieuwe litteratuur (1867). ‘Bedrieg ik mij, of, indien
men aan het stemmen opnemen ging, eene over-
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groote meerderheid zich in beginsel tégen het auteurschap der vrouwen verklaren
zou?’ Busken Huet constateert in 1877 dat er sinds 1838 veel is veranderd: ‘van de
zijde der dames vooral, wordt op de roman-poëzie door dezen thans als storm
geloopen. Geen jaar gaat voorbij, of de lijst der nederlandsche prozadichteressen
ziet zich met eenige nieuwe namen vermeerderd.’ Wat de damesromans betreft
merkt De Gids van 1885 op: ‘De dames vooral weren zich dapper.’ En men heeft
gelijk: Johanna van Woude, Thérèse Hoven, Louise Stratenus, om er slechts enkelen
te noemen, zijn vertegenwoordigers van dat genre, dat in de kritiek nog altijd met
enige neerbuigendheid wordt besproken. De prozavernieuwing van Tachtig is echter
grotendeels langs de schrijfsters heen gegaan.
Het genre van de streekromans met hun combinatie van dialect, luimigheid en
een overduidelijke moraal kreeg veelal een welwillend onthaal. Helemaal nieuw is
het genre overigens niet. Het begint al met Van Koetsvelds Schetsen uit de pastorij
te Mastland (1843) en strekt zich via Cremer uit naar vergeten auteurs als E.
Seipgens en D.M. Maaldrink.
Grote populariteit genoot ook de zogenaamde ‘Indische roman’, te beginnen bij
de veelschrijver J. ten Brink, die in 1866 een bundeling gaf van schetsen uit het
Indische leven onder de titel Oost-Indische dames en heeren. De grote man van
de Indische literatuur was echter P.A. Daum (1850-1898), die, na er zich vroeger
ook aan bezondigd te hebben, in Indië resoluut met de idealistische traditie brak.
In 1878 was Daum naar Semarang vertrokken om mederedacteur van De Locomotief
te worden, het grootste dagblad van Nederlands-Indië. Zijn wens om op eigen benen
te staan werd in 1882 verwezenlijkt toen hij het eveneens te Semarang verschijnende
dagblad Het Indisch Vaderland kon kopen. Om de aantrekkelijkheid van zijn krant
te vergroten begon hij aan een literair feuilleton. Zijn eerste roman Uit de suiker in
de tabak verscheen in de jaren 1883 en 1884 als feuilleton in die krant en kwam in
1885 in boekvorm uit. In het ‘Voorwoord’ schrijft hij, dat zijn roman is:
[...] voortgekomen uit afkeer van de conventionele kostschoolliteratuur,
die het romanlezend publiek wordt voorgezet; uit ontevredenheid, over
al het onware in de schildering van personen en toestanden. [...] Dit boek
wijkt af van de typisch romantische sleur. Het zal dus ergernis geven.
Veel ergernis zelfs, want er worden dingen in gezegd, die men gewoonlijk
verzwijgt.

Uit de suiker in de tabak betekende een duidelijke vernieuwing van de Indische
roman. Het was tevens een aanloop tot de naturalistische roman in de Nederlandse
letterkunde, die drie jaar later met Een liefde van Van Deyssel, Eline Vere van
Couperus en Juffrouw Lina van Emants tot een volledige doorbraak zou komen. De
bonte intrige, het anekdotische karakter, de vreemde en opzien-
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barende gebeurtenissen en het ontbreken van een allesoverheersend determinisme
maken duidelijk dat Daums roman nog altijd elementen van het traditionele proza
bevat.
Een ik-figuur James van Tuyll, een gesjeesd student, wordt op eenentwintigjarige
leeftijd door zijn vader naar Indië gestuurd. Hij blikt dertig jaar later terug op zijn
mislukte bestaan. Hij brengt het tot hoofdopzichter van een suikeronderneming,
trouwt met Hélène Sanders en wordt dankzij de financiële ondersteuning van zijn
oom eigenaar van een tabaksplantage. Het kinderloze huwelijk wordt een mislukking.
Een bezoek aan Europa en een verblijf in Parijs, waar James wordt opgelicht, maken
een einde aan hun bloedeloze relatie. Teruggekeerd naar zijn onderneming ontdekt
Van Tuyll dat het slecht gesteld is met de tabaksplantage. Hij moet zich uiteindelijk
tevredenstellen met de betrekking van administrateur van een paar kleine
ondernemingen en eindigt als een gedesillusioneerd man. De roman sluit af in
mineur, en dat strookt weinig met het happy end van de idealistische roman. Een
aantal critici, onder wie Van Deyssel, zag onmiddellijk het vernieuwende van Daums
eersteling. In zijn poging om een roman te schrijven volgens het nieuwe
‘naturalistische’ concept, dat hem door de Franse voorman van het naturalisme,
Zola, werd aangereikt, slaagde hij redelijk. Hij streefde naar een nauwkeurige en
onbevooroordeelde weergave van de werkelijkheid. In plaats van een auctoriële
verteller die als alleswetende gids de personages karakteriseert, laat Daum Van
Tuyll zijn eigen verhaal vertellen. En door zijn soms inconsequente redeneringen
en ongerijmde conclusies wordt hij niet alleen voor zijn naaste omgeving, maar ook
voor de lezer een open boek. Men heeft Uit de suiker in de tabak dan ook de eerste
ik-roman met een negatieve held genoemd. Wat deze roman ten slotte duidelijk
onderscheidt van de in Nederland verschijnende naturalistische romans, is zijn
directe, ongedwongen, hier en daar zelfs slordige schrijfstijl, waarin niet geofferd
wordt aan de écriture artiste, waaraan de meeste Nederlandse naturalistische
auteurs zich schuldig maakten.
Als men Multatuli buiten beschouwing laat, is Daum de eerste schrijver van formaat
geweest in de Indisch-Nederlandse letterkunde, al heeft het vrij lang geduurd voordat
men dat begon in te zien. Alle waardering ten spijt had Van Deyssel moeite met de
nuchtere directheid van Daums later proza, dat zo weinig paste in het literaire klimaat
van die dagen. Hij verdween dan ook in de vergetelheid, totdat Gerard Brom in Java
in onze kunst (1931) uitvoerig aandacht voor Daum vroeg. De herwaardering werd
voortgezet door het Forum-duo Du Perron en Ter Braak, die hem met andere officieel
vergetenen als Wouter Paap, Willem Elsschot en Nescio op grond van het ‘gezond
verstand’ rehabiliteerden. Voor de grotere naamsbekendheid van Daum na 1945
zijn Rob Nieuwenhuys en Gerard Termorshuizen, die verschillende herdrukken van
Daums
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romans uitbrachten, verantwoordelijk geweest. Tegenwoordig staat hij te boek als
een van de klassieken van de Nederlandse koloniale literatuur.
Daum zou onder het pseudoniem Maurits nog een tiental romans publiceren, die
eerst als feuilleton in zijn dagblad waren verschenen (onder andere Hoe hij raad
van Indië werd, Up en downs in het Indische leven en Goena Goena). Al deze
romans spelen in het Indië van de laatste decennia van de negentiende eeuw en
verhalen over het koloniale leven van de Europeanen, planters, ambtenaren en
militairen, wier gedrag, denken en lot bepaald werd door de Indische maatschappij.

Domineespoëzie

aant.

In het opstel ‘De zwarte tijd’ (1839) buigen een ik-figuur (Beets) en de
maatschappelijke arrivé Starter (een alter ego van Beets) zich over een aantal
jeugdverzen vol byroniaanse zwartgalligheid en somberheid. Hun close reading
loopt uit op de vaststelling dat die verzen niet ongevaarlijk zijn voor een jeugdig
publiek en bovendien getuigen van een geveinsde zwaarmoedigheid. Als Starter
de portefeuille heeft dichtgeslagen, vervolgt hij huiselijk: ‘En laat ons nu eens gaan
zien, hoe de vrouw het maakt’, waarop de ik-figuur afsluit met de woorden:
Wij vonden de jeugdige gade met een voorspoedig kindje aan de borst,
en ik las aan den avond van dien dag mijn vers ‘Aan eene jonge moeder’
nog eens voor.
Beter had Beets zijn bekering van dwepende Byron-fan naar maatschappelijk
geëngageerd dominee in spe niet kunnen verwoorden. Nu de pastorie wacht, is er
geen plaats meer voor ‘een vergroot lijden’. Hij zal voortaan, tot aan zijn dood in
1903, als zielenherder zijn dichterlijk licht laten schijnen over alles wat het
Nederlandse volk raakt en beroert: het wel en wee binnen het huisgezin, van de
wieg tot het graf, maar ook actuele zaken, zoals de opkomst van de spoortrein, de
revolutie in Parijs of de evolutieleer van Darwin. Hij is daarmee een van de eerste
en tevens een van de belangrijkste vertegenwoordigers van wat tegenwoordig in
veelal depreciërende zin ‘domineespoëzie’ wordt genoemd. Het is een modieus
genre, dat, vanaf ongeveer 1840 tot het einde van de negentiende eeuw, door
diverse predikanten hun leven lang werd beoefend en zeer in de smaak viel bij het
doorsneepubliek. Daarom worden de voornaamste van die dominee-dichters hier
behandeld.
Er zijn verschillende redenen om bij dit type poëzie stil te staan. In de eerste
plaats, omdat het tussen ruwweg 1840 en 1880 de dichterlijke productie en
consumptie grotendeels domineerde. Het merendeel van de dichters uit die
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periode was predikant en was zeer geliefd bij het gemiddelde lezerspubliek, gezien
ook de vele herdrukken van hun dichtbundels. Een tweede reden is dat op die wijze
de reactie in de vorm van felle veroordeling en minachting door de Tachtigers meer
reliëf kan krijgen. Een derde reden is dat onder het kaf van al die bundels meer
koren verstopt ligt dan men gewoonlijk aanneemt.
De groep van dominee-dichters is vooral literair-sociologisch interessant. Zij
stamden veelal uit lagere of middenmilieus en kregen door de theologische studie
de kans om hogerop te komen. Dankzij het beroep van predikant verwierven zij
status en autoriteit. Ze werden erkend en gewaardeerd als zedenkundige
leermeesters die de gevoelens van de doorsnee-Nederlander perfect wisten te
vertolken en die tevens in staat waren het gewenste maatschappelijke gedrag van
hun gezagsgetrouwe parochianen te reguleren. Zij verkondigden een boodschap
vanaf de preekstoel en een vergelijkbare lering in hun verzenbundels. Die poëzie
werd vooral gewaardeerd vanwege de inhoud, de vorm was secundair. Toegankelijke,
onmiddellijk aansprekende verzen - daar mikten de predikanten en hun lezers op.
De gedichten sloten moeiteloos aan bij de huiselijke poëzie uit de eerste helft van
de negentiende eeuw, toen immers eenvoudige vertolkingen van gezinsthema's
van de wieg tot het graf eveneens populair waren. In zijn bundel Dicht en ondicht
(1874) maakt J.P. Hasebroek zich tot tolk van wat men de poëtica van de
dominee-dichters zou kunnen noemen. Hij wil zich voortaan ‘uit zijn dichterlijke
mijmeringen’ losrukken om ‘met Gods Woord in de hand, een antwoord op de groote
vragen des levens en der eeuw te zoeken’. De dominee-dichter is van de gewone
mensenwereld ‘haar orgaan, haar ziel, en tevens haar mond’. Hij is een ‘Ziener’,
niet in de zin die de romantici aan die term hechtten, maar - minder verheven - als
degene die ‘ziet wat allen zien, maar het beter ziet dan zij en tevens de Spreker die
zegt wat allen zeggen, maar het beter zegt dan zij’.
De populariteit van de dominee-dichters in de tweede helft van de negentiende
eeuw hangt nauw samen met deze bescheiden poëtica, waarin de dichtkunst bovenal
middel was tot het doel ‘hemelwaarheid met welluidendheid’ aan te bieden. Als
vertolkers van het algemeen gevoelen in een begrijpelijke taal bleken deze
verzenschrijvende predikanten over een succesformule te beschikken. Die rol was
hun trouwens op het lijf geschreven. Tijdens hun studie waren ze getraind in de
kanselwelsprekendheid, een op hun beroep toegespitst onderdeel van de algemene
welsprekendheid. Zo niet van nature, dan toch dankzij hun opleiding beschikten zij
over de macht van het woord. In een literair milieu, waarin de mondelinge voordracht
nog altijd hoog scoorde, speelden ze thuiswedstrijden. Zij hadden kort en goed een
streepje voor op hun minder welsprekende mededichters en zij hebben dat voordeel
uitgebuit in talloze voordrachten en gedichten.
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Als het genre van de domineespoëzie tegen het einde van de negentiende eeuw
zijn glans en populariteit verliest, dan ligt dat grotendeels aan de tijdgebondenheid
van dit soort dichtkunst. Een niet onaanzienlijk deel van dit type gedichten was
immers gelegenheidspoëzie in de ruimste zin van het woord. De dominees waren
veelal Oranjegezind en bezongen het wel en wee van het koningshuis, nationale
hoogtijdagen, jubilea, maatschappelijke ontwikkelingen, maar ook en vooral het
binnengebeuren, de verjaardagen van gezinsleden en vrienden, geboorten,
huwelijken en sterfgevallen van geliefden, en de eigen weg die zijzelf gingen van
volwassenheid tot ouderdom. Dat inspelen op de tijdgebonden actualiteit, met het
accent op de inhoud en met verwaarlozing van de vorm, heeft veel van de
domineespoëzie de das omgedaan. Latere geslachten misten de affiniteit tot een
verzenmakerij die vluchtigheid aan gemakkelijkheid paarde. De tand des tijds deed
de rest. Al voordat de Tachtigers met een fundamenteel andere visie op poëzie
deze dichtkunst vonnisten, had de ex-dominee Busken Huet de predikantenpoëzie
de deur gewezen: ‘Het leven van den predikant, die zijn arbeid ter harte neemt, is
voor den dichter ongeschikt.’ Busken Huet schreef smalend:
Wij hebben met onderscheiden straalbreking den predikant-dichter, den
geijkten vertegenwoordiger der poesie du foyer; eene dichtsoort binnen
wier enge, liefelijke grenzen zich in de laatste vijfentwintig jaren een groot
deel onzer beste poëtische krachten teruggetrokken heeft. Zij vangt aan
met een vedeldeuntje bij de wieg, bezingt vervolgens gade en kroost, en
lost zich op in bespiegelingen over het wederzien aan gene zijde van het
graf.
Men kan erover twisten wie precies tot de dominee-dichters gerekend moeten
worden. Hier wordt de grens ruim getrokken, zodat ook François HaverSchmidt,
een buitenbeentje, erbij hoort. Erbuiten vallen die predikanten die hoofdzakelijk in
proza schreven, zoals Van Koetsveld. Aandacht krijgen achtereenvolgens Beets,
Hasebroek en Ter Haar, die tot de eerste lichting dominee-dichters behoren, voorts
de lateren, Ten Kate, De Génestet en HaverSchmidt.

Nicolaas Beets (1814-1903)
De productiefste van de dominee-dichters is ongetwijfeld Nicolaas Beets geweest,
die op zijn pastoriedeur in Heemstede ‘N. Beets, Herder’ liet schilderen. Hij was de
eerste, overleefde hen allemaal en bleef tot op hoge leeftijd verzen schrijven. Hij
zette ook de trend om de verzenbundels titels mee te geven die aan de natuur waren
ontleend: Korenbloemen (1853), Madelieven (1869), Najaarsbladen (1881),
Winterloof (1886) en Dennennaalden (1900). In die laatste bundel formuleert de
dan zesentachtigjarige Beets, in kennelijk protest tegen de poëzie-
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opvatting van de Tachtigers, nog eens zijn poëtisch credo in het vers ‘De kunst om
de kunst’:

Nicolaas Beets in zijn studeerkamer.
Neen, om eer, noch om lof, noch om goud, noch om gunst,
Maar ook niet ‘om de kunst’,
Wordt het lied van den Dichter gezongen!
Wat hem treft, hem vervult, in hem opwaakt en leeft
Drukt hij uit, deelt hij mee, met de gaaf die hij heeft,
Door behoefte des harten gedrongen.

Eerder was hij het gedicht ‘Zangdrift’ aldus begonnen:
Hoe woelt de poëzij
In mij,
En haakt aan 't licht te komen;
Als in 't gebergte een volle bron,
Begeerig naar den glans der zon,
Begeerig uit te stroomen!

Dat ‘uitstroomen’ is hem nooit moeilijk gevallen. De totale oogst aan min of meer
uitvoerige gedichten en puntdichten bedraagt ruwweg meer dan 2500 verzen. Het
dichten gaat hem zo gemakkelijk af en zelfkritiek is hem zo vreemd
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dat niets veilig is voor zijn pen. Hij heeft vrijwel alles bezongen. Zijn oeuvre telt veel
gedichten over hemzelf (zijn zestigste, zijn drieënzestigste, zijn tachtigste verjaardag),
over zijn ouders, zijn twee echtgenotes, zijn vijftien kinderen en talloze kleinkinderen,
zijn dichterlijke vrienden, leden van het Koninklijk Huis, het vaderland, het
Nederlandse volk (‘zijn volk’), de jubilea van achtenswaardige landgenoten,
maatschappelijke en politieke gebeurtenissen, maar ook over de waterleiding en
de spoorwegen. Daarnaast schreef hij religieuze liederen, anekdotische vertelsels,
legio puntdichten en vrij veel natuurgedichten. In al die gedichten vermeed hij het
scherp stelling te nemen. Hij was, zoals hij in het gedicht met de gelijknamige titel
schreef, ‘geen partijman’:
Partijman wezen, wil ik niet.
'k Wil aan geheel mijn volk behooren,
Mijn ernstig woord, mijn vroolijk lied,
Moet zijn voor aller hart en ooren.
Partijman wezen wil ik niet.

Zijn gedichten staan bol van gerijmde wijsheden:
Geen kind zijns tijds te zijn, strekt geen verwijt;
Een groote geest staat boven zijnen tijd.
Maar buiten zijnen tijd, of naast zijn tijd te leven,
Dat 's wat onvruchtbaar maakt, en niemand wordt vergeven.

Als Beets' puntdichten nu grotendeels vergeten zijn, dan komt dat doordat ze in hun
breedsprakigheid scherpte missen om echt te raken.
Dat geldt niet voor zijn natuurgedichten. Beets had er in zijn byroniaanse
versvertellingen al ruimschoots blijk van gegeven een scherp natuurwaarnemer te
zijn, en dat wordt bij het klimmen der jaren niet minder. De afwisseling der seizoenen,
een eenvoudig madeliefje, de morgenstond, de naderende herfst - zij ontroeren
hem en hij weet daarvoor passende woorden te vinden. Hij waagt zich zelfs aan
een enkel vormexperiment, zoals in ‘Overgangen’ met de beginregels:
Ach, hoe vele
Groene, gele,
Bruine, roode,
Bontgekleurde,
Halfverscheurde,
Levend doode,
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Zwartgevlekte,
Met het stof des weg bedekte,
Dorre blaân
Kraken op de wandelpaân.

Ook in het ‘Najaarslied’ met de beginregel ‘Ik ken geen schooner kleuren / Dan die
van 't Hollandsch bos’, of ‘Lente’, dat begint met ‘Had ik uw adem, Nachtegalen!’,
wint op gelukkige wijze de dichter het van de dominee. En dat geldt ook voor het
op hoge leeftijd geschreven natuurgedicht dat nog altijd wordt gebloemleesd: ‘De
moerbeitoppen ruischten’, met als eerste strofe:
‘De moerbeitoppen ruischten;’
God ging voorbij;
Neen, niet voorbij, hij toefde;
Hij wist wat ik behoefde,
En sprak tot mij;

Het eerste vers werd de titel van de debuutbundel (1943) van de Vlaamse
priesterdichter Anton van Wilderode.
In 1874, wanneer voor het eerst een verzameluitgave van zijn gedichten uitkomt,
laat Beets aan de bundeling het volgende vers voorafgaan:
'k Ben, voor ruim veertig jaren,
Als dichter opgetreên,
Ik tokkelde mijn snaren,
Door alle tijden heen;
Mijn meeste Lezers waren
Mij wel gezind, naar 't scheen;
En mijn beoordeelaren
Zacht over 't algemeen;
Ik zelf maar half tevreên.

Tien jaar eerder was in ieder geval een recensent minder opgetogen geweest over
Beets' dichterschap. In De Gids van 1864 mengt Busken Huet in zijn bespreking
van Beets' Verstrooide gedichten zoet en zuur op de hem eigen wijze:
Te allen tijde heeft hij verzen geschreven die in zichzelven eene blijvende
waarde bezitten, wier gehalte zuiver poëtisch is, en die hem eene plaats
verzekeren onder de beste nederlandsche dichters van vroeger en later
eeuw. [...] Hij is namelijk met den tijd een apostel van het kleine, het
schijnbaar onaanzienlijke
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geworden, en heeft daardoor blijk gegeven van eene belangrijke
hoeveelheid gezond verstand.
Al zijn productiviteit ten spijt blijft Beets, aldus Busken Huet, als dichter ten achter
bij De Génestet. Bitser oordeelt Busken Huet over Beets in het opstel ‘Drie
voorwaarden van kunstgenot’ (1879). Er is iets mis met de eigentijdse poëzie, zegt
hij daarin. Zij gaat mank aan een eenzijdige beoefening van het huiselijke. Op de
vraag wat Nederlands belangrijkste dichters Ten Kate, Ter Haar en Beets met elkaar
gemeen hebben, is het antwoord: poésie du foyer, ‘en Nicolaas Beets overtreft
daarin bij ons al de anderen’. Ten Kate, Ter Haar en Beets zijn geslaagde
vertegenwoordigers van de ‘binnenkamer-poëzie’:
Het zijn verzen die hun regt van bestaan, tegenover het proza,
zegevierend handhaven. In een klein getal zangerige woorden doen zij
ons, zonder inspanning, een geheelen kring van gedachten en
aandoeningen doorloopen.
Maar als het aankomt op verslaglegging van het ‘buitengebeuren’, bijvoorbeeld de
Frans-Duitse Oorlog, komt Beets met rijmelarij, ‘die geen poëzie, die slechts
kortzigtigheid in strofen is’. Nederlandse dichters moeten dan ook niet zeuren over
het feit dat men in het buitenland geen notitie van hen neemt:
Zoolang de edelste voortbrengselen onzer dichtkunst in de huiskamer
blijven gekweekt worden, en onze Muze den drempel van dat heiligdom
niet overschrijden kan zonder groote oogen te doen opzetten; zoolang
wij het aanzijn niet geven aan werken des geestes en der kunst die,
onafhankelijk van onze taal en onze zeden, bewondering kunnen wekken
en geestdrift doen ontbranden [...] zoolang is het onredelijk van ons,
genoteerd te willen staan, en goed genoteerd, aan de wereldbeurs der
letteren.
Beets is voor Busken Huet een dichter zonder internationale allure. Als vertolker
van de binnenkamer krijgt hij bij hem, zij het met de nodige ironie, nog enig krediet.
Ook die dichterlijke reputatie begint af te brokkelen als de Tachtigers, Kloos en Van
Eeden voorop, zijn huiselijke poëzie beginnen te ridiculiseren. De eens zo gevierde
dichter tuimelt in de twintigste eeuw vervolgens zo van zijn voetstuk dat men op
grond van de afstand tussen zijn nog altijd leesbare Camera obscura en zijn belegen
predikantenpoëzie is gaan spreken over het ‘probleem Beets’.
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J.P. Hasebroek (1812-1896)
Eén snik - en, wat geen tijd vermocht,
Geen zestig jaren konden,
Wat ons zo innig had verknocht
Was door den dood ontbonden.

Aldus Nicolaas Beets in het gelegenheidsgedicht ‘Johannes Petrus Hasebroek’ bij
diens overlijden op 29 maart 1896. Ze waren vrienden voor het leven, een aantal
conflicten ten spijt. Als theologiestudenten hadden ze gedweept met Byron en van
zich doen spreken in de geruchtmakende Rederijkerskamer voor Uiterlijke
Welsprekendheid binnen Leyden. In literaire aangelegenheden trad de twee jaar
oudere Hasebroek toen op als mentor voor Beets, al was hij verder de
bescheidenheid zelf, ook in zijn oordeel over zijn eigen gedichten. ‘Ik maak maar
heel matig muziek,’ schreef hij met zelfkennis in 1879. En ook:
Een steenkool sprak een woord:
Ik ben geen diamant,
Toch ben 'k van d'eigen soort:
Wij zijn elkaâr verwant.
Zoo ik, Genie zijt gij?
Ik maar een klein poëet.
Toch fopt geen hoogmoed mij,
Als ik u Broeder heet.

In een ander gedicht acht hij zijn dichterschap even hybride als een ‘vliegende visch’,
maar geen nood: ‘'t vliegend vischje heeft zich zelven niet geschapen’. Het besef
slechts een dichter van de tweede garnituur te zijn zal hij niet kwijtraken en zal
blijven doorklinken tot in zijn laatste bundels.
Hasebroeks eerste bundel Poëzij verschijnt in 1836, het jaar ook waarin hij zijn
theologische studie in Leiden afsluit. Pas in 1859 volgt er een tweede, want het
predikambt slokt hem zo op dat het dichten pas weer begint te vlotten na zijn
emeritaat. Er verschijnen dan nog zeven bundels. De contemporaine faam van zijn
vriend Beets heeft hij nooit gekend. Alleen van zijn eerste bundel verschenen twee
herdrukken; van een uitgave van zijn verzamelde gedichten is het nooit gekomen.
Zijn debuut, dat voor het grootste deel verzen bevat die eerder al in almanakken
waren verschenen, loopt over van bewondering voor Bilderdijk (‘die mond van
Hemelweelde’). Hasebroek komt daarin nauwelijks los van diens dichterlijk
taalgebruik. Een geliefd onderwerp is ook het vrouwelijk geslacht (‘uw bezit
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heeft meer dan Hemel in’). Alle stadia uit het vrouwenleven passeren de revue: het
jonge meisje, de bruid, de moeder en de weduwe, steeds vanuit een godsdienstig
perspectief belicht. Een aantal verzen cirkelt rond het dichterschap. In het uitvoerige
‘Weemoed’ geldt bijvoorbeeld de poëzie als een verjongingselixer:
Want uwer is't verjeugdigingsvermogen,
Dat frischheid giet in aadren, die verdroogen:
Uw adem daauwt het levenwekkend vocht,
Waarnaar vergeefs de waan des wijsgeers zocht,
Zoo dan mijn jeugd uw invloed niet mocht derven,
Bewaar gy eens mijn grijsheid voor versterven!

Over die bundel was de kritiek, met name Potgieter, zeer te spreken. In De Gids
noemt hij hem een dichter ‘die eene onderscheidende plaats bekleedt onder onze
jeugdige dichters’. Zijn gedichten ‘verheffen zich tot de hoogte der objectiviteit en
vormen eene gunstige uitzondering op het genre dat men naar verkiezing het huiselijk
of het vervelende’ kan noemen.
Na zijn studietijd betrok Hasebroek de pastorie te Heiloo, zijn eerste standplaats.
Tezamen met zijn zuster Elisabeth ontving hij in de zogeheten ‘kring van Heiloo’
veel vrienden-literatoren als Beets, Bosboom-Toussaint, Kneppelhout, L.R. Beynen,
Potgieter, B. Gewin en Van Lennep. Aanvankelijk trad Hasebroek op als medewerker
van De Gids, maar verschil van inzichten met Potgieter en een uiterst negatieve
beoordeling van zijn gedicht ‘Victoria’ (‘woordkunstelarij’) leidden tot een definitieve
breuk.
In het vers ‘Dertig jaren’, vooraan geplaatst in de herdruk van de bundel Poëzij
(1853), blikt Hasebroek terug op de voorbijgegane tijd. Veel van zijn jongensdromen,
heet het daar, zijn verwezenlijkt. Hij is ‘krijgsman’ geweest, dichter en minnaar, maar
hij beseft nu dat dit toch niet het hoogste is wat een mens kan bereiken. Vandaar
de slotregel: ‘God te dienen, is het Al.’ De enkele gedichten die hij in de volgende
jaren nog schrijft, handelen dan ook over religieuze onderwerpen. In 1841 maakte
hij kennis met Willem de Clercq en kwam zo meer in de invloedssfeer van Het Reveil.
Evangelisch-orthodox als hij was, dwong hij eerbied af vanwege zijn irenische
houding ten opzichte van andersdenkenden. Hij legt daarvan getuigenis af in de
bundel Windekelken, vijf jaar later gevolgd door Nieuwe windekelken (1864). Op
een enkel gelegenheidsgedicht en verzen voor vrienden en familie na hebben de
Windekelken een godsdienstige toonzetting. Gewijde poëzie is het, getuigend van
een oprecht godsgeloof. Het laatste gedicht uit Windekelken, ‘Mijne verzen’, beschrijft
hoe hij de dichterharp aan de wilgen hing, maar nu met een andere toonzetting weer
tokkelt:
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En speelt een lied, dat langs de waatren ruischt.
Hij zit niet meer aan Babels wilde stroomen,
't Is of de lucht van Kanân hem omsuist!

Wereldser is de toon in Nieuwe windekelken. De bundel vangt aan met twee
gedichten op zijn favoriete dichterhelden, Byron en Bilderdijk. In de gedichten die
over de natuur handelen, wordt steevast een religieus perspectief aangehouden.
Er volgen nog vijf bundels, waaronder Sneeuwklokjes (1878), Winterbloemen (1879),
Vesper (1887) en Hesperiden (1888). In Sneeuwklokjes typeert Hasebroek zijn
eigen verzen nog weer eens bescheiden als meer gelijkend op ‘het getjilp van een
onder het huisdak broedenden musch’ dan op het lied van een leeuwerik of zwaluw,
om maar te zwijgen over zwanen en arenden. Anderzijds lijkt hij in ‘Hooge poëzie’
uit de bundel Winterbloemen, misschien wel zijn gevarieerdste en opgewektste
bundel, juist een lans te breken voor minder hoogvliegende poëzie-uitingen:
Vaak hoort ge in dezen tijd een stoute dichtvlucht roemen:
De poëzie stijge als een aadler steil omhoog,
En waar ze, in lager sfeer, zich meer bij de aard bewoog,
Men zal haar, noode erkend, ten voet des zangbergs doemen.

Maar, zo voegt hij eraan toe, als men in die gedichten ‘'t sprekend beeld uws
landaards kunt ontdekken, Wat klaagt ge, als 't volksgenie zijn eigen vleuglen klept?’
Hasebroeks laatste twee bundels staan in het teken van de ouderdom en de
naderende dood. Beide sluiten af met een rubriek ‘Allerlei’ met meer dan honderd
korte versjes, waarin Hasebroek kalenderwijsheden rondstrooit. Sommige daarvan
thematiseren zijn eigen dichterschap, zoals:
't Altaar der poëzie rijst waar maar dichters zingen,
Op Goethe's Blocksberg en op Schillers Grütli's top;
Maar 't brandt zijn wierook ook in lager, stiller kringen,
Ja, zendt zelfs bij den haard van 't huis zijn geuren op.
't Scheelt voor het offer niet, wààr 't outer komt te staan:
Op 't vuur, op 't reukwerk, op den priester komt het aan.

In zijn laatste bundel Hesperiden ten slotte staat ook het gedicht ‘Poëzie des levens’,
veeleer een religieuze dan een poëtische geloofsbelijdenis, waarvan de eerste strofe
luidt:
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Aller dichten schoonste Dichting, die toch geen verdichting zijt,
Evangelie, Blijde boodschap voor den mensch, den dood gewijd!
Wie uw heilge bladen doorleest vol verrukking, wat vindt hij?
Feiten, die een lied gelijken, echt levenspoëzij!

Van alle dominee-dichters is Hasebroek eigenlijk de meest uitgesproken religieuze
dichter geweest. Hij kende zijn grenzen, waagde zich niet, zoals zo veel collega's,
aan luimige verzen en verviel evenmin in alledaagsheid. Opmerkelijk is dat de
Tachtigers hem niet met hun hoon hebben achtervolgd. Het heeft hem niet voor de
vergetelheid kunnen behoeden. Geen van zijn duizend verzen kreeg een plaats in
latere bloemlezingen. Alleen in de bundel Vinger Gods, wat zijt gij groot (1978) kreeg
hij ruimschoots aandacht.

Bernard ter Haar (1806-1880)
Als zestienjarige schreef Ter Haar, geboeid door de natuur, al verzen als het
volgende:
Zie, wat verscheidenheid van kleuren
De morgenzon op aard verspreidt
En welk een wolk van balsemgeuren
Het ochtendkoeltje in 't woud verbreidt.
God! Overal, bij 't vallend water,
Bij 't ruischend beekje en 't blij geschater
Der vooglen, in uw heiligdom.
'k Zie berg en dal uw wierook branden
En thans ontzinkt de lier mijn handen;
De lofzang der Natuur zingt mijn verrukking stom.

Bij een nieuwe uitgave van zijn verzamelde gedichten in 1857 zegt hij in zijn
voorwoord dat veel van zijn gedichten uit zijn jonge jaren ‘aan de beschouwing der
Natuur’ ontleend zijn, en hij laat dat uitkomen door een titelvignet waarop een
citerspelende bard zich in de vrije natuur bevindt. Ook critici die hem nogal eens
breedsprakigheid verweten, kenden hem een bijzondere geschiktheid toe op het
punt van de natuurschildering en de beschrijvende poëzie.
Als twintigjarige schreef Ter Haar het natuurgedicht ‘Het muzikale in de natuur’,
waarover Potgieter opgetogen was en dat pas in 1838 werd opgenomen in diens
jaarboekje Tesselschade. Er volgde een briefwisseling en dankzij de aanmoedigende
woorden van Potgieter waagde Ter Haar zich aan een groter werk, Joannes en
Theagenes, eene legende uit de apostolische eeuw (1838). Het gedicht beschrijft
de levensgang van een jong, veelbelovend christen, Theagenes, die
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onder invloed van slechte vrienden van kwaad tot erger vervalt, het zelfs tot
roverhoofdman schopt, maar onder invloed van de apostel Johannes ten slotte tot
inkeer komt. In een uitvoerig voorwoord verdedigt Ter Haar de stelling dat ‘ook de
Kerkelijke Geschiedenis niet enkel voor eene wijsgeerige beschouwing vatbaar is,
maar, wegens hare veelvuldige schoonheden, hare dichterlijke zijde heeft’. In zijn
visie is met name het eerste tijdperk van de christelijke geschiedenis, ‘hetwelk het
naast aan den leeftijd van den Stichter des Christendoms grenst, en nog dien zijner
Apostelen en hunne kweekelingen insluit, bij uitnemendheid, dichterlijk te noemen’.
Hij volgt, naar zijn zeggen, enerzijds de ‘algemeen heerschenden smaak’ van een
tijdperk, ‘hetwelk in voortbrengselen der Historische Poëzij en der Romantiek zóó
ongemeen vruchtbaar mag heeten’, maar wijkt door de aard van het gekozen
onderwerp daar toch weer van af en ‘neemt min of meer eene nieuwe en andere
rigting’. Dat het werkje een zedelijkgodsdienstige strekking heeft, acht hij geen
bijzondere verdienste. Immers, hij zou zich ‘de heilige bediening, die ik vervulle,
moeten schamen, indien mijn geschrijf aan ééne onheilige gedachte kon voedsel
geven’.
Bij het eigentijdse publiek viel Joannes en Theagenes in de smaak. Binnen een
halfjaar verscheen een herdruk, in 1878 nog een zesde volksuitgave. Bakhuizen
van den Brink was in De Gids mild over het gedicht, maar eindigde zijn recensie
wel met een waarschuwing: bijbelpoëzie heeft in de loop der eeuwen allerlei vormen
aangenomen, hier nu in de vorm van een legende. Echter, de ‘vorm is een zwak
bondgenoot voor den dichter [...]. Voor een poos verrast hij er de welwillendheid
der lezers mede: maar de echte poëzy heeft bestendiger waarborgen.’ De
psychologie achtte hij zwak, en ook latere beoordelaars zijn daarover gevallen.
In 1843 publiceert Ter Haar in de almanak Aurora een gedicht dat hem bij alle
lagen van de bevolking populair zou maken, al is deze negentiende-eeuwse
evergreen nu vrijwel vergeten. ‘Huibert en Klaartje’ was geliefd als voordrachtsvers
en werd in drie talen overgezet. De tekst verhaalt over een talrijk, maar arm gezin,
dat het verzoek van een rijk, kinderloos heer om voor veel geld één kind af te staan
uiteindelijk van de hand wijst.
In 1847 kwam Ter Haar met een tweede uitvoerig gedicht - in vijf zangen - De St.
Paulusrots. Eerder had hij, met veel succes, gedeelten voorgedragen in Amsterdam,
Utrecht, Leiden, Rotterdam en Den Haag. Hij had toen volle zalen getrokken, ook
al was hij geen briljant declamator. Hij beschreef in deze versvertelling een
schipbreuk die twee jaar eerder veel beroering in de pers had teweeggebracht. Op
het einde van de ‘Voorrede’ komt de predikant nog even om de hoek kijken:
[...] eindelijk, dat ik, mijner roeping als Evangeliedienaar indachtig, ook
in dit
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Gedicht dien godsdienstigen toon heb aangeslagen, die nog altijd bij het
grootste gedeelte onzer Landgenooten een' gelukkigen weêrklank vindt.
Ook hier is Ter Haar het meest op dreef in zijn natuurbeschrijvingen, bijvoorbeeld
van een windstilte bij de Canarische Eilanden:
't Wordt doodlijk stil en drukkend weêr.
De rappe kiel vertraagt haar gangen;
De wimpel stoeit niet speelziek meer,
Maar blijft als 't zeil aêmechtig hangen.
[...]
De waterheuvel wordt een vlakte,
De zee een gladgewreven schild,
Waarop de vingertop kon schrijven,
En de omgekrulde veêr blijft drijven,
Niet door een zuchtje omhoog getild.

Of van een zonsopgang:
Het rood wordt hoog-oranjegeel:
Het geel wordt goud; het goud vat vuur Dáár rijst de zon...

Overigens belemmeren die vaak uitvoerige natuurevocaties naast talrijke
bespiegelingen de vaart van het verhaal. De dichter heeft zich ook niet los kunnen
maken van de geijkte poëtische taal uit de eerste helft van de negentiende eeuw.
Afgesleten beelden, archaïserende woordvormen, opgeschroefde vergelijkingen,
personificaties en retorische apostrofs die aan Van der Hoop en Meijer doen denken,
zijn schering en inslag. Niettemin was het eigentijdse publiek zeer enthousiast,
getuige de twee herdrukken in hetzelfde jaar. Na Tollens' Overwintering is De St.
Paulusrots het populairste berijmde verhaal uit de periode 1815-1850 geweest.
Alleen Potgieter gooide roet in het eten. In een omstandige recensie van meer
dan vijftig bladzijden, gelardeerd met brede citaten, geeft hij onomwonden de
voorkeur aan het dagverhaal in proza van de scheepsheelmeester, treffender en
gedetailleerder dan de dichterlijke bewerking van Ter Haar. Zijn grootste bezwaar
is dat Ter Haar ‘meer zin aan den dag legt voor natuurtafereelen dan voor
gemoedsstudiën, dat hemel en aarde grooter plaats in zijn vers beslaan, dan de
geschiedenis van het hart’. Ten opzichte van Joannes en Theagenes ziet hij in De
St. Paulusrots geen vooruitgang. Hij eindigt vilein met een stokpaard-
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je. Het is hem bekend dat de goedkeuring ‘weêrgaloos groot’ was in alle kleine
kringen en geletterde maatschappijen waar Ter Haar het gedicht voordroeg, maar
wat zegt dat eigenlijk? Er zit veel onoprechtheid in, en die welwillendheid acht hij
tot de ‘schaduwzijden van genootschappen en maatschappijen te behooren, welke
ons in dit tijdschrift meermalen deed vragen, of er wel licht van uitgaat, of men er
niet willens en wetens in de schemering zit’.
Potgieters knorrige kritiek, waartegen onder anderen Alberdingk Thijm in het
geweer kwam, betekende voor Ter Haar een breuk met de Gids-redactie, waar hij
in 1843 tot was toegetreden. Eind 1847 verzocht hij de redactie ‘dat zijn naam van
de lijst der Medewerkers voor dit Tijdschrift wordt weggelaten’.
Naast deze uitvoerige gedichten schreef Ter Haar ook voor almanakken en
tijdschriften kortere verzen, voor het eerst verzameld in 1850, en daarna nog
herhaaldelijk herdrukt. Ze zijn gerubriceerd in ‘Lyrische poëzij’, ‘Gewijde poëzij’ en
‘Vertaalde poëzij’. Vele ervan zijn gelegenheidsverzen, bijvoorbeeld bij de dood van
zijn jongste zoontje of zijn echtgenote.
Een jaar voor zijn overlijden komt de bundel Laatste gedichten (1879) uit. In het
voorwoord schrijft hij:
Te lang heb ik geleefd, om mij omtrent zekeren roem of vermaardheid na
mijnen dood eenige illusie te vormen, inzonderheid in eenen tijd, waarin
bij zoo velen een plat realistische eene meer ideale opvatting en
beschouwing des levens gedurig sterker dreigt te verdringen.
Het werd een vrij sombere bundel met themata cirkelend rond sterven en dood en
met aansporingen als:
Heb lief, zoo lang ge lieven kunt!
Heb lief, zoolang 't u blijft vergund!
Het uur genaakt! Het uur genaakt,
Dat ge op een graf slechts treuren kunt!

Ter Haar was meer dan dominee-dichter. Hij schreef een bijna achthonderd pagina's
tellende Geschiedenis der kerkhervorming (1844) en na zijn benoeming tot
hoogleraar te Utrecht (1854) een al even uitgebreide Historiographie der
kerkgeschiedenis (1870-1873). Het meest bijzonder is zijn beantwoording van de
prijsvraag van de Hollandsche Maatschappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen,
‘Welken invloed heeft het Christendom gehad op de poëzy?’ (1843), een studie die
getuigt van een grote belezenheid en ook van kritische zin. Als een rode draad loopt
door deze ruim driehonderd pagina's tellende studie de overtuiging dat het
christendom niet onverdeeld gunstig op de dichtkunst
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heeft gewerkt. Op het einde van zijn voorrede komt hij tot een uitspraak die gelezen
kan worden als zijn eigen visie en invulling van het dichterschap:
[...] eindig ik met den wensch: dat ieder, die de gaaf der Poëzij van den
Hemel ontvangen heeft, haar als eene Godgewijde gave beschouwe, en
zich duidelijker zijne roeping bewust worde, om ook met zijn kunsttalent
winste te doen voor het Koningrijk der Hemelen, en alzoo de eere des
Christendoms op het gebied van het schoone te helpen handhaven.
Ter Haar stierf voordat de Tachtigers zich begonnen te manifesteren. Hij was toen
eigenlijk al zo'n beetje in de vergetelheid geraakt. Niettemin is hij de enige
dominee-dichter geweest die aan de meest uitgesproken Vijftiger een motto en
eindregel leende. Ter Haars versregel ‘De vrede graast de kudden voor’ uit zijn
jeugdvers ‘Palestina’ (1823), door Busken Huet positief en door Kloos negatief
beoordeeld, zal door Lucebert als ‘de Vrede graast de Kudde voor’ aan het hoofd
van zijn bundel De dieren der democratie worden geplaatst. Lucebert gebruikt hem
ook nog eens als slotregel van ‘Het orakel van Monte Carlo’.

J.J.L. ten Kate (1819-1889)
In 1834 legde de toen vijftienjarige Ten Kate aan C.G. Withuys, dichter van enige
faam totdat Busken Huet korte metten met hem maakte, een bundeltje verzen ter
beoordeling voor. Diens oordeel, streng, maar niet ongunstig, bracht Ten Kate ertoe
twee jaar later zijn eerste bundel, Gedichten, uit te geven. Naast een aantal verzen
van eigen hand bestaat deze uit vertalingen van Macpherson, Scott, Byron, Burns
en Moore. Daarvoor werd hij al toegelaten tot het Haagse genootschap Oefening
Kweekt Kennis, waarvan hij tot zijn dood een ijverig voordragend lid was en waar
hij een zekere faam verwierf door zijn improvisaties. Zelf was hij niet helemaal
gelukkig met zijn vroegrijp talent, zoals hij in 1837 als volgt onder woorden bracht:
Waarom zoo ras me, o Poëzy,
Zoo ras gewekt tot slapelooze nachten? Ik ben te jong voor uwe priesterrij,
Gij vergt te veel van mijn te zwakke krachten!
Gij schonkt te vroeg de denkkracht aan mijn' geest!
Ik was zoo gaarne nog langer kind geweest,
En langzaam tot uwe eerdienst sterk geworden!

Hij begon als boekhouder en kon dankzij de hulp van de predikant O. Heldring zich
voorbereiden op de theologische studie in Utrecht, waar hij in 1844
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afstudeerde. Ondertussen was hij naast A. Winkler Prins een enthousiast redacteur
geworden van Braga, een tijdschrift geheel op rijm, dat van december 1842 tot 1844
de spot dreef met de Amsterdamse en Leidse romantici en ook De Gids herhaaldelijk
aanviel. Ten Kate werkte alleen mee aan de eerste jaargang, maar nam toen wel
ongeveer de helft van alle dichterlijke bijdragen voor zijn rekening. De spot van
beide redacteuren trof vrijwel geheel schrijvend Nederland: de tijdschriften, de
almanakken, bepaalde soorten poëzie en allerlei lichtgewichtdichters. Van Ten
Kates hand stamt onder meer een ‘Karakteristiek onzer Vaderlandsche tijdschriften’,
waarin de bejaarde Vaderlandsche Letteroefeningen aldus te kijk werd gezet:

Portret van de jonge Ten Kate, als frontispice gebruikt in zijn bundel Bloemen uit den vreemde.
Keur van Engelse poëzy uit 1859.
Een dikke burgerheer, in 't bruin met kopren knoopen,
Vol van den bon vieux temps en kunstgenootschapsbrij;
Een vader die zijn gal gestaâg voelt overloopen,
Omdat zijn eigen kroost veel knapper is dan hij;
Een knorrige arrogant, wiens gunst ge alleen kunt koopen
Door oppervlakkigheid en domme vleijerij.
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Als de Muzenalmanak op haar sterfbed ligt, omringd door stads-, volks-, blijgeestige
dienstboden- en miniatuuralmanakken, richt ze zich voor het laatst op met de
woorden:
Kindren, schuift wat bij elkaêr:
'k Moet het je met tranen zeggen,
Dat je zuster 't af gaat leggen,
Nog pas vier en twintig jaar!
Dat heeft mij de Gids gebakken...
(Was het maar zijn laatste feit!)
't Is je voorland, almanakken:
'k Sterf aan mijn lamzaligheid!

Een verslag van een huishoudelijke vergadering van De Gids in potjeslatijn, sollen
met het sonnet en de pindarische ode, een recept voor een recensie in de
Vaderlandsche Letteroefeningen, proeven van ‘Dolhuis-poëzy’ - Ten Kate richt zijn
satirische pijlen op het gehele eigentijdse literaire circuit, ook op de ‘kwartpoëten’
in ‘Hoe maakt de kwartpoëet zijn vaerzen?’:
Het rimpelig voorhoofd tot purper verkleurd,
De hairen ten berge, de nagels verscheurd,
In d'armstoel zich wiegend,
Zijn GEYSBEEK doorvliegend,
En rijmend en lijmend
Van smarten en harten,
Geflonker en donker,
Gewemel en hemel,
Bepereld en wereld,
En boezem en bloezem,
Die schoonheid ten toon spreidt,

En dat gaat nog vierentwintig rijmsels door.
Had Ten Kate daarna gezwegen in plaats van zich te bezondigen aan nog ruim
honderdvijftig publicaties, waaronder verscheidene dichtbundels met titels als In
den bloemhof, Lier en harp, Zomerbloempjes en Herfsttuiltjes, dan zou zijn dichterlijke
reputatie op grond van zijn bragiana ongetwijfeld langer hebben standgehouden.
In het jaar 1843 deed Ten Kate als voorbereiding op zijn domineeschap anoniem
een brochure verschijnen, Neerland's muze. Een stem uit de woestijne, waarin hij
de belabberde staat van de Nederlandse poëzie grotendeels toe-
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schreef aan ‘het gemis van Christelijken zin bij het opkomend geslacht’. Het is het
program van de jonge predikant, een man van het midden, wars van vrijdenkerij,
die zich verre hield van de strijd tussen de moderne en gematigde Groningse
theologie en de streng orthodoxen. Hoe populair Ten Kate in de eigen tijd ook zou
worden, ‘de blauwe beul’ was hem verre van welgezind. In de bespreking van Zangen
des tijds. Poëzij voor mijn vaderland (1841) waarschuwt de recensent de jonge
dichter voor ‘eene dwaze navolging van BILDERDIJK’. Op zijn versificatie valt niets af
te dingen, maar voor het overige is er slechts woordenpraal en wordt
opgewondenheid voor inspiratie gehouden. De vroegrijpe dichter mag dan in de
kracht van zijn jongelingsjaren zijn schitterend vormvermogen hebben behouden,
maar inhoudelijk heeft hij weinig te zeggen, aldus De Gids.
Nog voordat Ten Kate even later in zijn Braga-bijdragen ook De Gids op de hak
nam, verscheen in dat tijdschrift een even treffende als dodelijke karakteristiek van
zijn dichterschap:
TEN KATE is de jeune premier, neen, de Harlekijn onzer Poëzij. Vaardigheid

en plooibaarheid van vormen zijn dien Dichter nimmer te ontzeggen;
naauwkeurige kennis daarenboven van den rijkdom en de handgrepen
onzer taal. En toch - misschien hebben anderen dan ik Parijsche
modeprenten met een benijdend oog aanschouwd. Iedere rok past aan
het lange slanke beeld; iedere pantalon sluit om de welgevormde beenen,
en toch kijkt uit elke afbeelding dezelfde fade gestalte te voorschijn. Al
ware het alleen om den Recensent der Recensenten te ergeren, die onzen
Gids beschuldigde van onze Jaarboekjes in Modeboekjes te herscheppen,
ik zou de vergelijking van TEN KATE niet willen loslaten. Ieder dichterlijk
pak kleedt hem; ruim of eng, hij vertoont er eene behagelijke gestalte
mede, en slechts enkele keeren zondigt hij: par excès de l'incroyable.
De bijzonder handige versificateur Ten Kate kwam het best tot zijn recht - tijdgenoten
erkenden dat volmondig - als bijzonder actief vertaler van de groten uit de
wereldliteratuur. Jeruzalem verlost van Torquato Tasso werd door hem overgezet,
verder grote stukken uit Dante, Milton, Byron, de Faust van Goethe, en de Maria
Stuart van Schiller. Hij waagde zich eveneens aan vertalingen uit het Frans, Zweeds,
Deens en Italiaans. Zijn eigen inbreng aan omvangrijke teksten bestond, naast de
talloze bundels huiselijke poëzie, uit twee uitvoerige dichtwerken, De schepping
(1866) en De planeeten (1869). De vraag die Ten Kate zich in zijn ‘Korte
aanteekeningen en ophelderingen’ bij De schepping stelde, was:
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Zou er wel waarlijk overeenstemming bestaan tusschen de uitkomsten
van het ernstig onderzoek op het gebied der Aardkunde en der
Natuurkunde van den Mensch, en tusschen de bijbelsche oirkonde
betreffende de eerste geschiedenis der waereld?
Ten Kate probeerde die zelf opgeworpen vraag bevestigend te beantwoorden in
zijn maar liefst 3720 regels tellende leerdicht. En het sloeg aan bij het publiek. Er
verschenen vijf drukken en zelfs rederijkerskamers plaatsten het op hun repertoire.
Onderzoek heeft uitgewezen dat Ten Kate zich bij zijn ‘bewijsvoering’ liet leiden
door populariserende publicaties op het terrein van de geologie en de paleontologie,
nieuwe wetenschappen die hij overigens als het hem zo uitkwam naar zijn hand
zette. Zijn poging ‘het nieuwe en vreemde der natuurwetenschappen een legitieme
plaats te geven in de vertrouwde christelijke belevingswereld van zijn publiek’ blijft
een opmerkelijke prestatie. Als ‘wetenschappelijk’ geschrift heeft De schepping alle
betekenis verloren, maar een aantal natuur- en dierbeschrijvingen zijn vanwege
hun beeldende kracht nog altijd het lezen waard.
Ten Kate is de literatuurgeschiedenis ingegaan als de man met een gigantische,
maar middelmatige verzenproductie. Spottend heeft men de veronderstelling
gewaagd dat het geen toeval geweest kan zijn, dat zijn belangrijkste uitgever J.B.
Centen heette... Volgens het harde oordeel van Busken Huet had ‘de aristokratie
onzer letterkundigen Ten Kate nooit voor een der haren erkend’. Nog minder respect
betoonden de Tachtigers. Als de naam Ten Kate nog enigszins voortleeft, is dat te
danken aan het vers ‘Aan J.J.L. ten Kate’ in de bundel Grassprietjes van Cornelis
Paradijs (Frederik van Eeden) met de vaak geciteerde eerste strofe:
Ten Kate! Ten Kate!
O koning der cantate!
Die hupp'lend in het priesterkleed,
Den lusthof onzer taal betreedt,
De schoonste bloemen plukkend, menglend,
Met bonte zwier ze strikkend, strenglend,
Verenglend 's levens duistre sfeer,
Ons minzaam dichtend naar den Heer!
O, J.J.L. ten Kate,
Wie zou u kunnen haten?

Als dichter is hij nu vrijwel vergeten. Daarmee wordt zijn geestige bijdragen aan
Braga onrecht gedaan.
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P.A. de Génestet (1829-1861)
De Génestet behoort met Aernout Drost en Jacques Perk tot de jonggestorven
dichters van de negentiende eeuw. Hij werd niet ouder dan tweeëndertig jaar, maar
kreeg tijdens zijn leven en ook daarna veel waardering. De na zijn dood bezorgde
Dichtwerken (1869) beleefden maar liefst tweeëntwintig herdrukken. Hij was de best
verkochte dichter van de tweede eeuwhelft. Rond 1900 kon zijn werk met zegeltjes
van Kwatta-chocoladerepen aangeschaft worden. Verzen schreef hij al op
zeventienjarige leeftijd. Byron, Heine en Goethe waren zijn favoriete buitenlandse
dichters, in Nederland waren dat Van Lennep, Da Costa, Beets en Kneppelhout.
In een ongepubliceerde, waarschijnlijk vroege verhandeling formuleerde De
Génestet zijn opvattingen over het ideale dichterschap: de dichter staat op een
hoger standpunt dan de doorsneemens. Hij is zanger, priester en voorspeller. In
het ideale geval is er geen scheiding tussen de mens en de kunstenaar. Diens
poëzie stemt overeen met zijn karakter. Als dat niet het geval is, is het ideaal niet
bereikt. In het gedicht ‘De volksdichter’ formuleert hij concreter wat volgens hem de
taak van de dichter is. De ware dichter is door God aangewezen om trooster te zijn
voor het volk. Als zodanig is hij de verlosser en wetgever, die vrijheid, liefde en
vreugde brengt:
o Jongling, wien de God der vaadren heeft verkoren,
Die 't onbekende lied voelt worden in uw borst,
Rijs op, en laat mijn volk uw blijde boodschap hooren,
En wees hun Man, hun Held, hun Vorst!

In veel van zijn gedichten legt hij een grote opgeruimdheid aan de dag en steekt hij
de draak met de theologische ernst en de deftige geleerdheid van zijn tijdgenoten.
Zijn eerste bundel, Eerste gedichten, geschreven tussen 1846 en 1851, uitgegeven
aan het eind van zijn studententijd, legt daar ook getuigenis van af. Het gedicht
‘Levensfilosofie’ van de zeventienjarige eindigt met de regels:
Om door 't leven heen te komen,
Wijsheid zoekend met een lach,
Heb ik noodig dag aan dag,
Menschen, meisjes, boeken, boomen,
Vreugden, smarten, dwaasheên, droomen,
Zielestrijd en luit-akkoord,
Vriend en vijand, en zoo voort,
Met nog twintig kleinigheden
Om mij telkens te vertreden.
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Het zijn gedichten die tintelen van levensvreugde en optimisme en vol zitten met
zachtaardige spot met de deftige dufheid van zijn tijd. In het vers ‘Op een vervelende
soiree’ vergelijkt hij de oersaaie eigentijdse bijeenkomsten met de ‘oude feestjes
op het dierbaar Muiderslot’, waar Hooft, Vondel, Huygens, Tesselschade en Barlaeus
zingend en flirtend de tijd doorbrachten. Het eindigt licht verwijtend:
Wie, Jonkers! zal ons met een lied van Hooft verrassen?
Wie, Dames, wie van u zou Tessels muiltje passen?

In deze bundel bejubelt hij het buitenleven, hij is jaloers op de herenboer, voelt zich
onwennig ‘In de bibliotheek van een liefhebber’, zingt over de lente, verlangt naar
verre reizen en kijkt met enige weemoed terug op de jaren aan de Latijnse school
en het studentenleven. Een enkele maal wijkt de opgewektheid voor een somberder
toon. Bekend is gebleven zijn knorrige ‘Boutade’ op het Nederlandse klimaat, met
de beginstrofe:
O land van mest en mist, van vuilen, kouden regen,
Doorsijpeld stukske grond, vol killen dauw en damp,
Vol vuns, onpeilbaar slijk en ondoorwaadbre wegen!
Vol jicht en parapluies, vol kiespijn en vol kramp.

In die eerste bundel is ook een lange versvertelling ‘De Sint-Nikolaasavond’
opgenomen, een nogal omstandig verhaalde geschiedenis, waarin de spot gedreven
wordt met een ijdele huisvader die zich door het verwerven van een ereteken
verzoent met de beminde van zijn dochter.
Deze vroege versjes munten uit door eenvoud, opgewektheid en vaardige rijmelarij.
Wars van opgeblazenheid bezingt De Génestet hier de kleine vreugden van het
dagelijks leven. Daarnaast attaqueert hij op een humoristische wijze allerlei
misstanden. Het portret van Byron op zijn studentenkamer ten spijt is er nergens
sprake van weltschmerz. Alle gedichten worden gevoed door een frisse, opgewekte
levensbeschouwing.
In 1852 werd De Génestet predikant in Delft, maar na acht jaar legde hij, na de
dood van zijn vrouw en die van zijn jongste zoontje, zijn ambt neer. In zijn tweede
bundel gedichten, Laatste der eersten, verschenen drie maanden voor zijn eigen
dood, nam hij gedichten op uit de periode 1854-1860. De bundel is door hemzelf
getypeerd als ‘de laatste bloesems eener lente, die rijk is geweest aan weelde en
weemoed’. Het optimisme uit de eerste bundel klinkt nog altijd door, maar wordt
getemperd door zijn persoonlijke tragiek. Ook hier komt hij tot aardige typeringen
van zijn eigen dichterschap, zoals in het ‘Jong-Hollandsch binnenhuisje’:
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Menig boezem blaakt alleen
Voor het hoogverheven' Mij trekt alles, groot en kleen,
In dit lieve leven!

Veel van de gedichten cirkelen weer rond huwelijks- en gezinsgeluk, en tevredenheid
met de kleine dingen in het leven.
In deze bundel staat ook ‘Het haantje van den toren’, een succesnummer van
voordragers, handelend over een ziekelijk meisje dat verlangt naar de
gezondmakende lente. Elke dag blikt zij uit het raam naar het haantje van de toren
om te zien of de wind uit de goede hoek zal waaien. Dat gebeurt op de dag van
haar begrafenis. Langere gedichten worden in deze bundel afgewisseld door korte
aforismen die naar de ‘Leekedichtjes’ vooruitwijzen.
Opmerkelijk is ‘De mailbrief’, een onvoltooid vertelsel in twee zangen. Busken
Huet was zeer ingenomen met dit gedicht, waarin hij invloed vermoedde van de
Don Juan van ‘de grote Engelse verstoteling Byron’, en wel omdat hier de
‘gemeenzaamheid dienstbaar gemaakt [is] aan het verhevene, de inval des
oogenbliks dienstbaar aan het onvergankelijke, de luim aan den ernst, de lach aan
den traan’. In dit gedicht staan ook regels waarin De Génestet met zelfkennis zijn
eigen dichterschap relativeert:
'k Was nooit een dichter om in lucht en wolk te zweven,
'k Zoek mijn fortuin liefst in de waarheid van het leven.
Ik zit graag en vertel in 't hoekje van den haard,
Of, 'zomers, in de tent, in onze rozengaard,
Aan een intiem Publiek, wat al mijn oogen zagen,
Mijn hart hier heeft gevoeld, nù of in vroeger dagen....

Als Busken Huet na de dood van De Génestet de twee delen van diens Dichtwerken
sympathiek bespreekt, herinnert hij de lezer aan het laatste bezoek van de dichter
aan Haarlem, in de tweede helft van april 1861. Tijdens een wandeling had De
Génestet zijn nood geklaagd dat hij ‘steeds in de poëzie te zeer aan het
konventionele geofferd had en niet, naar het voorbeeld dier groote dichters [bedoeld
zijn Goethe, Schiller, Byron, Musset en Heine] zij het ook op een afstand, geheel
en al zijn eigen weg gegaan was’. De Génestet had Busken Huet toen toevertrouwd,
dat er iets gedaan moest worden ‘om de grenzen van het letterkundig gebied te
onzent een weinig uit te zetten’. Hij wilde daar een bijdrage aan leveren, maar het
kwam wel aan op tact en beleid. Terugblikkend op dat gesprek veronderstelt Busken
Huet dat dit De Génestet nooit gelukt zou zijn. ‘En uit dit oogpunt is er reden, hem
met zijn vroegtijdig heengaan geluk te wenschen.’

Willem van den Berg en Piet Couttenier, Alles is taal geworden. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1800-1900

527
Buitengewoon populair, en ook nu nog niet geheel vergeten, is het derde bundeltje,
Leekedichtjes, weliswaar eerder uitgegeven dan de Laatste der eersten, maar
grotendeels later geschreven dan het werk uit die bundel, namelijk in de jaren tussen
1857 en 1860. De Génestets godsdienstige denken en zijn houding tegenover de
wetenschappelijke eigentijdse ontwikkelingen vormen de hoofdmoot van deze veelal
korte gedichtjes. Scherp, satirisch en humoristisch valt hij eigentijdse theologen
aan, maar ook politieke stellingnames die hem niet bevallen. Zijn uitgever durfde
de publicatie slechts na lang aarzelen aan. Veel van zijn aforismen zijn in het
collectieve geheugen blijven hangen:
‘Wees u-zelf!’ zei ik tot iemand:
Maar hij kon niet: hij was niemand.
Ik kan het met ùw vroomheid
Niet vinden op den duur:
Zij kijkt me veel te deftig,
Zij kijkt me veel te zuur!
Gij, die in alle dingen
Slechts zonde vindt en schuld...
Van leelijke gedachten
Is vast uw ziel vervuld.
‘'k Ben voor de waarheid!’
Goede man, 'k geloof het graag;
Maar zijt ge er achter? dat 's de vraag!
Verlos ons van den preektoon, Heer!
Geef ons natuur en waarheid weer!
‘Zet ze uit de kerk!’ dus roept ge luid.
Zet liever gij uw kerk wat uit!

Als Busken Huet in 1864 de Verstrooide gedichten van Beets bespreekt, loopt zijn
kritiek gedeeltelijk uit op een vergelijking met De Génestet. Hij ziet overeenkomsten,
maar ook verschillen en geeft onomwonden de voorkeur aan de laatste:
Hij evenaart den heer Beets in al hetgeen waarin deze uitmunt, en overtreft
hem in vele opzigten. Zijn dichterlijk geweten is minder ruim. Zijne verzen
getuigen van strenger zelfkritiek. Als beeldend kunstenaar staat hij hooger.
Er is meer verscheidenheid in zijne vormen, zijn denkbeelden zijn
overvloediger, zijn blik reikt verder, en hij wint het in breedte van vlugt.
Hoewel ook op zijn beurt hier en
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daar zalvend genoeg, heeft hij een levendiger gevoel van het
belagchelijke. Nooit patient geweest van den een of anderen zwarten tijd,
aanstonds opgetreden als dichter van het gezond verstand, is ook hijzelf
gezonder, onschuldiger, vroolijker, opgeruimder, levenslustiger.
Het is een oordeel dat de ‘pastorale poëzie’ van de jonggestorven dichter nog altijd
recht doet.

François HaverSchmidt (1835-1894)
In 1851 vertrok de toen zestienjarige François HaverSchmidt van Leeuwarden naar
Delft om het staatsexamen af te leggen, dat hij nodig had om de studie theologie
te kunnen beginnen. In 1859 werd hij predikant in het Friese Foudgum en Raard,
daarna in Nieuwediep-Den Helder (1862) om ten slotte in 1864 zijn intrede te doen
in Schiedam, waar hij dertig jaar later een eind aan zijn leven maakte. Hij liet, in
vergelijking tot de andere dominee-dichters, slechts een beperkt oeuvre na: behalve
preken één bundel schetsen Familie en kennissen (1876), waarmee hij als voordrager
veel succes oogstte, en een kleine bundel verzen, Snikken en grimlachjes, onder
het pseudoniem Piet Paaltjens (1867), vierentwintig gedichten die herhaaldelijk zijn
herdrukt en de tand des tijds hebben doorstaan. Men kan erover twisten of
HaverSchmidt wel onder de dominee-dichters gerekend moet worden. Inhoudelijk
staan zijn gedichten ver af van de doorsnee domineespoëzie: geen
gelegenheidsgedichten, geen zedelijk vermaan of bemoediging en een titel die sterk
afwijkt van het gewone patroon. In tegenstelling tot zijn collega's is het niet de
dominee die het woord neemt, maar HaverSchmidt leent het aan de fictieve figuur
Piet Paaltjens, die met een uitgebreide mystificatie omgeven is. En ten slotte dateert
het merendeel van de gedichten uit de studententijd van HaverSchmidt. Het gegeven
dat de bundel werd gepubliceerd en het grote publiek kon bereiken toen de auteur
al lang predikant was, heeft de doorslag gegeven HaverSchmidt bij de
dominee-dichters te behandelen.
In de Leidse Studenten-almanak van 1856 duikt Piet Paaltjens voor het eerst op
met een Bloemlezing uit de dichterlijke nalatenschap van Piet Paaltjens,
voorafgegaan door een voorbericht dat is ondertekend door F.H. Daarin wordt de
doopceel gelicht van de medestudent Piet Paaltjens, een stille in den lande en ook
een ‘miskend genie’, die aan F.H. verzocht had zijn meest geslaagde verzen twee
jaar na zijn dood uit te geven. De toen eenentwintigjarige HaverSchmidt had gekozen
voor ‘De bleeke jongeling’ en een aantal ‘Immortellen’, waaronder:
Hoor ik op Sempre een waldhoorn,
Of ook wel een Turksche trom,
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François HaverSchmidt als student. Litho naar Hoffmeister.
Dan moet ik zoo bitter weenen;
En - ik weet zelf niet waarom.

En ook het sombere:
Als ik een bidder zie loopen,
Dan slaat mij 't hart zoo blij,
Dan denk ik, hoe hij ook weldra
Uit bidden zal gaan voor mij.

Volgens een tijdgenoot werd Piet Paaltjens na 1856 de ‘lieveling van alle
muzenzonen in geheel Nederland’. Gewaardeerd werd hij vooral vanwege zijn
komisch talent, dat toen nog niet in verband gebracht werd met ‘romantische
wereldsmart’. Een jaar later verscheen van Piet Paaltjens in dezelfde
studentenalmanak ‘Des zangers min’, met de slotstrofen:
En als de diligence passeert,
Dan grijpt hij woest de snaar
Der harp en heft een klaagzang aan,
Zóó allerijselijkst naar,
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Dat niet slechts menig passagier
In droef gepeins verzinkt,
Maar dat de conducteur zich zelfs
Een traan uit de oogen pinkt.

Uit de zogenaamde nalatenschap van Paaltjens werd ten slotte in de almanak van
1859 het vers ‘Drie studentjes’ opgenomen. Dit sombere afscheid van studentenland,
waarover straks meer, betekende niet het einde van de Piet Paaltjens-mystificatie.
In een brief aan Eelco Verwijs schrijft HaverSchmidt hoe hij de doodgewaande
dichter op het strand bij Holwerd had gezien:
Op de uiterste punt van een ver in zee uitstekend hoofd zat een jongeling.
Marmerbruin was zijn jas, marmerzwart zijn hoed, marmerwit zijn gelaat.
Toen deze sombere jongeling omkeek, herkende HaverSchmidt de verdwenen,
maar onsterfelijke Piet Paaltjens:
‘PIET!’ zeide ik, terwijl ik daverde op mijn grondvesten, ‘PIET!’
Hij antwoordde niet, maar grimlachte, koud en bitter, als het noorderlicht.
‘PIET!’ huilde ik ten derden male en sprong, dwars over de tranen, die mij
ontrolden, op hem los.
Te laat. Toen ik het paalwerk bereikte, was PAALTJENS reeds in een boot
gedaald en gleed weg in de richting van Schiermonnikoog,
Paaltjens uitzwaaiend viel HaverSchmidts oog op ‘een brieventasch, die de
vluchteling had laten liggen’:
Ik nam ze op en - o verrassing! - ik vond er een prachtige verzameling in
van de heerlijkste liederen en balladen. Ontroerd snelde ik met dien schat
naar huis en wentelde mij ettelijke dagen in de hartsterkende poëzie van
den ongeëvenaarden zanger.
In 1867 wist de Schiedamse uitgever H.A.M. Roelants HaverSchmidt over te halen
om de tot dan toe verschenen gedichten van Piet Paaltjens, plus het werk dat in de
portefeuille in Holwerd was achtergelaten, uit te geven onder de titel Snikken en
grimlachjes. Het bleef een bescheiden bundeltje, gegroepeerd rond ‘Immortellen’,
‘Tijgerlelies’ en ‘Romances’. Nieuw waren in deze verzameling onder andere de
‘Immortellen’ als ‘Wel menigmaal zei de melkboer’ en ‘Toen KNAAP mij de laatste
maal knipte’, de ‘Tijgerlelies’, gewijd aan Betsy, Rika, Jacoba en Hedwig, en voorts
een aantal romances, waaronder ‘De zelfmoorde-
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naar’, overigens alle daterend uit zijn studententijd. De Piet Paaltjens-mystificatie
wordt nog eens dunnetjes overgedaan in een ‘Levensschets’ die aan het bundeltje
voorafgaat. Piet Paaltjens is volgens de ondertekenaar ervan, F.H., een dichter ‘die
liefde poogt te bemantelen met een grimlach. Hoe dierbaarder hem iets is, des te
erger pleegt hij er mee te sollen. En achter deze oogenschijnlijk grappige manier
van doen versteekt zich een vreeselijk geheim.’ Volgens de tekstbezorger leeft
Paaltjens nog altijd. En wat diens gedichten betreft, acht hij ze eerder akelig dan
mooi. Ze missen een zedelijke strekking. ‘Als ik aan het dichten ging, zou ik het
anders doen.’
In de gedichten laat Piet Paaltjens zich kennen als een sentimenteel type dat zijn
droefenis slechts de baas kan door met een bittere lach zijn gevoeligheid, vooral
op amoureus terrein, de mond te snoeren. Vrijwel elke snik - en er vloeien heel wat
tranen - vraagt om een grimlachende toonzetting. De titel had dan ook Snikken met
grimlachjes kunnen luiden. HaverSchmidts Piet Paaltjens gedijt bij de overdrijving,
leeft bij de hyperbool. Hij plengt geen traan, maar laat een hele stoep ‘weer nat’
achter van het schreien over een onbeantwoorde liefde. Niets lijkt hem zaliger dan
om met Rika ‘onder helsch geratel en gestamp [...] verplet te worden door één trein’.
Om het beeld van de ongelukkige dichter, alle ridiculiseringen ten spijt, zo scherp
mogelijk te tekenen, bedient HaverSchmidt zich van het rijke arsenaal van de retorica:
ironie, zelfironie, wellicht parodieën op Heine en Goethe, humoristische kortsluitingen,
een afwisseling van het hoge en het platvloerse, het poëtische en het gruwelijke,
zoals in ‘De zelfmoordenaar’, waarin wormen, mieren en een slijmerige slak op een
bungelend lijk een vrijend paartje de schrik van hun leven bezorgen. Het vers eindigt
met een typering van hun gelaatskleur:
't Zag van schrik zóó spierwit
Als een laken, wen dit
Reeds een dag op het gras ligt te bleeken.

Van al die retorische kunstgrepen is weinig te merken in ‘Drie studentjes’, een
somber gedicht, waarin de afstand tussen het vrolijke studentenbestaan en de
meedogenloze maatschappij klemmend wordt geschetst:
Daar waren eens drie studentjes,
Drie vrienden in lust en in nood;
Ze sprongen zoo moedig de wereld in,
En de wereld - trapte ze dood.
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In 52 strofen wordt verhaald hoe drie studenten-musketiers na hun afstuderen zich
in de maatschappij niet kunnen handhaven. De jongste, de ‘zwakste van de drie’,
werd zo lang ‘gerold en gesold’:
Tot al, wat er frisch was en edel
In zijn vrije borst, is gestold.
Ik geloof, hij kreeg een betrekking,
En ook een echtgenoot;
Zij blonk wel niet uit door schoonheid,
Maar haar inkomen, zei men, was groot.

Vanaf dat moment speelde de glimlach van vroeger niet langer om zijn mond. Als
hij een van zijn vroegere makkers op ‘het slagveld verbloeden zag’, dan ‘weerlichtte
er plots om zijn lippen / Een vreemde, geheimvolle lach’:
Een lach, die getuigde van lijden,
Zóó gruwzaam, zóó peilloos diep,
Dat die hem loeg mocht bidden,
Dat ook hij den heldendood sliep.

Tijdgenoten zagen in de Snikken en grimlachjes voornamelijk specimina van
studentenpoëzie, een vrolijke afrekening met de excessen van een ingebeeld,
sentimenteel opgeschroefd lijden. Dat wordt anders wanneer latere beschouwers
kennis hebben van het tragische levenseinde van HaverSchmidt. De Snikken en
grimlachjes worden dan gelezen en geïnterpreteerd in het perspectief van diens
zelfgekozen dood. In steeds sterkere mate wordt er dan een relatie gelegd tussen
de fictieve figuur Piet Paaltjens en zijn schepper HaverSchmidt. Het ‘vreselijk geheim’
van Paaltjens zou verwijzen naar de levensangst en het doodsverlangen van
HaverSchmidt zelf. HaverSchmidt wordt binnen die visie als een romanticus geduid,
slachtoffer van weltschmerz, wiens werk zou getuigen van de befaamde ‘romantische
ironie’ van Friedrich Schlegel. Het is de vraag of men in die duiding niet te ver is
doorgeschoten en aldus de Snikken en grimlachjes wel recht doet. Hoe dan ook,
een feit is dat deze kleine bundel van deze ‘dominee-dichter’ nog altijd in de smaak
valt bij de lezer van nu en tot de canonieke teksten uit de negentiende eeuw is gaan
behoren. Dat getuigt van een kwaliteit die de hedendaagse lezer al te zeer mist in
de stroom aan verzen die de andere dominee-dichters hebben afgescheiden.
Wanneer de Tachtigers met ongemene felheid een nieuw poëzieconcept
formuleren, waarin alleen de schoonheid wordt geheiligd en de poëzie van middel
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tot doel wordt, betekent dat een fundamentele breuk met de poëzieopvatting van
de dominee-dichters. De door hen gebezigde ‘tale Kanaäns’, vol geijkte
clichébeelden, werd als loze retoriek neergesabeld. Hun mikken op huiselijke en
godsdienstige onderwerpen en hun voorkeur voor het toegankelijke
gelegenheidsgedicht verwierven slechts hoon en kregen in Kloos' ‘Inleiding’ bij de
nagelaten gedichten van Perk en in de Grassprietjes van Cornelis Paradijs (Frederik
van Eeden) een ongenadige afstraffing.
De dominocratie was daarmee overigens niet van de baan. Na hun emeritaat
bleven de vergrijsden van de kansel tot in het eerste decennium van de twintigste
eeuw hun bundels met aan de flora ontleende titels op de markt brengen voor een
publiek dat veel groter was dan de ‘weinigen’ voor wie de Tachtigers schreven. En
op hun beurt hekelden zij de hermetische poëzie van de Tachtigers, zoals dominee
E. Laurillard, die in Herfstsyringen opmerkt, dat ‘er in de laatste 25 jaren op het
gebied van taal en stijl [...] zonderlinge dingen zijn opgekomen, woorden en zinnen,
die zich [...] ver van natuurlijke eenvoud verwijderen’.
Gaandeweg echter verloren de dominee-dichters hun overheersende positie. De
doorwerking van de denkbeelden van de Tachtigers heeft ervoor gezorgd dat met
de poëticale uitgangspunten van de predikanten ook hun verzen aan belang inboetten
en in de vergetelheid raakten. Zij hadden met hun toegankelijke, want herkenbare
gedichten in de negentiende eeuw veel bijval gekregen bij het grote publiek, maar
toen het literaire klimaat hun minder welwillend gezind werd, hielden zij het voor
gezien, of liever, zij hielden zich voortaan grotendeels bij hun leest. Het lijkt niet
toevallig dat hun geestelijke liederen het langst repertoire hebben gehouden doordat
zij een plaats kregen in de Gezangenbundel der Nederlandsche Hervormde Kerk,
waar Ten Kate met vijftien, Beets met zes, en Ter Haar met acht bijdragen zijn
vertegenwoordigd.

Toonaangevende literatoren uit de periode 1860-1880
Conrad Busken Huet (1826-1886), ‘vastgeraakte locomotief’?

aant.

Conrad Busken Huet was de begenadigdste, meest gevreesde en soms ook
onbillijkste Nederlandse criticus van de negentiende eeuw. Na zijn theologiestudie
in Leiden werd hij in 1851 predikant te Haarlem. In een aantal publicaties, vooral in
Brieven over den Bijbel (1857-1858), betoonde hij zich zo weinig orthodox dat hij
als predikant uiteindelijk niet meer te handhaven was. In 1862 sloot hij dan ook de
kerkdeur achter zich. Voortaan zou hij zich geheel aan de literatuur wijden. In 1860
had hij zich in De Nederlandsche Spectator als literair criticus geprofileerd met een
uiterst kritische bespreking in negen afleveringen van de

Willem van den Berg en Piet Couttenier, Alles is taal geworden. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1800-1900

534
poëzie van Willem Bilderdijk. Het werd in de woorden van Busken Huet de ‘executie’
van een ‘geusurpeerde reputatie’. Het is een van de eerste kritieken waarin Busken
Huet de ‘man achter het werk’ zoekt. Zijn grote voorbeeld daarin was de Fransman
C.-A. Sainte-Beuve. Wat Busken Huet bovendien in Sainte-Beuve aansprak, was
diens vrijmoedigheid in het beoordelen van het werk van tijdgenoten.
Potgieter, met wie Busken Huet voor het eerst kennismaakte in 1859, herkende
in hem de ideale bondgenoot. Toen er in 1862 een ingrijpende reorganisatie van
De Gids werd doorgevoerd, trad Busken Huet toe tot de redactie, waar hij een
voorkeursbehandeling van Potgieter kreeg. Hij genoot de hoogste honoraria voor
zijn kritieken en Potgieter schoof hem de belangrijkste boeken ter recensie toe. Hij
kreeg een eigen rubriek ‘Kronijk en kritiek’ toegewezen, waarin hij gedurende twee
jaar elke maand zijn ook nu nog leesbare kritieken schreef. Van december 1862 tot
januari 1865 schreef Busken Huet zesentwintig kritieken van gemiddeld dertig
pagina's. Ze betekenen een hoogtepunt in zijn kritische activiteit, waarnaar door
bekend Nederland met spanning werd uitgezien. Wat men van hem kon verwachten,
wordt zichtbaar in zijn eerste bijdrage in deze rubriek, waarin hij zich de vraag stelt
of burgerlijke poëzie recht van bestaan heeft. Op het terrein van de literaire kritiek
was Busken Huet onmiskenbaar een vernieuwer. In navolging van Sainte-Beuve
introduceerde hij de psychologische beschouwing van persoon en werk. Uiterst
geestig, vlijmscherp en met niemand ontziende spot veegde hij de vloer aan met
gevestigde namen uit het literaire wereldje. Hij hield in die twee jaar zo'n grote
schoonmaak dat hij te boek kwam te staan als de meest gehate criticus van
Nederland, de ‘beul van Haarlem’. Zijn artikelen over poëzie, later opgenomen in
de Litterarische fantasien en kritieken, beslaan ongeveer tweeduizend pagina's en
bevatten de oogst van ruim vijfentwintig jaar kritische activiteit. Zijn waardering voor
eigentijdse Nederlandse auteurs loopt daarbij van gematigd positief tot zeer negatief.
Over oudere Nederlandse auteurs en buitenlanders (vanaf de klassieke Oudheid
tot Shakespeare, Milton en Dante) oordeelt hij vaak met grote waardering.
Zijn eigengereide optreden - Busken Huet schrapte en verbeterde sans gêne in
het werk van andere redacteuren en bepaalde uiteindelijk alleen in overleg met
Potgieter wat wel en niet geplaatst werd - wekte ook in de redactie veel wrevel. In
1865 leidde dat tot een openlijk conflict. Busken Huet schreef toen in de
januariaflevering een beschouwing, ‘De Tweede Kamer en de staatsbegrooting voor
1865’, waarin hij fel uithaalde naar de liberale staatsman Jan Rudolf Thorbecke. Hij
verweet hem ontrouw aan de democratie door zijn verzet tegen de uitbreiding van
het stemrecht. Zo'n politiek getint artikel hoorde volgens de redactie niet thuis in
een blad dat de liberale politiek welgezind was. In dezelfde aflevering had Busken
Huet het bestaan in een artikel ‘Een avond aan het hof’
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koningin Sophie en haar hofdames negatief te laten oordelen over de aan haar
opgedragen literaire almanak Aurora. Die majesteitsschennis kwam hem te staan
op een officiële berisping en een ultimatum van de overige redactieleden, met
uitzondering van Potgieter. Hij moest publiekelijk boete doen en plechtig beloven
zich in het tijdschrift nooit meer over politiek uit te laten. Busken Huet was er de
man niet naar om onder dat juk door te gaan. Hij en ook Potgieter, die hem door
dik en dun had gesteund, stapten daarna op.

Spotprent ‘De Haarlemsche beul’.

Kort daarop kreeg hij het aanbod om tegen een aantrekkelijk honorarium redacteur
te worden van De Java-Bode, een van de grootste kranten van Nederlands-Indië.
Om zijn overtocht te kunnen betalen ging hij in op het verzoek van de minister van
Koloniën J.J. Hasselman - uit het conservatieve kabinet - om advies uit te brengen
over de wijze waarop de liberale pers in Indië gemuilkorfd zou kunnen worden.
Tijdens zijn overtocht naar Java viel dat kabinet en werd publiekelijk bekend waartoe
Busken Huet zich had geleend. De opwinding was groot en schaadde Busken Huets
imago zeer. Dat liep ook een deuk op door de publicatie van zijn roman Lidewyde
(1868), geïnspireerd op Dalila van de Franse auteur Octave Feuillet. Er sprak een
pessimistische levensvisie uit, en een determinisme dat goed en kwaad tot relatieve
begrippen reduceerde. Wat was de inhoud?
Als André Kortenaer en Emma Visscher zich hebben verloofd, stuurt zijn
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erfoom, die niet gelukkig is met deze verbintenis, hem naar de stad. Kortenaer vindt
daar onderdak bij een familielid dat gehuwd is met de verleidelijke Lidewyde. Die
heeft genoeg van haar heimelijke minnaar dr. Ruardi. Gesecondeerd door de
kamenier van Lidewyde maakt André Kortenaer haar het hof. De liefde voor zijn
verloofde blijkt niet bestand tegen de omgang met Lidewyde. De afgewezen minnaar
Ruardi licht daarop de echtgenoot van Lidewyde in over de relatie van zijn vrouw
met Kortenaer. De meedogenloze echtgenoot ranselt zijn vrouw af en stelt Kortenaer
voor de keus: of zelfmoord plegen, of zich laten ontmannen door zijn dienstpersoneel.
Kortenaer kiest voor het eerste.
In zijn ‘Voorrede’ stelt Busken Huet dat ‘hartstogten op te wekken de eigenaardige
roeping [is] der kunst’. De kunst is ‘nooit onzedelijk’:
[...] doch het ontroerend vermogen, waarover zij beschikt, ondermijnt
ligtelijk in ons gemoed het zedelijkheidsgevoel, en het is geenszins ten
onregte dat menschen met strenge begrippen van hetgeen eerbaar en
rein is, vooral wanneer zij op zekeren leeftijd gekomen zijn, de kunsten
wantrouwen en de aandacht van het opkomend geslacht van haar zoeken
af te leiden.
Kunstgewrochten waarin het gevaarlijke vuur van de hartstocht ‘niet voor het minste
smeult of sluimert’, zijn eigenlijk doodgeboren. ‘Passie is hier het eerste vereischte,
passie het tweede, passie het derde.’ Op die wijze kan een schrijver nut stichten.
Deze voorrede heeft niet kunnen voorkomen dat er een storm van protesten over
het zedeloze karakter van deze realistische roman opstak. Lidewyde: Madame
Bovary in Holland, zo typeert in de titel van een brochure een criticus de protagoniste
van de roman. Die vergelijking met de heldin van Flaubert stond in Nederland in die
tijd gelijk met een banvloek.
Artistiek vertoont Lidewyde, naast onmiskenbare kwaliteiten, veel gebreken, die
door eigentijdse beoordelaars en latere beschouwers breed zijn uitgemeten. Mede
daardoor bezat de roman geen inspiratieve kracht voor de toekomst. De Tachtigers
hebben Lidewyde niet als een voorloper herkend, maar lieten zich vrijwel uitsluitend
inspireren door het Franse naturalisme.
Na een verblijf van acht jaar in Nederlands-Indië keerde Busken Huet terug naar
Europa. Het weerzien met Nederland werd voor hem een ontgoocheling. In een
reisverslag Van Napels naar Amsterdam (1877) klinkt het verbitterd:
De kunsten zweven laag bij den grond. De architectuur bevindt zich in de
handen van bazen. Slechts zeer enkele schilders, onder de ouderen,
herhalen zich niet. Velen hebben de bezieling er aan gegeven en werken
uitsluitend voor kunstkoopers, op bestelling. De poëzie ligt braak. Onder
de jongeren is er niemand die een leesbaar vers kan schrijven. Hunne
romans en hunne novellen zijn scheef

Willem van den Berg en Piet Couttenier, Alles is taal geworden. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1800-1900

537
gevoeld, flaauw gedacht, en stijlloos. De maandwerken hebben een graad
van onbeduidendheid bereikt, waarbij de middelmatigheid gunstig afsteekt.
Van het tooneel kan men zeggen: hier heeft het ploertendom zijn zetel
opgeslagen. De kanselwelsprekendheid is zoek. De Handelingen van de
Staten Generaal leggen getuigenis af van het peil, waartoe de
parlementaire gedaald is. De dag- en weekbladen storten over het land
een donkeren tijdstroom van niet onder woorden te brengen verveling uit,
en men moet zich met beide handen het hoofd vasthouden om er
aandachtig bij te blijven.
In zijn correspondentie zegt hij te beseffen dat hij na een jarenlang verblijf in het
buitenland natuurlijk vervreemd is geraakt van zijn landgenoten:
Dit neemt echter niet weg, dat zoo vaak ik Nederland terugzie, ik den
indruk ontvang van een land, gelegen aan de kust der Doode Zee, waar
de vogels niet overheen kunnen vliegen zonder te sterven.
Nederland was in de zeventiende eeuw een staatkundige grootmacht geweest en
had toen ook in cultureel opzicht, aldus Busken Huet, een prominente plaats bekleed,
maar dat is nu onherroepelijk voorbij. Halverwege de negentiende eeuw heeft de
geschiedenis van Europa zo'n wending genomen dat voor kleine landen als
Nederland, ‘zoo zij voortgaan zich in zichzelven op te sluiten’, slechts het vegeteren
als een plant overblijft. Alleen de grote cultuurvolken tellen nog, de kleinere hebben
uitgediend. Busken Huets cultuurpessimisme gaat zelfs zover dat hij aansluiting bij
een van de culturele grootmachten de beste optie acht. In het geval van Nederland
zou dat maar bij Frankrijk moeten gebeuren. En dat daarmee de Nederlandse taal
verloren zou gaan, is ook al geen ramp. Sinds ruim dertig jaar had hij immers vrijwel
alle Nederlandstalige publicaties gelezen. De inhoud daarvan bleek zo geestdodend
dat de Nederlander alleen maar gebaat zou zijn bij een algehele publicatiestop. Nog
minder zou het stilvallen van het gesproken woord een verlies zijn, want de klank
alleen al deed pijn aan de oren.
Het is begrijpelijk dat iemand met zo'n pessimistische kijk op de Nederlandse
cultuur zich na terugkomst uit Indië niet in Nederland wil vestigen, maar Parijs als
domicilie kiest. Hij volgt op afstand nog wel de Nederlandse letterkunde, maar zonder
enige animo. Een revival acht Busken Huet zozeer uitgesloten dat hij zijn aandacht
verschuift naar het verleden, en met name naar de zeventiende-eeuwse Nederlandse
cultuur. Dat resulteert in 1884 in een boek dat hem blijvende roem zal schenken:
Het land van Rembrand, de eerste uitvoerige Nederlandse cultuurgeschiedenis over
de zeventiende eeuw. Het werd, in twee delen, zijn magnum opus. In het eerste
deel beschrijft hij de vier voorafgaande eeuwen aan de hand van indringende
portretten van Nederlandse
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cultuurdragers als Thomas a Kempis en Erasmus. In het veel omvangrijker tweede
deel evoceert hij een royaal beeld van de zeventiende eeuw in een vijftal forse
hoofdstukken. Handel, religie, wetenschap, letteren, zeden, vooraanstaande figuren
en de beeldende kunsten passeren daar de revue. In de figuur van Rembrandt,
waarmee de portrettengalerij van Nederlandse cultuurdragers wordt afgesloten, kon
Busken Huet, de man die zo genadeloos wist af te breken - voor de literatuur was
hij minder mild - ook zijn bewondering kwijt. Wanneer hij in de afsluitende paragraaf
de balans opmaakt, luidt zijn zuinige conclusie, dat zelfs in de zeventiende eeuw
‘onze letteren voor Europa geen noemenswaardige vruchten gedragen’ hebben.
Hugo de Groot, Spinoza en Boerhaave waren weliswaar fakkeldragers van de
wetenschap, maar zij hebben geen wetenschappelijke scholen van betekenis
opgericht. Alleen de Hollandse schilderschool deed aan grensoverschrijding en
Rembrandt maakt ‘aan het hoofd dier schaar, eene uitmuntende vertooning’:
Zeer veeleischend zouden wij zijn, indien wij tegenover Europa een ander
wapenheraut dan dien landgenoot verlangden, die, met zijn trouwhartig
gezigt, zijne baret op één oor, de mantel om de schouders, er zoo
gedistingeerd uitziet.
Met Het land van Rembrand verwierf Busken Huet in brede kring de erkenning die
hem wegens zijn vlijmscherpe kritieken onthouden was. In de enkele jaren die hem
nog restten, bleef hij zich kritisch uitlaten over allerlei zaken die hem niet zinden,
ook in de politiek. Daarmee verspeelde hij de verworven goodwill weer grotendeels.
Dat gebeurde onder meer toen hij in een artikel in het Algemeen Dagblad van
Nederlandsch Indië opmerkte dat Nederlanders koningin Emma een ‘keulsche
pottemeid’ noemden, die ‘hare jeugd uit eerzucht heeft weggeworpen aan een
afgeleefd man’.
Op 1 mei 1886 begaf Busken Huet zich naar zijn studeerkamer om verder te
werken aan een pas begonnen artikel over ‘De romantiek in Nederland’. Zijn vrouw
vond hem een uur later dood achter zijn bureau, de pen nog in de hand. Drie dagen
later werd Nederlands meest begaafde criticus begraven op het kerkhof
Montparnasse, uitgeleide gedaan door zijn vrouw en zoon en enkele Parijse
kennissen. Uit Nederland woonde niemand de plechtigheid bij.
In een brief uit Batavia van 23 september 1874 schreef Busken Huet aan een
vriend dat zijn maatschappelijke loopbaan tot dan toe een aaneenschakeling van
nederlagen was geweest:
Eene in het zand, naast de aarden baan, vastgeraakte lokomotief, die
met doellooze inspanning hare krachten verspilt en zich bewust is, dat
zij een trein zou kunnen voortrekken, dat is sedert tal van jaren het beeld
van mijn bestaan.
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Tegenover die sombere zelfkarakterisering staat de respectvolle bejegening van
het nageslacht. Ter herdenking van zijn honderdste sterfdag is er boven de ingang
van zijn Parijse huis aan de Rue de l'Université een gevelsteen aangebracht met
de volgende tekst:
Conrad Busken Huet
Ecrivain Néerlandais
Auteur du Pays de Rembrandt
Mourut dans cette maison le 1er Mai 1886

Het land van Rembrand heeft Busken Huets reputatie ongetwijfeld goedgedaan,
maar meer dan door deze cultuurgeschiedenis ontleent hij zijn blijvende betekenis
aan zijn kritieken. Veel van zijn oordelen over de oudere en eigentijdse letterkunde
hebben nog niets aan betekenis ingeboet. Zijn invloed op de
literatuurgeschiedschrijving was en is groot. Zijn vriend Potgieter werd door Busken
Huet eens omschreven als ‘de metropolitaan onder de kleinstedelingen in de kunst’.
Het is een karakteristiek die ook volledig op hemzelf van toepassing is. Hij
beoordeelde de Nederlandse letterkunde volgens internationale maatstaven, en dat
deed heel wat reputaties sneuvelen. Dat zijn ‘beulswerk’ zo effectief was, had niet
alleen te maken met zijn door Sainte-Beuve geïnspireerde literatuuropvatting, maar
ook en vooral met zijn weergaloze stijl, to the point en geestig.
Veel van zijn werken, onder andere delen uit de Litterarische fantasien en kritieken,
Lidewyde en Het land van Rembrand, zijn herhaaldelijk herdrukt. Briefuitgaven en
biografieën, in het bijzonder een voortreffelijke recente levensbeschrijving, hebben
het beeld van Busken Huet scherper gesteld. Wie over de Nederlandse literatuur
schrijft, kan nog altijd niet om de beul van Haarlem heen.

Multatuli (1820-1887), ‘vat vol tegenstrijdigheden’

aant.

In oktober 1851 krijgt de Haarlemse uitgever A.C. Kruseman uit Nederlands-Indië
een brief van vierenveertig kantjes toegestuurd. Afzender is een vroegere
jeugdvriend, Douwes Dekker, nu bestuursambtenaar te Menado, die zich later de
schrijversnaam Multatuli zal aanmeten. De inhoud is verbluffend: praat op heterdaad
van een epistolair talent dat geen blad voor de mond neemt, van de hak op de tak
springt, heden en verleden in elkaar schuift en al schrijvende ruimschoots zichzelf
citeert door het inlassen van voor deze gelegenheid bewerkte jeugdverzen,
prozafragmenten en ‘Losse bladen uit het dagboek van een oud man’. Voortdurend
commentaar leverend op zijn excentrieke schrijfprocedés, etaleert hij onverholen
zijn schrijversambities:
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Een door Multatuli gesigneerde lithografie naar een foto van de Brusselse fotograaf C.
Mitkioewics.
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Het is het eerst dat ik dus schrijf. Het is een voorspel van mijn vast
voornemen om tot het volk te spreken. Ik ben zwanger van denkbeelden;
over weinig dagen ben ik 31 jaar, - het is tijd, tijd - nu of nooit, dat is:
weldra of nooit.
Met dit uit zijn voegen geraakte epistel overhandigt de bestuursambtenaar als het
ware zijn ‘geloofsbrieven’; de experimenteerfase is achter de rug, zijn brief wil
zichtbaar maken wat hij als schrijver in zijn mars heeft. Kruseman gaat echter niet
op deze avances in en bewaart een diplomatiek stilzwijgen, maar zal het curieuze
epistel wel zorgvuldig opbergen. Pas negen jaar later zal de dan gewezen Indische
ambtenaar bij een andere uitgever meer succes hebben.
Op 13 oktober 1859 bericht hij aan zijn vrouw: ‘Lieve hart mijn boek is af! [...] En
ik sta U borg dat het opgang maakt.’ Hij doelt daarmee op de Max Havelaar of de
koffiveilingen der Nederlandsche Handelmaatschappij (1860). Geen Nederlands
boek heeft zo veel stof doen opwaaien en zo veel gemengde reacties teweeggebracht
als deze roman, die binnen vier weken op een Brussels zolderkamertje op papier
is gesmeten. Het deed ‘een rilling door het land gaan’, zoals in de Tweede Kamer
werd opgemerkt, maar het werd ook bejubeld. Het is in rond de veertig talen
overgezet en werd een echte klassieker, waarover bibliotheken zijn volgeschreven.
Geen Nederlands werk heeft zo veel pennen in beweging gebracht. Monografieën,
dissertaties, duizenden artikelen, brochures en pamfletten zijn eraan gewijd. De
buitenissigheid van deze roman betreft zowel de complexe structuur als Multatuli's
intentie ermee. Vanaf de titel wordt de lezer op het verkeerde been gezet: Max
Havelaar of de koffiveilingen der Nederlandsche Handelmaatschappij. Krijgt de lezer
nu een verbeeldingsproduct voorgezet of, gezien de verwijzing naar een reëel
bestaand instituut, een zakelijk vertoog, of misschien beide? Het werk zelf wordt,
na een Frans citaat en een ironiserend kort toneelspel, gepresenteerd als een
geschrift van Batavus Droogstoppel, makelaar in koffie, wonend op de Lauriergracht,
No. 37. Droogstoppel schrijft hoe een vroegere jeugdvriend, Sjaalman geheten,
hem vraagt borg te willen staan voor de uitgave ‘al ware het slechts van een klein
boekdeeltje’ uit een pak handschriften. Uit dat pak blijkt dat Sjaalman ‘veel gedacht,
gewerkt en bijgewoond’ heeft. Na een eerste inspectie weet de nuchtere Hollander
het zeker, ‘de bouwstoffen die ik in Sjaalmans pak gevonden had, waren belangryk
voor de makelaars in koffie’. Hij laat de dweepzieke jonge Duitse volontair Stern het
boek schrijven en wil zo nu en dan zelf ook een hoofdstuk voor zijn rekening nemen.
Afwisselend spelend in het nu van de ik-vertellers Stern en Droogstoppel en het
Indische verleden van Max Havelaar trekt de roman de lezer het koloniale
Nederlands-Indië binnen, waar uitbuiting en corruptie hoogtij vieren en de
idealistische, hervormingsgezinde Max Havelaar tussen de wielen van de
bureaucratie vermorzeld dreigt te raken en uiteindelijk
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gedwongen wordt ontslag te nemen. Het boek eindigt uiterst verrassend: eigenhandig
draait de ‘echte auteur’ van de Max Havelaar zijn vertellers de nek om en daarmee
de gehele fictionele encadrering om zelf het woord te nemen:
Genoeg, myn goede Stern! Ik, Multatuli, neem de pen op. Ge zyt niet
geroepen Havelaars levensgeschiedenis te schryven. Ik heb u in 't leven
geroepen... [...] het is genoeg, Stern, ge kunt gaan!
[...]
Halt! ellendig produkt van vuile geldzucht en godslasterlyke femelary! Ik
heb u geschapen... ge zyt opgegroeid tot een monster onder myn pen...
ik walg van myn eigen maaksel: stik in koffi, en verdwyn!
Hij, Multatuli, die veel gedragen heeft, vraagt geen verschoning voor de vorm van
zijn boek, want die vorm leek hem geschikt voor het bereiken van zijn doel. En dat
doel is gelezen worden!
Ja, ik wil gelezen worden! Ik wil gelezen worden door staatslieden, die
verplicht zyn te letten op de teekenen des tyds... door letterkundigen, die
toch ook eens 't boek moeten inzien, waarvan men zooveel kwaads
spreekt... door handelaren, die belang hebben by de koffiveilingen... door
kameniers, die me huren voor weinige centen... door Gouveneurs-generaal
in-ruste... door Ministers in bezigheid... door de lakeien van die
Excellentien... door bidpredikers, die more majorum zullen zeggen dat ik
den Almachtigen God aantast, waar ik slechts opsta tegen 't godje dat zy
maakten naar hun beeld... door duizenden en tienduizenden van
exemplaren uit het droogstoppelras, die - voortgaande hun zaakjes op
de bekende wys te behartigen - 't hardst zullen meeschreeuwen over de
mooijigheid van m'n geschryf... door de leden der
Volksvertegenwoordiging, die weten moeten wat er omgaat in 't grote Ryk
over zee, dat behoort tot het Ryk van Nederland...
Ja, ik zal gelezen worden!
‘Gelezen worden,’ aldus Multatuli, wil zeggen ‘gehoord worden’; de hoofdstrekking
‘De Javaan wordt mishandeld!’ doorhebben en daar vervolgens een eind aan maken.
Aan een mooi boek heeft de auteur geen boodschap:
Het boek is bont... er is geen geleidelykheid in... jacht op effekt... de styl
is slecht... de schryver is onbedreven... geen talent... geen methode...
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Illustratie bij Multatuli's ‘Toespraak tot de hoofden van Lebak’.

Goed, goed, alles goed! Maar... DE JAVAAN WORDT MISHANDELD!
En mocht dit boek niet het beoogde effect sorteren, dan zal hij andere middelen in
de strijd werpen:
Want ik ben geen vliegenreddende dichter, geen zachtmoedige droomer,
zooals de getrapte Havelaar die zyn plicht deed met den moed van een
leeuw, en honger lydt met het geduld van een marmot in den winter.
Dit boek is een inleiding...
Ik zal toenemen in kracht en scherpte van wapenen, naarmate het noodig
zal wezen...
De schrijver vertrouwt er echter op dat het zover niet hoeft te komen:
Neen, 't zal niet noodig zyn! Want aan U draag ik myn boek op, Willem
den Derden, Koning, Groothertog, Prins... meer dan Prins, Groothertog
en Koning... KEIZER van 't prachtig ryk van INSULINDE dat zich daar slingert
om den evenaar, als een gordel van smaragd...
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Aan U durf ik met vertrouwen vragen of 't uw keizerlyke wil is:
Dat Havelaar wordt bespat met den modder van Slymeringen en
Droogstoppels?
En dat daar-ginds Uw meer dan dertig millioenen onderdanen worden
mishandeld en uitgezogen in uwen naam?
Het boek is voor een deel de verdediging van een gekoloniseerde bevolking, met
veel compassie voor degenen die worden uitgebuit, culminerend in het zeventiende
hoofdstuk, waarin het navrante verhaal van Saïdja en Adinda wordt verteld. Maar
is het ook een van de eerste antikoloniale romans? Multatuli is keer op keer oprecht
verontwaardigd over de misstanden binnen het koloniale systeem, maar zijn boek
is geen pleidooi tot afschaffing daarvan. Hij verwijt de regering veeleer dat men ten
koste van de inlandse bevolking een verkeerd koloniaal beleid voert. Uiteindelijk
zijn het in de eerste plaats de Javaanse regenten die vanwege hun uitbuiting van
hun onderdanen door Multatuli in staat van beschuldiging worden gesteld.
Voor een ander deel is de Max Havelaar onmiskenbaar een oratio pro domo. Max
is het geïdealiseerde alter ego van Douwes Dekker. Aan de hand van deze nobele
romanfiguur tracht Multatuli te laten zien hoe hij als hardwerkend en rechtvaardig
bestuursambtenaar voortdurend verkeerd is beoordeeld en dat hij recht heeft op
eerherstel. Zijn persoonlijk belang in de Max Havelaar was zo groot dat hij, nog in
onderhandelingen met Van Lennep over de uitgave, van publicatie wilde afzien als
daar iets tegenover stond. Zijn condities waren niet mis:
1.
2.
3.
4.

resident op Java. Speciaal Passaroeang om mijne schulden te betalen.
Herstel van diensttijd voor t pensioen.
Een ruim voorschot.
Ned. Leeuw.

Er kwam uiteindelijk niets van, maar erg verheffend en principieel kan men Multatuli's
overweging om zijn boek als ruilmiddel te gebruiken voor een maatschappelijk
aantrekkelijke positie niet noemen...
De gewezen ambtenaar moge hooggespannen verwachtingen gekoesterd hebben
over de effectiviteit van zijn schrijverschap, zowel voor de zaak van Indië als voor
hemzelf, de eerste lovende reacties, nog niet op het boek, maar op het manuscript,
irriteren hem mateloos. Aan zijn vrouw schrijft hij:
Juist die bijval met mijn boek (niet van u) maakt mij woedend! Hoe, men
leest dat, men is er door getroffen, men vindt het schoon, en men laat mij
aan mijn lot
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over? Dat is schandelijk! En langer zoo lijden wil ik niet.
Ik heb verdriet van mijn boek, juist door de ingenomenheid er mede. [...]
Dat is een ware bespotting. Ik pleit voor mijn leven, voor vrouw en kind,
ik wacht in angst van mijn hart of het mij wat geholpen heeft, en men
antwoordt mij: ‘wat schrijf je mooij!’ Dat is bitter, dat is eene wreed
sarcasme. Het is of men tot een drenkeling die zijn laatste krachten inspant
voor hij te gronde gaat een compliment maakt over zijne wijze van
zwemmen, in plaats van hem te helpen.
Een requisitoir en een pleidooi - de inzet van zijn boek en het zou dan ook een
andere respons moeten verdienen dan het esthetische schouderklopje dat hem ten
deel viel. Voor Multatuli was schrijven geen substituut voor handelen, maar zelf
handeling die tot verdere actie moest leiden. Een schrijver is voor hem geen ziener
of profeet, maar een revolutionair, een actievoerder. Of zoals hij het formuleert in
een brief aan een Belgische bewonderaarster, Mathilde X:
Je suis avant tout un homme d'action et j'ai beaucoup à faire [...]. Depuis
ma 22e année [...] j'ai un but, un seul but... le bien, un seul moyen la
puissance. Je veux le bien: pour imposer ma volonté il me faut de la
puissance.
Een dergelijke invulling van het schrijverschap maakte Multatuli tot een buitenbeentje
in Nederland. Hoe is die buitenissigheid - een door hemzelf gemunte term - te
verklaren? Voor een deel hangt dat natuurlijk samen met zijn karakter en unieke
schrijftalent, maar zijn anders-zijn wordt mede bepaald door zijn vroegtijdige vertrek
uit Nederland. Op achttienjarige leeftijd monstert hij als lichtmatroos aan op een
schip van zijn vader naar Indië. De volgende periode van ruim veertien jaar is hij
vrijwel verstoken of misschien liever gevrijwaard geweest van het Nederlandse
culturele leven. Voor zijn vertrek had Douwes Dekker, die stamde uit een
doopsgezind milieu in Amsterdam, al van enig literair talent blijk gegeven. Naar
eigen zeggen schreef hij op achtjarige leeftijd al versjes ‘die beleefde gasten in
verrukking brachten’. Met zijn jeugdvriend Abraham des Amorie van der Hoeven jr.
las hij onder andere De Lamartine. Zij bezongen hun vriendschap in elkaars
poëziealbums en zwoeren elkaar eeuwig trouw, in navolging van hun lectuur van
vooral de romans van de veelschrijver August Lafontaine, ‘de schryver die 't meest
invloed heeft gehad op mijn gemoed’, zoals hij later zal zeggen. Hij debuteerde in
een almanak met een gedicht over schaatsen, maakte een paar berijmde vertalingen
en werd - kan het Hollandser? - in 1836 door zijn broer geïntroduceerd in het
departement Waterland van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, waar hij onder
meer ‘De oudejaarsnacht’ van Jean Paul voordroeg, waarvan hij later een fragment
opnam in zijn brief aan Kruseman. Als deze eerste, veelal middelma-
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tige dichtoefeningen iets duidelijk maken, dan is het wel dat hij als jongeman de
ambitie had om schrijver te worden.
Over zijn lectuur vóór en tijdens zijn tropenjaren heeft hij maar weinig bericht.
Multatuli heeft zich nooit als een multalegi geafficheerd. In zijn brieven citeert hij
soms uit Helmers, De Lannoy en Borger, en hij spreekt met waardering over de
dames Wolff en Deken. Wat de buitenlandse auteurs aangaat, in zijn jeugd adoreert
hij Jean-Jacques Rousseau. Diens Émile werd door hem verslonden en in zijn
ideeën over opvoeding en scholing weerklinkt geregeld de stem van de Geneefse
horlogemakerszoon. Hij heeft er voorts een handje van te koketteren met
tweederangsauteurs zoals de al eerder genoemde Lafontaine, Iffland en Kotzebue.
Later neemt hij daar weer afstand van. Van Lafontaine, auteur van meer dan
tweehonderd sentimentele familieromans, zegt Multatuli in het naschrift van zijn
toneelstuk De bruid daarboven (1864):
Het hele ding is reminiscence uit de lektuur myner jeugd. Het is geen
tekening van de wereld, doch slechts samenkoppeling der gebrekkige
schetsen die my door Iffland, Kotzebue, en vooral door Lafontaine, van
die wereld gegeven werden. Ook die schryvers waren faiseurs.
Over één auteur raakt hij in zijn Indische jaren niet uitgepraat: Eugène Sue, wiens
melodramatische Les mystères de Paris (1842-1843) kennelijk heet van de naald
door hem gelezen werd. In zijn verlovingsbrieven aan Tine van Wijnbergen is hij er
vol van. Rodolphe von Gerolstein, de hoofdpersoon van de roman, een prins
incognito, puissant rijk met een overdreven ridderlijke natuur ten opzichte van alles
wat hij zijn plicht acht, vooral jegens gevallen of bijna gevallen vrouwen, wordt zijn
lichtend voorbeeld. Tine laat hij weten:
Ik heb het u al meer geschreven dat ik mij zoo verdrietig maken kan over
de onevenredigheid tusschen mijnen wil en mijne magt. Wat zoude ik
krachtig den Rodolphe spelen als ik zijne middelen had. Die Rodolphe is
de hoofdpersoon in de Mystères, die overal doet wat regt is (of wat hem
zoo toeschijnt) en al ben ik het niet overal met Eugène Sue eens omtrent
de aangewende middelen, dit is zeker dat ik dezelfde goede bedoelingen
hebben zoude. En nu, wat kan ik doen? Overal ontmoet ik ellende, en ik
kan niet bijstaan. Overal onregt, en ik kan niet straffen. Overal verdrukking
en ik kan niet verdedigen. Waarom toch moet ik alles wat anderen
wedervaart zoo diep gevoelen als ik toch niet helpen kan?
Als Tine hem vervolgens schrijft dat hij inderdaad wel iets van Sue's hoofdpersoon
wegheeft, beschouwt hij dat als een groot compliment. En aan Kruseman laat hij in
zijn fameuze brief weten dat hij als hij eenmaal met verlof in Neder-
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land is niet alleen haring wil eten, maar ook ‘De Rodolphe uithangen’. Hij heeft woord
gehouden! Vanuit zijn ‘Rodolphisme’ zal hij, zijn eigen financiële deplorabele situatie
ten spijt, het keer op keer opnemen voor de minderbedeelden, vooral van de
vrouwelijke sekse, en onstuimige plannen aandragen om onrecht en wantoestanden
de kop in te drukken.
Zijn taalboodschappen zouden tot actie moeten leiden, maar tot Multatuli's frustratie
hadden zijn lezers voornamelijk oog voor de literaire kwaliteiten van de Max Havelaar.
De rol van homme de lettres wordt hem na het uitblijven van eerherstel en onder
druk van zijn permanent nijpend geldgebrek en ten slotte ook door het doorslaand
literaire succes van de Max Havelaar als het ware opgedrongen. Het dilemma van
de schrijver die zijn onafhankelijkheid wil bewaren, maar als broodschrijver de gunst
van het publiek niet mag verspelen, heeft Multatuli als eerste in Nederland ervaren
en herhaaldelijk gethematiseerd, vooral in zijn derde bundel Ideën. Zijn schrijverschap
en zijn optreden voor het publiek - hij maakte talloze lezingentournees om aan geld
te komen - ervoer hij als een vorm van prostitutie. Om in zo'n situatie van
omkoopbaarheid niet alle zelfrespect te verliezen, restte hem slechts
publieksbeschimping: Tegenover intimi raakt hij niet uitgepraat over ‘dat gemeene
triviale domme holl. publiek’, dat ‘vee’. Ook in zijn publicaties achtervolgt hij zijn
lezers met zijn sarcasmen. Niet toevallig het felst in het boek met de liefelijke titel
Minne brieven (1861):
Koopt en betaalt, gy allen! Ik heb genoeg geleden om den toon te uiten,
dien ge zo gaarne hoort! Gy hebt my genoeg belogen, gelasterd en
gemarteld, om wat terug te eischen voor uw gemartel, voor uw laster en
voor uw leugens!
En als gy dan tevreden zyt met de toonhoogte van den gil, dien ge me
trapt uit de borst...
Zeg dan als gisteren, als eergisteren, als vroeger:
- Wat schryft die man aardig! Vrindje, ik geef je zóveel voor 't vel, zóveel
voor 't liedje! Zing nog wat! Schryf nog wat! Praat nog wat!
Publiek, ik veracht u met grote innigheid.
Met die expliciet uitgesproken publieksverachting schendt Multatuli het pact dat in
de negentiende eeuw schrijver en lezer met elkaar gesloten hadden. De overwegend
genootschappelijke organisatie van het literaire leven, met nadruk op de mondelinge
voordracht, had aan de gelegenheidsliteratuur een geprivilegieerde positie verschaft.
Productie en consumptie van literatuur hadden iets van een gezelschapsspel, met
weliswaar aparte taken voor schrijver-spreker en lezer-hoorder, maar wel met een
gemeenschappelijk doel. Multatuli, die zoals
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gezegd in de jaren dertig even geroken had aan dat genootschappelijk milieu, is
die vorm van literair verkeer bij zijn terugkomst in Nederland geheel ontgroeid. Hij
doet niet langer mee aan deze ‘letterkundery’. Als hem een anthologie ‘uit
Nederlandse dichters en prozaschrijvers’ onder ogen komt, velt hij in Een en ander
over Pruisen en Nederland (1867) een vernietigend oordeel:
Jacht op styl, overal. Styl, nergens. Overal gemaaktheid, opgedrongen
deftigheid, mislukte verheffing, brommende leegte, conventioneel
schryversfatsoen, d.i. leugen.
Hij beseft maar al te goed dat zijn manier van schrijven diametraal staat tegenover
de wijze waarop zijn landgenoten zich uitdrukken. ‘Men erkent dat ik eene omkeering
maak in de litteratuur. Ja, omkeeren is mijn métier.’ Tot op zekere hoogte voltrekt
zich bij de prozaïst Multatuli hetzelfde dissociatieproces tussen schrijver en publiek
als de dichter Kloos in 1882 voor de poëzie onder woorden bracht, toen hij in zijn
befaamde ‘Inleiding’ tot de gedichten van Jacques Perk de gelegenheidsdichters
de deur wees en de poëzie omschreef als een zaak ‘van weinigen voor weinigen’.
In het geval van Multatuli was de cultuurschok echter des te groter omdat Multatuli
het niet opnam voor de schoonheid, maar zijn persoonlijke waarheid, nauw verweven
met zijn erbarmelijke maatschappelijke omstandigheden, op onorthodoxe wijze stem
gaf.
Multatuli's anders-zijn, zijn buitenissigheid, zal blijven doorklinken in zijn verdere
oeuvre. Zijn Minnebrieven (1861) werd een onleesbaar boek gevonden, dat binnen
geen traditioneel literair genre inpasbaar was. De typografie doet in grilligheid niet
onder voor de inhoud; vrijwel alle bestaande lettertypes en leestekens worden door
Multatuli gemobiliseerd. Tekstsoorten als brieven, geschiedenissen, sprookjes,
poëzie, zakelijke documenten - zij volgen elkaar op in een bonte rij. De recensenten
konden er niet mee uit de voeten. Een enkeling sprak zelfs van ‘krankzinnigheid’.
Het ‘verhaal’ komt in grove trekken hierop neer. Een doctor in de letteren neemt
contact op met de kamerbewoner Max en verzoekt hem om geldelijke steun voor
een gezin in nood. Het in Brussel domicilie houdend gezin van Max is er zelf ook
berooid aan toe, maar Max wil voor het goede doel wel een stapel ‘minnebrieven’
verkopen. Adressanten en adressaten zijn Fancy (de drijvende kracht achter Max'
creativiteit), Tine en Max zelf. Daarnaast staan er ook brieven in van onder anderen
boze familieleden van Fancy en een uitgever. Evenals in de Max Havelaar sluit
Multatuli de Minnebrieven af met een kort ironisch commentaar. De ondoorzichtigheid
van de Minnebrieven wordt mede in de hand gewerkt doordat het werk vol staat
met verwijzingen naar het privéleven van de auteur. Alle documenten staan
uiteindelijk in dienst van een tweetal waarheden die Multatuli kwijt wil: Max Havelaar,
alias Multatuli, is in
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Indië onrechtvaardig behandeld en er deugt niets van het bestuur over de
Oost-Indische gebiedsdelen. Mede op grond van Multatuli's eigen aantekeningen
in een exemplaar van de Minnebrieven is men erin geslaagd dit gecompliceerde
boek enigszins te verhelderen en het een sleutelpositie te geven in het verstaan
van Multatuli's literatuuropvatting. Fancy met een kleine letter heeft met alledaagse
ervaringen van doen en schept de noodzakelijke condities voor Fancy met een
hoofdletter (zoiets als intuïtie), die het vermogen heeft om inzicht te verwerven in
het wezen der dingen, ook wel Natuur met een hoofdletter naast natuur met een
kleine letter genoemd.
Over die ‘Natuur’ en ‘natuur’ heeft Multatuli het nodige gezegd in een ander moeilijk
toegankelijk boek, zijn Millioenen-studiën (1872-1873), waarin hij, goklustig als hij
was, probeerde het volmaakte systeem te vinden om de bank te laten springen.
Daar wordt ‘natuur’ ongeveer gelijkgesteld aan de werkelijkheid, zoals die door de
mens wordt waargenomen, de ervaringswereld. Daarentegen is ‘Natuur’ de
wezenlijke wereld, de werkelijkheid, zoals die is buiten de menselijke waarneming
om. In zekere zin is die Natuur een on-menselijke werkelijkheid, die onverbiddelijk
logisch van aard is en geen rekening houdt met menselijke belangen. In de ‘Natuur’
heerst de Logos, maar dat logische karakter van de werkelijkheid is voor de mens
slechts te doorgronden met behulp van zijn intuïtie. Hij kan in ‘poëzie’ beelden
scheppen die deze logische, op een onmenselijke wijze redelijke, Natuur
representeren. Dat is de hoogste taak van de kunstenaar, maar ‘kennen’ is niet
mogelijk, slechts intuïtief ‘weten’, dat ‘alles is in alles’. Hoezeer de ervaringswereld
ook wordt gekenmerkt door innerlijke contradicties die het verstand niet kan oplossen,
het is de dichter die door Multatuli in staat wordt geacht samenhang in het
tegenstrijdige te scheppen door evenals de ‘Natuur’ te rangschikken en te ordenen.
Multatuli had de ambitie een oeuvre tot stand te brengen dat even veelkleurig en
veelvormig als de natuur was, maar tevens zo coherent. Hij is zelf voortdurend in
de weer geweest met het aanbrengen van die samenhang in zijn geschriften door
onophoudelijk met verwijzingen te werken. Dat doet hij bijvoorbeeld in zijn Ideën,
genummerd van 1 tot 1282 en gebundeld in een zevental delen die verschenen in
een periode van ruim vijftien jaar (1862-1877). In een soort proloog in het eerste
deel in de toon van de Statenvertaling formuleert Multatuli het beginselprogramma
van zijn Ideën (1862), een queeste naar de waarheid:
Wees door de Natuur bedeeld met zucht naar kennis... maak van 't streven
naar waarheid uw hoofddoel, uw enig doel... offer alles op aan dat
streven... verwaarloos alle belangen om dat éne belang... betaal de
geringe kans op slagen met uw rust, met uw gezondheid, met uw welvaart,
met alles wat een mens offeren kán... verlaat uw vrouw en kind, zeggende:
Vrouwe, wat heb ik met u te doen? Kind, wat
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heb ik met u te doen? Ik zoek de waarheid... ziedaar myn vrouw, ziedaar
het kind van m'n hart. Trek naar de woestyn... sla u een kemelhuid om
de lenden... omgord u met lederen riem... voed u met sprinkhanen en
wilde honig.
En vervolgens wordt het reusachtige pak van Sjaalman over de lezer uitgestort.
Multatuli's gedreven belangstelling voor de meest uiteenlopende onderwerpen van
politiek tot religie, van koloniale vraagstukken, de emancipatie van de vrouw, de
opvoeding van kinderen, de literatuur tot aan zijn eigen persoonlijkheid toe resulteert
hier in verrassend originele, soms al te belerende, maar altijd puntig geformuleerde
boude stellingen en gedachteassociaties. Soms zijn het niet meer dan kernachtige
aforismen in de geest van La Rochefoucauld (‘Misschien is niets geheel waar, en
zelfs dat niet’; ‘Gij spreekt veel over uzelf’ - ‘Ja. Ik wil oprecht wezen’), dan weer
dijen zij uit tot essays in meerdere afleveringen, afgewisseld door parabels, korte
dialoogjes, een toneelstuk en persoonlijke ontboezemingen. Zoals hij schrijft in Idee
34: ‘Myn Ideeën zyn de “Times” van myn ziel.’
Het is duidelijk dat Multatuli, moeizaam schrijver van een tweetal toneelstukken
(De bruid daarboven en Vorstenschool) en weinig overtuigende jeugdpoëzie, hier
in zijn element is en de vorm gevonden heeft die hem de ruimte geeft om ‘zwanger
van denkbeelden’ tot ‘het volk te spreken’. Clichévoorstellingen, dogma's,
vastgeroeste ideeën, zij worden stuk voor stuk ontmaskerd en dat in een
meeslepende praat-op-heterdaadstijl, die zijn weerga niet kent in de negentiende
eeuw. Verontschuldigde Multatuli zich in zijn verlovingsbrieven aan Tine nog voor
het feit dat hij van de hak op de tak sprong, in zijn Ideën heeft hij van die ‘hutspot’
zijn handelsmerk gemaakt. Die grilligheid van presentatie is overigens louter schijn.
Voor Multatuli is er ‘eenheid in verscheidenheid’ en hangen alle Ideën samen. In
Idee 123 schrijft hij:
- Ik begryp Idee N. niet.
- Hebt ge ze allen gelezen!
- Neen.
- Dan kúnt ge N. niet begrypen.

Vandaar ook dat hij de lezer herhaaldelijk terugverwijst naar uitspraken die zijn
gedaan in eerdere Ideën. Ingevlochten in de Ideën is ook de niet-voltooide roman
Woutertje Pieterse, grotendeels autobiografisch van aard, waarin de jeugdjaren van
de titelheld, die in onvrede leeft met een kleinburgerlijk en hypocriet milieu, zeer
gedetailleerd worden beschreven. Juffrouw Pieterse, Stoffel, meester Pennewip,
Femke, juffrouw Laps en niet te vergeten Wouter zelf zijn zo levensecht en humorvol
geportretteerd dat zij ook voor de lezer van nu nog altijd herken-
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baar zijn. Ook in deze bildungsroman, in de Nederlandse literatuur de eerste
psychologische schets van een ontwakend kinderleven, krioelt het weer van de
digressies en essayistische uitstapjes op het terrein van de opvoeding, geschiedenis
en kinderpsychologie. Een aantal delen van de Woutertje Pietersegeschiedenis
schreef Multatuli met kennelijk plezier, en ook zijn lezers liepen weg met het verhaal.
Het was onder druk van zijn lezers en uitgevers dat hij ermee doorging. Zijn laatste
twee bundels Ideën zijn grotendeels gevuld met de geschiedenis van Wouter, hoewel
hij verschillende malen te kennen gaf op zijn held te zijn uitgekeken.

‘Dek met de kippen te Rambach’. Tekening door C. Vosmaer.

Het excentrieke schrijverschap van Multatuli is onlosmakelijk verbonden aan zijn
onorthodoxe levenswijze. Zijn persoonlijke ervaringen komen, soms nauwelijks
verhuld, terug in zijn geschriften en omgekeerd stempelen zijn werken, vanaf de
Max Havelaar, via de Minnebrieven, de Ideën tot aan de Millioenen-studiën toe,
weer zijn persoonlijk leven. Met niet geringe zelfkennis heeft hij zichzelf getypeerd
als een ‘vat vol tegenstrijdigheden’. Vrijwel altijd in geldnood, maar ook uiterst
vrijgevig, heen en weer geslingerd tussen zelfoverschatting en zelfonderschatting,
even snel vrienden makend als zich van hen vervreemdend, getrouwd met Tine,
maar verhoudingen aanknopend met andere vrouwen, de literatuur verfoeiend, maar
hakend naar waardering, altijd
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verkassend en rusteloos, in perioden van depressiviteit slachtoffer van een writer's
block, in andere gedreven pennend, is hij voor zichzelf en anderen een groot raadsel
gebleven.
Na zijn vijftigste jaar (1870) wordt heel langzaam zijn stemming en daarmee ook
zijn schrijflust beheerst door het gevoel dat hij oud wordt. In een brief aan een
bewonderaar schrijft hij in april 1875 dat hij taai is, ‘te taai naar m'n zin, want ik
verlang naar 't eind van m'n leven’. Na de dood van Tine (1874) en de legalisering
van zijn verhouding met Mimi Hamminck Schepel - ze trouwen op 1 april 1875 breken er na de hectische jaren van dakloosheid en zwerftochten minder tumultueuze
tijden aan. Negen jaar wonen zij op vier verschillende adressen in Wiesbaden, om
daarna te verkassen naar Giesenheim. Dankzij hun vriend en bewonderaar Johannes
Zürcher kunnen zij in 1880 een ‘huisje’ te Ingelheim gaan bewonen, dat wil zeggen
een kolossaal pand, met uitzicht over de Rijn en de heuvels daarachter. Scheppend
werk vlotte niet meer in die jaren. De zevende bundel Ideën, geschreven tussen
1873-1877, zal de laatste zijn. De achtste, nog in het vooruitzicht gesteld in 1873,
zal er nooit komen. Het zijn veeleer de jaren van herdrukken, vertalingen en een
bloemlezing. De belangrijkste herdruk betrof de Max Havelaar, de ‘eerste door den
auteur herziene uitgaaf’ uit 1875, vol grote en kleine wijzigingen en ‘Aanteekeningen
en ophelderingen’: Maleise uitdrukkingen worden vertaald en de identiteit van
Nederlandse personages wordt onthuld. Ook geven de aantekeningen een overzicht
van de stand van zaken in Indië in 1875, en die wordt als somber voorgesteld.
Multatuli's belangrijkste inkomstenbron in de jaren 1878-1880 werd gevormd door
zijn lezingentournees. Eind september 1877 schrijft hij aan J.M. Haspels,
mededirecteur van het Rotterdamse toneelgezelschap:
Men valt me op 't lyf met 'n oude schuld, en ik heb in haast wel f 200
noodig.
Ziet ge kans die by elkaar te krygen? Ik zal er dan in godsnaam voor
komen lezen, voordragen, hoe heet het! Vergeef me dat ik zoo kort schryf,
ik ben half gek van verdriet.
Haspels, al eerder betrokken bij een serie voordrachten van Multatuli in 1862, wist
voor zalen en publiciteit te zorgen. Eind januari 1878 spoort Multatuli naar Nederland
en begint in Delft aan een lezingentournee. Voor een bomvolle concertzaal spreekt
hij over het behoud van onze nationaliteit ten overstaan van een luid applaudisserend
publiek, dat hem graag terug ziet komen. Er zouden dat jaar nog 27 steden volgen,
van Goes tot Groningen en overal met een succes dat eertijds alleen gerenommeerde
sprekers uit het genootschapscircuit ten deel viel. Multatuli zelf is ook niet ontevreden.
Hij schrijft Mimi na de eerste vier voordrachten in Delft, Rotterdam, Utrecht en
Amsterdam:
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Insigneplaat en verklaring der insigneplaat in Jaarboekje voor Rederijkers en Beminnaars
der Poëzij, 4de jaargang, Amsterdam 1860.
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Olieverfschilderij van Busken Huet. Een kopie naar een schilderij van Isaac Israëls door
Josef Israëls.
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Vrouwelijke ruiter in het bos. Ontmoeting van jonkheer van Zonshoven en Majoor Frans. Uit
Album amicorum aangeboden aan A.L.G. Bosboom-Toussaint.
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Hendrik Conscience, De grootmoeder. Twee vertelsels. Antwerpen-Amsterdam 1852.
Kleursteendruk Brandt-Jacobs.
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Portret van Johanna D. Courtmans-Berchmans. Schilderij door Jules van Biesbroeck sr.,
1883. Ze draagt niet onopvallend het ridderkruis van de Leopoldsorde (1883) en de halsketting
van de Oostenrijkse keizer (1843).
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Portret van Pol de Mont. Schilderij door Oscar de Clercq, 1882.
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Pol de Mont, Iris. Antwerpen, J.-E. Buschmann, 1894. Fragment uit ‘De python’, naar
Salammbô, met prent van Henricus.
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Kaft van het eerste nummer van het tijdschrift Van Nu en Straks, houtsnede van Henry van
de Velde, april 1893.
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Ik geef er niets meer om, en zou als 't noodig was wel twee voordrachten
op één avend kunnen houden. Stof heb ik wel voor 1000 avenden. Ziedaar
'n gevolg van m'n recueillement! Is 't niet aardig? Op al m'n vier
voordrachten was 't muisstil. Ik heb nog geen enkele keer m'n stem hoeven
te forceeren. En als ik gedaan heb, is 't mezelf een surprise wat ik gezegd
heb (althans grootendeels). Nog nooit heb ik m'n lystje dat ik 'een keer
voor 't optreden maakte, kunnen afdoen. Dat zeide ik te Delft, en daarop
vroegen zy of ik terug wou komen om 't dàn aftemaken. Maar dan komt
het ook niet af. Dit weet ik. Ik lyk wel 'n kraan van de waterleiding. 't Spuit
er uit.
Ook financieel bleek het een aantrekkelijke tournee, zodat Multatuli het jaar daarop
terugkwam en maar liefst 37 voordrachten hield. De pers reageerde dat jaar
negatiever en er kwam ook minder publiek. Niettemin ging Multatuli in 1880 weer
op tournee. Het voordragen ging hem ondertussen steeds beter af. In een
representatief verslag heet het:

Multatuli las niet: hij sprak, geheel ex tempore. Hij was niet als ‘spreker’
gekleed: zonder rok, zonder witte das, niet in 't zwart. Hij droeg een grijze
pantalon, zwarte gekleede korte jas en zwarte lange das. Hij stond ook
niet voor een katheder, noch vóór een tafel; naast hem stond een nietig
tafeltje, met een onbeduidend lessenaartje, waarop hij nu en dan leunde;
overigens liep hij voortdurend heen en weer op de estrade en praatte
zeer ongekunsteld, onvermoeid en indrukwekkend.
Ook op het gebied van de voordracht - zo streng aan rituele voorschriften gebonden
binnen het genootschappelijke circuit - blijkt Multatuli dus een buitenbeentje. Door
zijn afwijkende optreden zal hij juist indruk gemaakt hebben. Hoeveel plezier en
financieel gewin Multatuli aan zijn voordrachten beleefd mag hebben, zijn eigen
taxatie blijft uiteindelijk echter zuinig. Op 31 januari 1880 schrijft hij aan de
Rotterdamse arts J.H. de Haas over ‘Dat kofferleven’ en ‘die natte beddelakens’,
‘Heerejezis, dat uit- en inpakken, sporen, kamer nemen, aangesproken-worden!’
om aldus te eindigen: ‘Tyd om behoorlyk te denken, heb ik niet! Wat ik doe, is geen
kunst, helaas, 't zyn maar kunstjes! Dit drukt me.’
Tijdens zijn laatste en vierde rondreis werd het allemaal ook minder. Er sloop
routine in zijn optreden en de diversiteit van de voordrachten liet te wensen over.
Bovendien trof Multatuli het niet met het weer en de belangstelling van het publiek
bleek tanende. Dieptepunt vormde zijn optreden in Veendam, toen er ‘slechts’ veertig
toehoorders in de zaal zaten.
Mede door zijn rond de honderdveertig voordrachten overal in den lande, met
uitzondering van Limburg, werd Multatuli een publiek persoon, bewonderd in de
gehoorzalen, enthousiast of gereserveerd bejegend in de dagbladpers. De
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door hem gehouden referaten zijn te beschouwen als een voortzetting van wat hij
daarvoor via de drukpers aan zijn publiek had laten weten. Hij sneed kwesties aan
die hij eerder in de Ideën had behandeld, maar ook onderwerpen die stof hadden
kunnen leveren voor nieuwe bundels. Via Multatuli's eigen aantekeningen - stroken
met trefwoorden - en de soms vrij uitputtende krantenverslagen kan men zich een
redelijk beeld vormen over de inhoud van zijn voordrachten, maar men kan er slechts
naar gissen hoe ze geklonken hebben. In dat opzicht is de stem van Multatuli
evenzeer verstomd als die van die duizenden andere negentiende-eeuwse redenaars,
voordragers en verzenzeggers.
Multatuli is altijd een verwoed briefschrijver geweest. De mooiste brieven dateren
overigens uit zijn Indische jaren: de verlovingsbrieven aan Tine. Hij geeft daarin niet
alleen een openhartig, vaak ook geflatteerd beeld van zichzelf, maar probeert vooral
zijn pen uit in parlandoachtig proza. Al in die vroege brieven cultiveert hij de techniek
van het associatief van de hak op de tak springen. Al pennend is hij zich terdege
bewust van de door hem gehanteerde procedés en thematiseert hij voortdurend
zijn uitbuiting van de epistolaire mogelijkheden:
Schrijf mij toch vooral of mijne manier van schrijven u bevalt; ik gooi alles
door elkander, ik weet dat wel, het is omdat ik niet zoozeer met u spreken,
als wel praten wil, met ernst er tusschen. Ik zoude het u echter niet kwalijk
nemen als het u zoo niet aanstond. Niet ieder houdt van hutspot.
In de brief aan zijn jeugdvriend Kruseman volgt hij hetzelfde spoor. Multatuli schrijft
noch spreekt, maar praat op heterdaad. Die techniek zal hij in zijn latere geschriften
vasthouden. Hij blijft een pratende schrijver en die losheid van toon maakt hem
uniek, toen en ook nu nog.
Na zijn dood - hij sterft op 18 februari 1887 tijdens een middagdutje - bleef Multatuli
de gemoederen bezighouden. Jarenlang stonden multatulianen en antimultatulianen
tegenover elkaar. De laatste jaren is die strijd enigszins geluwd. Terwijl zijn Volledig
werk begon te verschijnen - in 1995 afgerond in maar liefst vijfentwintig delen begon de academische wereld zich over Multatuli te ontfermen. Dissertaties,
artikelen, essays rolden van de persen over afzonderlijke werken, terwijl in 2002
een proefschrift werd verdedigd waarin de mens en schrijver Multatuli uitvoerig werd
belicht. In het voorjaar van datzelfde jaar kozen de leden van de prestigieuze
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden hem unaniem als de
belangrijkste Nederlandse schrijver, niet alleen van de negentiende eeuw, maar
van de gehele Nederlandse letterkunde.
Het zal duidelijk zijn, Multatuli is volledig gecanoniseerd. Die canonisering vond
plaats op grond van de kwaliteiten die aan zijn schrijverschap werden
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toegekend. Niet zijn deels achterhaalde denkbeelden, maar zijn stilistische
vaardigheden maken hem in de ogen van velen tot de grootste schrijver van
Nederland. Dat heeft iets paradoxaals: de man die ‘letterkundery’ en ‘mooischrijvery’
hartgrondig verfoeide, wordt tegenwoordig juist om die kwaliteiten geroemd.
Multatuli's eigenzinnige, buitenissige schrijverschap verschaft de literatuurhistorie
nog altijd hoofdbrekens. Welk etiket doet hem recht? Men heeft hem aan de
Verlichting gekoppeld, met het realisme in verband gebracht en romanticus genoemd.
Al die globale labels doen Multatuli's complexiteit echter nauwelijks recht. De man
die zich tijdens zijn leven verre hield van literaire modes en letterkundige coterietjes,
ontsnapt nog altijd aan de rubriceermanie. Buitenissig, uitzonderlijk talent laat zich
nu eenmaal niet plooien op het ongemakkelijke procrustesbed van de
literatuurhistorie.

Allard Pierson (1831-1896)

aant.

In niemand heeft zich de geestelijke geschiedenis van Nederland,
gedurende bijna veertig jaren, inniger en meer volkomen belichaamd dan
in Allard Pierson. Hij heeft die geschiedenis meegeleefd, niet alleen, hij
heeft haar voor een goed deel gemaakt, haar menigmaal geleid, in enkele
oogenblikken beheerscht, altijd bijna haar voorzien.
Aldus A.G. van Hamel in een herdenkingsartikel dat hij vlak na de dood van Pierson
schreef. Dat oordeel van een tijdgenoot is bijna even vergeten als de persoon op
wie het betrekking had, en dat laatste is niet terecht.
Allard Pierson, afkomstig uit het Réveil-milieu, was diep geraakt door die
piëtistische stroming uit zijn jeugd. Voortdurend kwam hij terug op de grote figuren
uit deze beweging en hij heeft hen vrijwel allemaal met de sympathie van de
herinnering, zij het niet met die van de identificering, beschreven in Oudere
tijdgenooten (1872-1886). Zijn heimwee naar de oude geloofszekerheden, dat
doorklinkt in zijn werk, werd door zijn tegenstanders ten onrechte als halfheid en
lafheid uitgelegd. Het Reveil heeft ook zijn studiekeuze bepaald: in 1849 ging hij
theologie studeren te Utrecht en kwam daar onder invloed van de hoogleraar C.W.
Opzoomer, die als vijfentwintigjarige een opzienbarende inaugurele rede had
gehouden, ‘De wijsbegeerte den mensch met zichzelven verzoenende’. Opzoomer
verdedigde een werkelijkheidsleer die metafysica als bespiegeling buiten de ervaring
om principieel uitsloot, evenals het bestaan van aangeboren begrippen. Aan het
contact met Opzoomer hield Pierson de overtuiging over dat alle kennis van geen
waarde is zolang die niet persoonlijk ervaren en doorleefd wordt en geen individueel
bezit geworden is.
Na zijn studie werd Pierson beroepen naar Leuven. Hij schreef daar zijn dis-
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sertatie (Disquisitio Historico-Dogmatica de Realismo et Nominalismo, 1854) en
ook de kleine roman Pastorie in den vreemde (1857). Busken Huet miste in een
recensie een welgeordend kader voor de ‘uitmuntend geteekende’ karakters en de
belangwekkende episoden. Het bracht Pierson tot een herschrijving onder de titel
Intimis, waarvan een aantal herdrukken het licht zagen. Na drie jaar verkaste hij
naar de Waalse gemeente in Rotterdam, waar hij tot 1865 zou blijven. In 1863 kwam
het tot een geestelijke crisis, en twee jaar later legde hij zijn ambt neer. De motivering
daarvan beschreef hij in Dr. Pierson aan zijn laatste gemeente. Hij vertrekt naar
Duitsland, waar zijn aanvankelijke voorbeeld Da Costa plaatsmaakte voor Goethe
en Dante. In Heidelberg werkte hij aan een omvangrijke, driedelige roman Adriaan
de Mérival (1866). Het was volgens zijn eigen zeggen minder een roman ‘dan eene
proeve van geestelijke pathologie’. Het was ook een persoonlijk document, zoals
hij in een brief liet uitkomen:
Ik heb er veel in neergelegd van mijn leven en het met groote liefde
bewerkt. Ik geloof, dat het een goed werk is, dat nut kan doen, mee kan
werken om oppervlakkigheid tegen te gaan, lichtzinnigheid te ontmantelen,
waardeering te doen toekomen, het gevoel te verfijnen.
Pierson situeert zijn roman in het fictieve Gelderse provinciestadje Zuidrichem. Zijn
opzet is het uitbeelden van de verschillende stromingen binnen het Nederlandse
geestesleven van zijn tijd. Hij doet dat met groot inlevingsvermogen en objectiviteit.
De verschillende godsdienstige richtingen van zijn dagen in de hervormde kerk en
ook een modernere, radicalere, niet-christelijke levensbeschouwing worden zonder
parti-pris en met mildheid getekend. Het is jammer, dat Pierson ter wille van de
leesbaarheid zijn toevlucht nam tot een complexe intrige, overvol met verrassende
episodes en excursen die van het verhaal afleiden en de eenheid van de roman
schaden. Ook de ellenlange gesprekken en uitvoerige briefwisselingen doen de
roman zijn gang verliezen. Een eigentijds criticus sprak van een on-Hollands boek,
een Franse roman geënt op een Hollandse preek.
Er zijn twee hoofdfiguren. Enerzijds is er dr. Beelen, hoofd van een
krankzinnigeninrichting, een radicale vrijdenker en humanist. Daartegenover staat
de jonge predikant De Mérival, een humane, poëtische natuur, die voor een jaar
aangetrokken werd als hulpprediker in het provincieplaatsje en door zijn contacten
met de plaatselijke bevolking en vooral door gesprekken met dr. Beelen zijn inzichten
verruimt. Men heeft in deze roman wel een spiegel willen zien van Piersons eigen
tweestrijd, waarbij De Mérival zijn persoonlijke aarzelingen verwoordt en Beelen
representeert wat hij bij consequent doordenken had kunnen, maar nooit ten volle
wilde worden. De zwakte van deze sympathieke roman
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is de neiging van Pierson om zijn personages vooral te schetsen als representanten
van bepaalde ideeën, volgens zijn opvatting dat letterkunde ‘aanschouwelijke
wijsbegeerte’ moest zijn.
In Piersons kunstopvattingen bleek voortdurend ruimte voor verandering. Ver
voor de Tachtigers verdedigde hij al de autonomie van de kunst. Zo schreef hij in
1862:
De kunst heeft een diepe betekenis voor het zedelijk leven, maar een
goede genius beware ons er voor, dat de zedelijke strekking van een
kunstgewrocht ooit de waarde er van zou bepalen.
In 1874 keerde hij terug naar Nederland. Drie jaar later werd hij in Amsterdam
benoemd tot hoogleraar in de nieuwere letterkunde, esthetiek en kunstgeschiedenis.
Onder zijn studenten telde hij onder meer Jacques Perk, Frederik van Eeden, Willem
Kloos, en wat later Herman Gorter en Alfons Diepenbrock. Toch was Pierson veel
minder een ijkpunt voor de Tachtigers dan Busken Huet. Veel van zijn gedegen
beschouwingen over oudere tijdgenoten en Nederlandse en buitenlandse
contemporaine auteurs, voor een deel geplaatst in De Gids, werden later verzameld
in zijn Verspreide geschriften. Daarin werd niet opgenomen een belangwekkend
opstel over de Engelse dichter Swinburne, dat verscheen in De Gids van 1879 en
waarin Pierson poëticale opvattingen lanceert die herhaaldelijk aanleiding hebben
gegeven om een vergelijking te treffen met de poëzieopvattingen van de Tachtigers.
Pierson verkondigt in dat opstel een hoge poëzieopvatting. De dichtkunst kwam
volgens hem tot grote bloei in de klassieke Oudheid, maar in de eigentijdse,
vaderlandse poëziebeoefening is daar nog maar weinig van over:
Poësie die keuvelt, poësie die triviale woorden bezigt, poësie die aan het
gewone in de werkelijkheid herinnert, heeft geen reden van bestaan. [...]
Poësie is niet de zaak van kinderachtige wezens, zij is de zaak van
mannen, van de hoogst ontwikkelde mannen. [...]
Met gedichten als Swinburne's Atalanta ontkomen wij aan die poësie, die
in ons vaderland gelukkig niet uitsluitend beoefend wordt, maar helaas!
zoo goed als uitsluitend beoefend moet worden, wil de dichter zich in
groote populariteit verheugen. Wat zonderlinge metamorphose! De dichter,
eens een profeet, wordt een huisvader in zijn kamerjapon. Heeft hij nog
vleugelen, aan welk schoeisel worden zij niet zelden vastgemaakt! Huldigt
hij het schoon, het is alleen in zoover als het ‘lief’ is.
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Piersons uitvallen tegen de huiselijkheid in de poëzie doen denken aan de tirades
van Kloos, maar de intenties zijn toch anders. Het gaat Pierson om verheven
gedachten waarin de dichter weet uit te stijgen boven het individuele, terwijl Kloos
zich juist richt op het eigen zielenleven. De grootheid van de klassieke kunst is
volgens Pierson terug te voeren op de overtuiging van de klassieke Oudheid dat in
ware poëzie vorm en inhoud één zijn:
Een antiek kunstenaar in den besten zin des woords is derhalve iemand,
die gedachten heeft, ze mede moet deelen, en zich daartoe bedient van
vormen, waarmede zijn volk bekend is, vormen die hij adelt om ze tot de
waardige uitdrukking zijner gedachten te maken.
De leuze dat vorm en inhoud één zijn, wordt gewoonlijk als een adagium aan de
Tachtigers toegeschreven. Pierson zegt het ook in zijn Swinburne-artikel, zij het met
dit verschil dat hij ‘inhoud’ al snel preciseert als ‘gedachte’, en dan gaat het om
verheven gedachten. Centraal in dat artikel is het fundamentele onderscheid dat
Pierson maakt tussen wetenschap en de rest van ons geestelijk bezit. ‘Al wat in den
geest niet tot het exacte weten behoort, is konceptie. Alle konceptie is kunst [...].’
De wetenschap eist waarneming op beperkt terrein en verwerpt voorbarige
generalisaties. Voor de profeet en de filosoof zijn er geen taken meer. Die zijn
overgenomen door de dichter.
Als literair criticus de tegenpool van Busken Huet bedreef Pierson kritiek uit
bewondering. De ‘letterkunde’, zo schreef hij, ‘boeit ons als spiegel van hen die haar
beoefend hebben’. Van zijn ongeëvenaarde belezenheid getuigen zijn artikelen over
Homerus, Plato, de Duitse en Engelse letterkunde. Voor grootheden als Goethe en
Shakespeare had hij een ongeremde lof. Zoals gezegd had hij weinig op met de
eigentijdse Nederlandse literatuur. De grote betekenis van Bilderdijk ontgaat hem
niet, maar we hebben wel behoefte, aldus Pierson, ‘aan woorden, die meer zijn dan
woorden’.
Pierson heeft in de literatuurgeschiedenis lange tijd niet de plaats gekregen die
hem toekomt. Dat heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat de literatuur in engere
zin niet de hoofdmoot uitmaakt van zijn omvangrijke, sterk theologisch en filosofisch
getinte oeuvre. Pas later werd hem recht gedaan.

Carel Vosmaer (1826-1888)

aant.

[...] men is toch steeds een kind van zijn tijd. En iedere tijd heeft andere
stemmingen en gevoelens. Dat is een hard geval voor de goede oudere
litteratuur en een leelijk vooruitzicht voor wie nu schrijft. Aan die
wisselingen zijn toch, dunkt mij, de antieken minder onderhevig; die zijn
toch blijvender.
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Aldus een personage in de roman Inwijding van Carel Vosmaer. Die uitspraak getuigt
van een vooruitziende blik. Vosmaer is bij de lezer van nu uit de gratie. Hoe anders
was dat op het eind van de negentiende eeuw! Als in 1892 het weekblad De
Nederlandsche Spectator zijn lezers enquêteert over hun favoriete schrijvers, komt
Vosmaer maar liefst viermaal voor bij de vijfentwintig topauteurs met de romans
Amazone en Inwijding en voorts met de bundels Vogels van diverse pluimage
(1872-1875) en het gedicht Nanno (1883).
Carel Vosmaer was de zoon van de directeur van de landsdrukkerij, een groot
boekenliefhebber met een rijke bibliotheek. Het is deze bibliotheek en Carels
opleiding aan het Haagse gymnasium die de grondslag legden voor zijn op klassieke
leest geschoeide kunstopvattingen. Tijdens zijn rechtenstudie te Leiden (1844-1851)
werd hij geboeid door de romantische literatuur en schilderkunst. Zelf was hij een
begaafd tekenaar, waarvan onder meer de prenten getuigen die hij bijdroeg aan De
Nederlandsche Spectator. Na zijn afstuderen bekleedde hij diverse juridische functies
om zich vanaf 1873 als ambteloos burger geheel aan zijn publicaties te wijden. Het
aanbod om te Leiden hoogleraar in de esthetica te worden sloeg hij af.
Vosmaer ontwikkelde zich tot een cultuurdrager en auteur met groot gezag. Als
in 1860 De Nederlandsche Spectator van start gaat als liberaal getint weekblad,
gewijd aan wetenschap, kunst en letteren, speelt Vosmaer daarin al snel een
prominente rol. Talloze opstellen, recensies, prenten en gedichten van zijn hand
laat hij erin verschijnen. Daarnaast verzorgt hij onder het pseudoniem Flanor in de
periode 1864-1888 de vaak polemiserende rubriek ‘Vlugmaren’, waarin de actualiteit
op politiek, artistiek en letterkundig terrein van commentaar wordt voorzien. Het zijn
vaak scherpe kritieken op typisch Hollandse zwakheden en pietluttigheden. Kloos
schreef eens over Vosmaer dat Douwes Dekker de bestuurder van diens gedachten
was geweest. Toch zijn de ‘Vlugmaren’ geen slaafse imitatie van de Ideën, al zijn
er zeker overeenkomsten aan te wijzen. Zowel Multatuli als Vosmaer was een
overtuigde vrijdenker en gaf keer op keer lucht aan zijn afkeer van de godsdienst,
al deed de laatste dat minder geestig dan de eerste.
Vosmaer, erudiet kenner van de klassieke Oudheid, was vóór alles estheet en
schoonheidsaanbidder, die zich in al zijn geschriften fel kantte tegen het eigentijdse
realisme en naturalisme. Al in zijn eerste novellen houdt hij een vurig pleidooi voor
schoonheid en verbeelding die niet stroken met de realiteit. Hij vergeleek eens de
naturalisten met duikers die uit de diepte zeewier mee naar boven nemen, maar de
parels laten liggen.
Wat zijn poëzieopvatting betreft is hij, ook in zijn eigen gedichten, een voorstander
van het vrije vers. Naar aanleiding van zijn eigen Homerusvertaling (de Ilias-vertaling
dateert van 1880, de Odyssee verscheen na zijn dood) verde-
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digt hij, evenals Pierson, de stelling dat vorm en inhoud één zijn. Als hij bij jongeren
als Perk, Kloos en Paap rond 1880 dezelfde inzichten aantreft, spreekt hij in zijn
correspondentie enthousiast over ‘onze richting’, die ‘steeds meer veld wint’. De
wendbaarheid van Vosmaer wordt wellicht het duidelijkst in zijn appreciatie van
Multatuli. In 1861 velt hij een uiterst negatief oordeel over diens Minnebrieven in
een van zijn ‘Vlugmaren’, maar in 1874 roemt hij in Een zaaier dezelfde Minnebrieven
als een ‘vonkelend vuurwerk van vernuft en geest’.
Vosmaer bundelde zijn poëzie- en prozabijdragen in Vogels van diverse pluimage
(1872-1875). Zijn reiservaringen leidden vrijwel altijd tot publicaties. In 1873 maakte
hij met een drietal Spectator-vrienden een reis naar Londen, later neergelegd in
Londinias (1875), een nabootsing van Homerus. Ook zijn romans zijn de vrucht van
reizen. Amazone, uitvloeisel van een Italiaanse reis in 1878, is te beschouwen als
de praktische toepassing van Vosmaers levensleer, namelijk de vereniging van
wetenschap en kunst. Een van de hoofdpersonen is Van Walborch, meester in de
rechten, maar ook doctor in de letteren, gevormd in de Leidse klassieke school van
John Bake en Jacob Geel. Hij is uiterst erudiet en is thuis in de Romeinse
kunstgeschiedenis, en daarom is hij de voorlichter en vraagbaak voor de rest van
het reisgezelschap. Naast hem staat Marcina, een jonge, aantrekkelijke vrouw, die
door ‘de bitterheden des hartelevens’ een gewonde Amazone is geworden en
besloten heeft nooit meer in de liefde te geloven. Eenzelfde standpunt verkondigt
aanvankelijk ook de Friese schilder Aisma, een geïdealiseerd portret van Vosmaers
vriend Alma Tadema. Er zijn ook nog enkele bijfiguren, maar de relatie tussen de
onbuigzame karakters van Marcina en Aisma is toch bepalend voor de
romanontwikkeling. De stugheid van de Amazone is uiteindelijk niet bestand tegen
de liefde van Aisma. Toch raakt deze kern in veel opzichten ondergesneeuwd onder
de talloze artistieke beschouwingen, die voortvloeien uit Vosmaers neiging om zijn
grote eruditie tentoon te spreiden en zijn landgenoten kennis te doen maken met
de toppers van de Italiaanse kunst. Tijdens het verblijf van het gezelschap in Rome
worden er herhaaldelijk excursies ondernomen. Uitvoerig worden belangrijke
kunstwerken beschreven en onderling vergeleken en wordt de schoonheid ervan
in bijna geëxalteerde bewoordingen gerapporteerd. Vosmaers eigen opvattingen
over kunst, literatuur, de wansmaak van het grote publiek, idealisme en naturalisme
worden in de mond gelegd van zijn romanpersonages, van wie de psychologische
karakteruitbeelding ondergeschikt wordt gemaakt aan het verkondigen van de
denkbeelden van de auteur.
Amazone, doorspekt met Latijnse citaten en verwijzingen naar eigentijdse
kunstbeschouwingen, zo topzwaar aan redenering en esthetische reflecties, is als
roman dan ook grotendeels mislukt en levert vermoeiende lectuur op. Busken Huet
noemde de protagonisten van deze ‘esthetische roman’ ‘wassen beel-
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den’, alleen denkbaar in een boek; ‘een tractaatje naar den vorm, en zijn inhoud
een schoolboek’, zo typeerde hij Amazone. Een ‘ernstig kunstwerk’ kon hij het niet
noemen, maar als ‘populaire esthetiek in gesprekken, toegelicht aan voorbeelden’
had het volgens hem wel verdiensten. Bij Alberdingk Thijm rolden de tranen van
bewondering over de wangen na lezing van Amazone en Kloos rekende het boek
tot de ‘duurzame werken’. Zo niet Van Deyssel, die in Nieuw Holland (1884) Amazone
‘in alle opzichten kaakpijnigend belachelijk’ vond.
Vosmaers tweede roman, Inwijding, onvoltooid gebleven en na zijn dood door
zijn zoon uitgegeven, is eveneens de neerslag van een reis die de auteur heeft
gemaakt, deze keer in 1883, met vrouw en dochter. Hoofdpersonen zijn Frank van
Arkel, meester in de rechten en kunsthistoricus in hart en nieren en zijn jonge,
enigszins Candide-achtige vrouw Sietske, die door haar man wordt binnengevoerd
in een haar onbekende wereld van kunst en cultuur. Hun verblijf in Italië en omgang
met een aantal kunstkenners, het bezichtigen van de kunstschatten en de gesprekken
daarover, hebben voor beiden het karakter van een inwijding in een bedwelmende
wereld van schoonheid. Nog veel meer dan Amazone gaat deze roman met een
flinterdunne intrige mank aan actie en spanning. Het is eerder een ouderwetse
baedeker, een overvol kunstreisboek, waar Vosmaer zijn niet geringe eruditie over
zijn hoofdpersonen distribueert. Vosmaer, een markant en invloedrijk cultuurminnaar,
was goed bevriend met Multatuli. Met Kloos was hij verantwoordelijk voor de uitgave
van de nagelaten gedichten van Jacques Perk. Dezelfde Kloos zal twee jaar na de
dood van Vosmaer onder de titel ‘Vosmaer en de moderne Hollandsche literatuur’
een even geruchtmakende als onbillijke afrekening met zijn vroegere mentor in De
Nieuwe Gids publiceren. In de laatste decennia is er sprake van enige revival dankzij
de inspanningen van Nop Maas en Frédéric Bastet.

Marcellus Emants (1848-1923)

aant.

De Nederlandse fantasie is al ver op de lijdensweg, die naar uitputting
voert, gevorderd. Aan scheppingen geen gebrek. Zuidelijke landschappen
door hen, die nooit het zuiden hebben gezien, bossen in de Tesselse
duinen, waarnaar de bewoners van dit eiland tevergeefs zoeken,
dichterlijke opmerkingen in vissersmonden waaruit geen zeerobbenhoofd
wijs worden kan, dialecten op boerenlippen waarvan geen streek in ons
vaderland het eigendomsrecht reclameert, werelden van kwaad, die alleen
dienen om het goede te doen uitkomen en zegevieren, en een heel
luilekkerland van geluk tot beloning voor zoetsappige helden, die hun
misstapjes juist zo weten in te richten dat zij nog gelegenheid hebben
zich bijtijds te bekeren en dat zij vooral niet onfatsoenlijk worden.
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Portretje van Emants en zijn zusje.

Aldus Marcellus Emants in de voorrede bij de uitgave van zijn Drie novellen (1879).
Het verhalende proza van voorgangers en tijdgenoten krijgt hier een vinnige veeg
uit de pan. Volgens Emants mag de novellist overal toetasten waar hij in een
karakteristiek type of in een karakteristieke toestand een ‘kenteken van zijn tijd’
ontdekt, en dat kan ook de tekening van ‘het platte en gemene’ inhouden. Hij noemt
zich graag naturalist ‘om mijn instemming te kunnen betuigen met de leer die Taine
aan Balzac toedicht’:
Aux yeux du naturaliste, l'homme n'est point une raison indépendante,
supérieure, saine par elle-même, capable d'atteindre par son seul effort
la vérité et la vertu, mais une simple force, du même ordre que les autres,
recevant des circonstances son degré et sa direction.
(In de ogen van de naturalist is de mens geen onafhankelijke grootheid,
superieur, gezond van zichzelf, en bij machte dankzij zijn eigen inspanning
waarheid en deugd te verwerven, maar slechts een eenvoudige kracht,
van dezelfde aard als de anderen en zijn graad en richting ontvangend
van de omstandigheden.)
Als Emants deze woorden neerpent ter verdediging van zijn novelle ‘Een avontuur’,
die op aanraden van zijn mederedacteur niet in hun tijdschrift De Banier (1875-1880)
werd geplaatst om de ‘fatsoenlijke dames, bestuurders van deftige
leesgezelschappen’ niet te choqueren, is hij al een tijdje literair actief. Hij studeerde
een korte tijd rechten te Leiden, maar in 1871, na de dood van zijn vader, liet hij die
studie schieten en ging op reis naar onder meer Zuid-Duitsland, Zwitserland en
Italië. Hij heeft nooit een maatschappelijke functie
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bekleed en bleef als einzelgänger ver buiten alle literaire coterietjes. Hij was driemaal
getrouwd, ‘maar alleen gelukkig met zijn tweede echtgenote’. Op zijn grafsteen
stond aanvankelijk gebeiteld: BEKLAAG NOOIT DE VERLOSTE UIT DE KRANKZINNIGHEID
DIE LEVEN HEET.
Zijn eerste bijdragen levert hij als student al aan het tijdschriftje Quatuor
(1870-1871), onder meer een aantal nog weinig omlijnde opvattingen over de
verhouding tussen idealisme en realisme. In een tweede tijdschriftje, Spar en Hulst
(1872), is zijn belangrijkste bijdrage het opstel ‘Bergkristal’, naar eigen zeggen ‘een
woest stuk proza’. Het is een afrekening met de heersende burgermoraal, het
kerkelijke geloof en talloze maatschappelijke en vaderlandse vooroordelen. Het is
ook een uitroepen van de triomf van de vooruitgang en de vrije gedachte, die via
de kunst kan worden verkregen. Optimisme kleurt dit opstel.
In de jaren 1875-1877 kiest Emants een duidelijker positie in het actuele
idealisme-realismedebat en komt hij tot een coherente esthetische opvatting. Zijn
geschriften uit die tijd getuigen van een filosofisch pessimisme, verwant aan dat
van Schopenhauer en Von Hartmann. Hij zal die ideeën in zijn latere leven trouw
blijven tot aan zijn dood in 1923. Kloos typeerde hem overhaast als de ‘Johannes
Baptista der moderne literatuur’. Emants zou een aanzet gegeven hebben tot de
moderne novelle, het moderne epos, de moderne roman, en ook de grondslag
gelegd hebben voor het moderne Nederlandse treurspel. Het was een karakteristiek
die Emants niet welgevallig was. Hij wist zich navolger noch voorloper en ergerde
zich aan de ‘overdreven vereering van de woordkunst’. Kortom, hij hield zich afzijdig
van de Beweging van Tachtig. Emants schreef behalve twee epische gedichten,
Lilith (1879) en Godenschemering (1883), korte verhalen, reisimpressies en een
reeks romans die hoog werden aangeslagen, wellicht nog meer bij latere lezers dan
bij tijdgenoten: Jong Holland (1881), Juffrouw Lina (1888), Een nagelaten bekentenis
(1894), Inwijding (1901), Waan (1905) en Liefdeleven (1916).
Naar eigen zeggen sprak Emants zijn levensbeschouwing het duidelijkst uit in de
twee epische gedichten Lilith en Godenschemering. Heel kort samengevat vertelt
het eerste in 1253 rijmloze vijfvoeters geschreven gedicht hoe Lilith, het vrouwelijke
element van de schepping, eens de geliefde was van Jehova. Omdat God voor haar
bezweken is, is zij de personificatie van de wellust geworden. Zij wordt door Jehova
verstoten en moet op aarde boeten voor haar driften. Daar baart zij Adam, de eerste
mens, die vanaf het allereerste begin geplaagd wordt door onbevredigde begeerten.
Als hij Lilith heeft ontmoet, valt hij voor haar schoonheid, maar zij wil alleen wraak
op Jehova. Adam heeft, door Lilith verstoten, geen oog meer voor het paradijs en
kent alleen nog maar onrust en hunkering. Dat brengt Lilith ertoe haar
demonenzusters Heerszucht, Hebzucht,
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Honger en Dorst te mobiliseren en te overleggen hoe zij via Adam wraak kunnen
nemen op de vader. Om Adams eenzaamheid te verdrijven wil Jehova hem een
gezellin geven, ook uit Lilith geboren. De Heerszucht brengt aan Eva het bericht
over dat Adam niet naar haar, maar naar Lilith verlangt. Daarmee is de jaloezie
geboren, vooral als Adam zijn begeerte naar Lilith niet ontkent:
En voor een oogenblik van zaligheid
In Lilith's arm, aan Lilith's borst genoten
Is Eva's zustermin een luttle prijs.
Verzinke zij met alle pracht van Eden,
En 't koestrend licht dat uit den hemel daalt,
Voor immer uit mijn oogen in het niet!
Verkeere in haat des menschen koele vriendschap!
Losse in een enklen snellen brand van driften
Het lange leven op, en sterve 't lijf
Waarin die gloed verdooft!

Die verwensing van Adam gaat terstond in vervulling. Adam en Eva rest alleen nog
het verlangen naar de dood, een ‘leeg verlangen naar der dingen eind’. Lilith zelf is
door de ontknoping uit het veld geslagen. Heersen over de mensheid wil zij niet.
Dat mag de Heerszucht doen:
Mij blijve alleen de kracht met schoonen waan
Des menschen blik een pooze te begoochlen,
En hem te doen gelooven in 't geluk.

In het tweede grote epische gedicht in vijf zangen, Godenschemering, geschreven
in rijmloze verzen van vijf jamben, gaf Emants blijk van een episch talent zoals geen
van de Tachtigers dat bezat. Hij koos een Germaanse sage als centraal gegeven.
Tegenover elkaar staan Balder, die het gevoel, en de vuurgod Loki, die het verstand
representeert. Loki, ten onrechte verstoten, wordt de aanklager en wreekt zich op
de godenwereld. Eenmaal vastgebonden door de andere goden is hij nog
machteloos, maar dat is slechts voorlopig. Het onderdrukte verstand zal zich
bevrijden en kondigt de sidderende goden een strijd op leven en dood aan:
Geduld maar, goden, drinkt en dommelt voort.
Eens leer 'k den mensch nog waren levenslust,
Verlossing uit uw logenwaan t'erlangen.
De band verteert, die hier mijn leden bindt.
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't Was Loki, die u 't machtig-wezen leerde,
't Zal Loki zijn, die machteloos u maakt.
Ha, ijdel' eerzucht eens op Odiens troon
Te heerschen... naar veel hoog'ren prijs strekt thans
Mijn hand zich uit! Neen, hemel-heerschappij,
'k Begeer u niet; veel grooter is mijn macht,
Werp ik van eeuwigheid tot eeuwigheid
In 't stof de goden neer! U, onweerstaanb're,
Onkreukb're blinde, rechtelooze kracht,
Die, sluim'rend onder 't eeuwenheugend slib,
In 't grond'loos diep der grimm'ge Nornenbron,
Aan al wat is het aanzijn hebt geschonken,
Die levenloos des levens lijnen leidt
En doodt het oog, dat tot u door wil dringen,
U, u alleen acht Loki zijner waard,
Uw einde zij des vuurgods zege!

Emants heeft later tijdens een lezing uiteengezet waarom hij ertoe gekomen was
juist de ondergang van de Noorse godenwereld te kiezen voor zijn vijf zangen
omvattende epische gedicht:
Al heb ik er nooit over nagedacht op welke wijze ik mijn
levensbeschouwing eens aan het publiek in gedicht-, roman- of
drama-vorm zou kunnen opdringen, toen ik de Edda las vond ik in de
gedachten, de begeerten, de verhoudingen, de strijden der goden zoveel
dat mij volkomen scheen overeen te stemmen met de gedachten, de
begeerten, de verhoudingen en de strijden der mensen, namelik van de
mensen gelijk ze naar mijn opvatting zijn en willen en lijden, dat het mij
te moede werd, als had ik een ruwe diamant gevonden, die nog maar
geslepen hoefde te worden om te schitteren van het licht, dat voor mij de
waarheid inhield.
Die geslepen diamant, door Emants in latere herdrukken nog verder bijgevijld, groots
van opzet en geschreven in voortreffelijke rijmloze verzen vol geraffineerde
enjambementen, heeft door het optreden van de luidruchtige Tachtigers in zijn tijd
helaas te weinig geschitterd.
Het pessimisme van Emants kleurt eveneens en in steeds sterkere mate zijn
romans. De titel van het lijvige Jong Holland klinkt achteraf vooral ironisch, want
Emants schetst in deze roman een weinig verheffend beeld van de spes patriae.
De twee neven van de alom geachte bankier Henri Scheffer ontbreekt het aan
ambitie. De oudste, Gijsbrecht, is een man zonder enig ideaal. Hij gaat met verkeerde
vrienden om, zoals de cynicus Van Zevenhoven, die van plan is
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een geschiedenis van de ontucht te schrijven en er een weinig optimistisch
mensbeeld op na houdt:
Wij schamen ons voor een afstamming van apen, schermen met grote
woorden, dwepen met edele gevoelens, en toch beheerscht de kilste
zelfzucht onze daden, toch ligt er lafheid op den bodem onzer zielen, en
bestaat er geen dier dat zo zelfbewust het vuile zoekt als wij.
De jongste neef, Frits, erfelijk belast, wordt getekend als een zwakke natuur. Het
ontbreekt hem aan doorzettingsvermogen en hij leidt een ongericht leven. Hij is een
‘kind van den avondstond’. Maar ook de oudere generatie, belichaamd in de
hypocriete, zalvend orerende bankier Henri Scheffer, die een liefje mainteneert en
naar het buitenland vlucht als hij in grote financiële moeilijkheden geraakt, komt er
niet best af. Enig tegenwicht tegen het overheersende klimaat van pessimisme,
cynisme en huichelarij wordt geboden door Adolf Heykoper, een stille aanbidder
van Scheffers vrouw Elisabeth. Hij is naar Afrika vertrokken en zoekt na jaren de
familie weer op. Hij is de goodguy, die als spreekbuis van de auteur kan worden
beschouwd en met Elisabeth en haar dochter Clara als deugdzaam wordt getekend.
Die zwart-wittekening verschaft de plot iets dubbelzinnigs, zoals een eigentijds
criticus opmerkte. Al met al is Jong Holland een roman met nog duidelijk idealistische
trekken.
Van dat idealisme is niets meer over in Juffrouw Lina, de geschiedenis van een
vroegere keukenmeid. Ze is ongetrouwd, maar heeft wel een dochter. Ze gaat in
op het aanzoek van boer Prank en trekt naar het platteland. Lina is een
hyperzenuwachtige persoonlijkheid, wier nerveuze gestel geschokt raakt door de
komst van haar dochter, die zwanger blijkt te zijn van de zoon des huizes, die weigert
haar te trouwen. De dochter is wraakzuchtig en is eropuit ook de illusies van haar
moeder te vernietigen. Het boek eindigt met een catastrofe die in het hele boek al
was voorbereid: beide vrouwen rennen naar de spoorrails en ondanks tegenstribbelen
van Lina sleurt haar dochter haar mee voor de aanstormende trein.
Een nagelaten bekentenis, een van de somberste en tegelijkertijd een van de
indrukwekkendste romans uit deze periode, is een bekentenis van een loser, Willem
Termeer geheten, die zijn vrouw heeft vermoord en in een terugblik zijn leven vanaf
zijn vroege jeugd tot op zijn vijfendertigste jaar genadeloos beschrijft. De eerste
pagina begint met de woorden: ‘Mijn vrouw is dood en al begraven.’ Halverwege
de roman staat de regel: ‘In dit huis heb ik Anna gedood en in dit huis zit ik te
schrijven.’ Voordat het zover is, heeft hij zichzelf getypeerd als een lafaard die zijn
ware aard tracht te verbergen onder een aangenomen rol. Zijn zinnelijke natuur
doet hem verlangen naar vrouwen, maar
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vanaf zijn eerste verliefdheid op de mooie dochter van zijn schoolmeester tot aan
zijn bezoek aan publieke vrouwen reageert hij geremd en walgt hij van zichzelf. Als
hij eenmaal is getrouwd, volgt teleurstelling op teleurstelling. Het sterven van zijn
dochtertje lucht hem alleen maar op. Zijn vrouw Anna heeft een ijzeren
plichtsbetrachting, maar laat zich volgens Termeer niettemin inpalmen door de
hypocriete dominee De Kantere. De jaloerse Termeer begint een affaire met een
jonge vrouw, die hem eerst bevrediging schenkt, maar hem uiteindelijk met andere
mannen bedriegt. Ten slotte brengt Termeer zijn vrouw om het leven door het
toedienen van een overdosis van een door haar gebruikt slaapmiddel.
Het miserabele leven van Termeer wordt in de ik-vorm aangeboden. De
hoofdpersoon, hoezeer ook zichzelf kleinerend, brengt zijn weerzinwekkende
optreden jegens zijn medemensen wel in verband met de erfelijkheid:
[Toen] begon ik te begrijpen, dat mijn onhandigheid, mijn gebrek aan
moed en volharding, mijn behoefte aan emotie, mijn hang naar het
verbodene slechts de giftige bloesems waren van zaadkorrels in mijn
voorouders ontkiemd. De wortels reikten over me heen tot in afgesloten
levens en daarom zou ik ze nimmer kunnen uitroeien.
Verderop in de roman zegt hij daarover:
In de herediteit meende ik de verklaring hiervan te vinden. Geen liefde
had mijn ouders samengevoerd; van daar het kille, nuchtere egoïsme
van mijn gemoedsleven. Uitgeput door een woeste jeugd had mijn vader
me nog wel zijn overspannen begeerten geschonken, maar niet de kracht
ze te beteugelen of te voldoen. Door het besef van mijn minderheid in de
strijd des levens was ik lafharig geworden bij mijn eerste botsing met een
ander individu en de ijdelheid, het erfdeel van mijn moeder, had me
gedwongen die zwakheid zó goed te koesteren, dat zij onuitroeibare
wortels moest schieten in het diepst van mijn ziel.
Aldus dacht ik over me zelf en nog altijd ben ik van deze opvatting niet
teruggekomen.Het is in dit soort passages dat Termeer excuses aandraagt voor zijn stuitende
gedrag. In andere ogenblikken gaat hij in de verdediging en keert hij zich vol bitterheid
tegen de ‘normale’ medemens en zelfs één keer tegen de ‘geëerde, fatsoenlijke,
edeldenkende lezer’. Zijn bête noire bij uitstek is de zalvende dominee De Kantere,
die met de Duitse psycholoog Von Feuchtersleben (Gezondheidsleer der ziel)
schermt en betoogt dat hypochondrie en andere geestelijke kwalen door de kracht
van de wil overwonnen kunnen worden.
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Deze uitzonderlijke roman wordt, zoals vrijwel al het prozawerk van Emants, tot het
naturalisme gerekend, waarvan het vele kenmerken vertoont. Willem Termeer is
het schoolvoorbeeld van een hypernerveus karakter. Van Deyssel was opgetogen
over Een nagelaten bekentenis. ‘Dit boek is zoo koud en zoo duidelijk onvermurwbaar
als een heldere kelder van ijs.’ Ook andere critici waren lovend. De ten onrechte
vergeten crititus W.G. van Nouhuys schreef in een recensie in het tijdschrift Los en
Vast (1895), dat later is opgenomen in Studiën en critieken (1897), voorspellende
woorden:
Hem nu in onze eigen literatuur de plaats aan te wijzen waarop hij
aanspraak heeft, is voorshands nog onmogelijk; maar ik ben er zeker van
dat zijn naam nog in de geschiedenis onzer letteren zal genoemd worden,
als de namen van velen, wier stem met zelfverheffing gehoord werd in
het litterair rumoer van het laatste tiental jaren, lang zullen vergeten zijn.
Het zou niettemin vrij lang duren voordat deze woorden bewaarheid werden. De
eerste druk van Een nagelaten bekentenis werd zelfs verramsjt. Pas na de Tweede
Wereldoorlog volgde er een kentering en kwam herdruk na herdruk op de markt.
De herontdekking van deze huiveringwekkende roman moet iets van een schok van
herkenning betekend hebben. De twintigste-eeuwse lezer zal in Willem Termeer de
zwarte kanten van zijn eigen persoonlijkheid hebben herkend in het besef dat de
grenzen tussen normaliteit en abnormaliteit veel vlottender zijn dan men aan het
eind van de negentiende eeuw voor mogelijk hield. Terecht eindigde Ton Anbeek,
die in 1994 een editie van Een nagelaten bekentenis bezorgde, zijn inleiding met
de woorden: ‘Voor zover er een Nederlandse canon bestaat, behoort dit boek er
zeker toe.’

Het toneel vanaf 1860

aant.

Toen het rederijkerscircuit steeds meer een doodlopende weg bleek te zijn voor de
verbetering van het toneel, kozen Van Lennep en Schimmel een andere tactiek:
zitting nemen in commissies ter verheffing van het theater. Het zijn er heel wat
geweest. De koning stelde er, op instigatie van Van Lennep, een in ‘ter beraming
en opgave der middelen tot herstel van het nationale tooneel’. De diagnose van het
rapport loog er niet om. Het nationale toneel was, zo vond men, zo diep gezonken
dat in Amsterdam ‘Engelsche boksers, koorddansers, springers, goochelaars van
ginds en her’ en een Duitse operatroep elkaar afwisselden. Het herstelplan voorzag
in goede stukken, bekwame acteurs, een kundig schouwburgbestuur en een kritisch
publiek. De oplossing zou voorts
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liggen in de stichting van een algemeen nationaal toneel, onder leiding van
onbezoldigde commissarissen, die geselecteerd zouden worden uit de belangrijkste
toneelsteden. Die commissarissen zouden een directeur moeten kiezen met een
vast salaris en de koning zou als beschermheer moeten optreden. Gemeentelijke
subsidies moesten ook beschikbaar komen. Het waren stuk voor stuk verstandige
voornemens, maar mede door forse kritiek die op de plannen werd geuit, verdween
het rapport in een la. De Maatschappij tot Nut van 't Algemeen ging de toneelmisère
eveneens ter harte. Ook daar moest een toneelcommissie het verlossende woord
spreken door de beantwoording van de vraag: ‘Welke middelen moeten worden
aangewend om de belangstelling in het Nederlandsch Tooneel te verlevendigen en
het te maken tot eene gelegenheid van gepast vermaak van alle standen onzes
volks?’ Richt een toneelschool op, luidde haar belangrijkste advies.
Ten slotte vormde de zorgelijkheid van het Nederlandse toneel ook een steeds
terugkerend thema op de jaarlijkse taal- en letterkundige congressen die afwisselend
in Noord en Zuid werden gehouden. Toen tijdens het congres te Leuven in 1869
voor de zoveelste keer zorgelijk over het toneel werd geklaagd, nam de jurist J.N.
van Hall het woord en stelde voor nu eindelijk eens de daad bij het woord te voegen.
Het was zaak te komen tot de oprichting van een toneelverbond dat tot taak had
het toneel in Noord- en Zuid-Nederland naar een hoger peil te tillen. De vergadering
reageerde geestdriftig op dat voorstel. Er werd weer een commissie ingesteld, en
ditmaal bleef het dankzij de inspanningen van Schimmel en Van Hall niet bij mooie
woorden. Het jaar daarop volgde reeds de constituerende vergadering van het
Nederlandsch Tooneelverbond, met Schimmel als voorzitter, de initiatiefnemer Van
Hall als secretaris en voorts Cremer en de zuiderling Jan van Beers. Het
Tooneelverbond stelde een toneelschool in en kwam in 1871 met een eigen tijdschrift,
Het Nederlandsch Tooneel, ter verbetering van de dramatische kunst.
De hooggestemde plannen sloegen aanvankelijk aan. Het aantal leden groeide
gestaag en zowel in Nederland als in België werden lokale afdelingen opgericht.
Helaas taande al na enkele jaren de animo. De keuze van Amsterdam als
vestigingsplaats voor de toneelschool viel in Vlaanderen niet in goede aarde. De
meeste Belgische afdelingen waren dan ook eendagsvliegen, uitgezonderd Gent,
waar in 1871 het eerste professionele toneelgezelschap Het Nederlandsch Tooneel
werd opgericht. Ook uit Nederland kwam kritiek; ‘een werkeloze vereniging van
onschuldige individuen’ heette het in De Amsterdamsche Courant. Het
‘Kransenverbond’ werd de bijnaam, omdat volgens velen het verbond voornamelijk
kransen uitreikte bij jubilea en begrafenissen van acteurs.
In 1876 kwam het tot een scheuring binnen het verbond. Voorzitter Schimmel
vond het tijd om een modeltoneelgezelschap op te richten tegen de zin van
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zijn medebestuurders. Schimmel trad vervolgens af als voorzitter en richtte de
vereniging Het Nederlandsch Tooneel op. Dankzij een aantal geldschieters wist hij
een aantal goede krachten aan te trekken, met gevolg dat deze vereniging uitgroeide
tot het belangrijkste Nederlandse gezelschap. Wat repertoirekeuze en spelstijl betreft
werd het trendsettend. In 1881 verwierf de vereniging het predikaat ‘Koninklijk’.
Vanaf dat moment ging de meeste aandacht nu uit naar deze koninklijke vereniging,
terwijl de rol van het Tooneelverbond werd gemarginaliseerd. Niettemin bestaat het
Tooneelverbond nog altijd, zij het dat het in 1970 werd omgevormd tot een stichting
zonder leden. Ook het tijdschrift, verschijnend onder de nieuwe naam Toneel
Theatraal, wist het leven te rekken tot op de dag van vandaag.
De toneelproductie zelf bleef in deze periode onder de maat. Na het hoogtepunt
in zijn toneelcarrière, Struensee (1868), waagt Schimmel zich aan burgerlijke
toneelstukken, waaraan geen lang leven beschoren was. Evenmin had J.J. Cremer
succes met zijn toneelproeven en ook andere novelleschrijvers als Gerard Keller
en Johan Gram schreven blijspelen die niet beklijfden. Succes oogstte Multatuli
aanvankelijk met zijn Vorstenschool, dat in 1875 voor het eerst werd opgevoerd in
Utrecht, later ook in Rotterdam en Leiden. In de periode van maart 1875 tot mei
1879 werd het stuk maar liefst 54 maal op de planken gebracht. Die aandacht had
minder met de kwaliteiten van het stuk zelf te maken dan met de populariteit van
Multatuli en met het gegeven dat Mina Kruseman, de meest omstreden Nederlandse
actrice, de hoofdrol van koningin Louise vervulde. Vorstenschool is een ideeëndrama.
De boodschap wordt uitgedragen door de protagoniste Louise, die hoge denkbeelden
heeft over samenleving, staatkunde, en de rol van de koning, ministers en parlement.
In het stuk wordt een verlicht despotisme gepredikt, eerder al door Multatuli in een
van zijn Ideën bondig samengevat. Het was niet Multatuli's eerste stuk. De bruid
daarboven, een jeugdwerk en een romantische draak, door de auteur zelf ook als
een ‘vod’ veroordeeld, was eenmaal in 1865 op het toneel gebracht. Vorstenschool,
drama in vijf bedrijven en geschreven in rijmloze jamben, kende een lange
voorgeschiedenis. Multatuli begon eraan in 1867 en droeg er in de jaren 1868 en
1869 tijdens zijn lezingentournees al fragmenten uit voor.
In de vroege ochtend van 20 februari 1890 brak er brand uit in de Amsterdamsche
Schouwburg. De bibliotheek van Het Nederlandsch Tooneel, de kostuums en de
decors gingen in vlammen op. Juist in de jaren van de brand werden er pogingen
ondernomen de kwaliteit van het Nederlandse toneel te verhogen. Toen na vier jaar
de Amsterdamsche Schouwburg zijn deuren weer opende, werden er vervolgens
twee tendenties zichtbaar. Enerzijds kreeg het naturalistisch toneel, dat een
natuurgetrouwe weergave van de werkelijkheid nastreefde, het voor het zeggen.
Het betekende het einde van de oude toneelconventies en stimuleerde
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de productie van modern oorspronkelijk Nederlands repertoire. Anderzijds werd de
weg geëffend voor niet-realistische theaterexperimenten. Beide toneelrichtingen
weerspiegelen op een opvallende manier de algemene literatuurontwikkelingen.
Het toneel maakte in feite een inhaalmanoeuvre.

De Beweging van Tachtig

aant.

In de laatste twee decennia van de negentiende eeuw raakt de Nederlandse
letterkunde op drift door een nieuwe generatie dichters en romanciers die zich op
weinig orthodoxe wijze aan de lezer presenteert. Sinds jaar en dag staat die nieuwe
fase in de ontwikkeling van de Nederlandse literatuur te boek als de Beweging van
Tachtig. Het is een veelzeggende, maar ook suggestieve aanduiding. Zij verwijst
niet alleen naar een specifiek tijdvak, maar koppelt dat tevens aan het idee van
verandering, verschuiving en dynamiek. Zij roept voor de voorafgaande periode ook
een tegenbegrip op: rust, stilstand, doodstroom. En ten slotte lijkt de woordcombinatie
te impliceren dat het hier gaat om een doelbewust gezamenlijk optrekken van een
groep gelijkgestemden. Het etiket ‘Beweging van Tachtig’ fungeert zo als een
strijdbaar vaandel waarachter een nieuwe generatie kon optrekken. De vraag is wie
die woordcombinatie eigenlijk gemunt hebben, de Tachtigers zelf of latere
literatuurhistorici die in hun positieve waardering van deze groep jongeren dit label
eraan hechtten.

Een traditioneel begin
De groep van auteurs die gewoonlijk tot de Tachtigers worden gerekend - Kloos,
Verwey, Van Eeden, Van Deyssel, Van der Goes, Paap, Gorter - is
literair-sociologisch interessant. Ze hadden allemaal iets met Amsterdam. Een aantal
van hen bezocht daar de in 1863 opgerichte hbs en studeerde vervolgens veelal in
die stad verder. Zij hadden elkaar beter leren kennen of voor het eerst ontmoet in
het letterkundig genootschap Flanor, opgericht op 14 juni 1881. Dat laatste is achteraf
gezien nogal opzienbarend. Als er iets kenmerkend is voor het negentiende-eeuwse
literaire leven, dan is het wel de organisatie ervan in verenigingen, maatschappijen
en genootschappen. Het is opmerkelijk dat die nieuwe generatie, die zich in zo veel
opzichten afzette tegen haar voorgangers, dus in feite uiterst traditioneel van start
ging door zich aan te sluiten bij zo'n literair genootschap. Ze werden vrijwel allemaal
lid en bleven dat ook tot de opheffing in 1886. Sommigen waren er bovendien uiterst
actief. Kennelijk beschouwden ze, om met Jacob Geel te spreken, Flanor niet als
een ‘uitgebrande krater’. De vraag is dan ook wat deze literaire club beoogde en
welke rol de jongeren daarin speelden.
Dankzij een veelal uitvoerige notulering van de in totaal zestig bijeenkomsten
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kan het reilen en zeilen van Flanor vrij nauwkeurig in kaart worden gebracht. Men
vergaderde, aanvankelijk eenmaal per drie weken en later eens per maand in een
bovenzaaltje van het Amsterdamse restaurant De Karseboom. Gedrukte statuten
en een huishoudelijk reglement zorgden voor een ordelijk verloop. Niet minder dan
drie vergaderingen werden gevuld met het vaststellen van die statuten (zeven
artikelen) en het huishoudelijk reglement (58 artikelen). Uiteindelijk leken al die
artikelen, koninklijk goedgekeurd, in de regulering van werkzaamheden, leden,
bestuur, vergaderingen, gelden, introductie enzovoort als twee druppels water op
de traditionele ‘spoorboekjes’ van de doorsneegenootschappen. Als doel stelde
men ‘de fraaie letteren te beoefenen en gelegenheid te geven tot gedachtenwisseling
op dit gebied’. Dat doel hoopte men te bereiken ‘door het houden van vergaderingen,
waarop door de leden bijdragen worden geleverd en beoordeeld’.
Initiatiefnemer was de toen tweeëntwintigjarige Frank van der Goes, die uit grote
onvrede met het peil van de Nederlandse letterkunde, samen met zijn vriend, de
classicus M.B. Mendes da Costa (31 jaar) en de gymnasiumleraar H.C. Muller (25
jaar), besloot ‘eenige meer of minder jonge lui’ uit te nodigen om een letterkundige
vereniging op te richten. In het begin bestond het gezelschap uit dertien leden, en
die waren niet allemaal even jong: twee leraren klassieke talen, de directeur van
een toneelschool, een architect, twee toneelspelers, maar ook een drietal
aspirant-beoefenaars van de fraaie letteren, namelijk Willem Kloos (22 jaar), W.A.
Paap (25 jaar) en Frederik van Eeden (21 jaar).Aanvankelijk is er nogal wat
onenigheid, zowel over het doel als over de naam van de vereniging. Het felst trekt
Paap van leer. Hij wil dat alleen ‘slechts over hoofdzaken eensdenkenden’ als lid
worden toegelaten. De ‘eenheid van richting’ zou volgens hem minder in ‘gelijkheid
van denkbeelden’ dan ‘in een algemeen gedeelden afkeer van de voortbrengselen
der hedendaagsche letterkunde’ gezocht moeten worden. Een eigen tijdschrift is
dan ook nodig. ‘Het tijdschrift zou die eenheid bevorderlijk kunnen zijn door zich ver
boven de bestaande te verheffen en de andere voor zoover zij nog binnen zijn
gezichtskring vallen scherp te kritiseren.’ Dit periodiek zou volgens ‘beginselen
bestuurd moeten worden: L'art pour l'art zij onze leuze’. De student in de rechten
H.G. Samson zou de vereniging het liefst De Nieuwe Gids willen noemen, maar dat
voorstel vindt geen genade in de ogen van de anderen. Het wordt na eindeloze
discussies uiteindelijk Flanor. De beslissing om een eigen tijdschrift uit te brengen
stelt men uit tot later.
Een halfjaar later, op 10 mei 1882, komt Paaps voorstel weer ter tafel, maar het
haalt het niet. De Flanor-leden kunnen volgens sommigen hun creatieve bijdragen
heel goed slijten aan de bestaande tijdschriften; anderen zijn van oordeel dat de
deelnemers aan het gezelschap nog te weinig hebben gepres-
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teerd om zich aan een eigen tijdschrift te wagen. Daar wordt tegen ingebracht dat
het gros van de Nederlandse tijdschriften op sterven na dood is. Het ontstaan en
streven van Flanor is een bewijs dat er ‘een nieuwe toestand op letterkundig gebied’
begint te ontluiken. Wat men beoogt, zou misstaan in de andere tijdschriften. De
levensvatbaarheid van een door Flanor-leden volgeschreven tijdschrift wordt door
de meesten echter betwist, want het kost het bestuur nu al moeite genoeg om de
leden tot een spreekbeurt te bewegen. Hoe zal men dan ooit een tijdschrift vol
krijgen? De vereniging telt weliswaar twintig leden, maar Van der Goes, Kloos en
Paap tellen eigenlijk niet mee vanwege ‘gebrek aan ambitie’. En daarmee is het
tijdschriftenplan voorlopig van de baan.
Uiterst traditioneel zijn aanvankelijk ook de strikte procedures die bij de
vergaderingen in acht worden genomen. Er wordt een rooster van sprekers
vastgesteld en er worden commissies benoemd die schriftelijk commentaar dienen
te leveren op de referaten. Al snel wordt daar de hand mee gelicht. Sprekers
schitteren door afwezigheid op de avond dat ze geacht worden op te treden. De
schriftelijke kritiek maakt plaats voor opmerkingen uit de losse pols. Eén ding wordt
uit de veelal uitvoerige notulering wel duidelijk: men spaart elkaar niet en zegt elkaar
ongezouten de waarheid.
Zoals in alle literaire verenigingen is het ledenverloop vrij groot. Veel wat oudere
leden, onder wie opvallend veel leraren klassieke talen, houden het na verloop van
tijd voor gezien; zo niet Mendes da Costa, die jarenlang als secretaris fungeerde,
gezag uitstraalde en ten slotte tot erelid werd benoemd. De latere Tachtigers blijken
trouwe Flanor-gangers. Een paar cijfers: de initiatiefnemer Van der Goes bezocht
meer dan veertig van de in totaal zestig bijeenkomsten. Hij was altijd wel te porren
voor een voordracht en viel vaak in met verhandelingen over het Nederlandse en
buitenlandse toneel als anderen verstek lieten gaan. Ook Van Eeden gaf meer dan
dertigmaal acte de présence. Hij was buitengewoon populair met het voordragen
van zelf vervaardigde humoristische stukjes, zoals zijn Grassprietjes en
toneelstukken. Jarenlang fungeerde hij ook als voorzitter. Paap was in het begin
actief, maar laat het later afweten. Opvallend is ook de aanwezigheid van Kloos,
die - met een onderbreking van een halfjaar - ruim twintigmaal de bijeenkomsten
bezocht. Actief was hij niet. Eenmaal pleitte hij ervoor dat de vereniging moest
worden uitgebreid door een uitnodiging te sturen aan ‘verschillende jongelui van
literaire ontwikkeling’ om lid te worden, maar hij trok dat voorstel weer snel in toen
er weinig bijval voor was. Hij zou wel voorstellen om Stratemeyer en De Meester
als lid toe te laten, en ook Van Deyssel, die voor het eerst op 5 juni 1883 een
vergadering bijwoonde, maar even snel weer vertrok als hij gekomen was. Niettemin
werd hij als lid aangenomen in de vergadering van 16 oktober.
Langzamerhand wordt Flanor toch een club van de jongeren: Jacob van Looy
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komt erbij, Willem Arnold Witsen, Jan Veth, Frans Erens, Arnold Aletrino, en op 19
februari 1885 Albert Verwey. In de vergadering van 13 januari 1885 begint Verwey
met het voorlezen van berijmde notulen van de vergadering van 16 december 1884.
Daarna ‘plaatst hij zich achter een katheder en leest zijn Persephoné’, een proeve
‘waaruit het meer ernstige en verhevene van zijn talent blijkt’. Zoals de notulist
schrijft, maken de ‘juist gekozen beelden en woorden van het gedicht [...] een
machtigen indruk op de vergadering’. Verwey voert ook weer het woord in de
vergadering van 10 februari 1885 en houdt een betoog over de vraag ‘Wat is literaire
kritiek?’, waarbij hij een onderscheid maakt tussen twee soorten, de ‘brutale,
overweldigende’, die eigenlijk zelf poëzie is, en de ‘wetenschappelijke,
systematische’. Er volgt een geanimeerde discussie, waarbij het lid G. Roodenburch,
iemand van de oude garde, het opneemt voor wat hij noemt de ‘dichters der oude
School’. De jongeren zouden daar meer waardering voor moeten hebben. Hij wordt
bijgevallen door het erelid Mendes. Hij is over Verweys betoog even onvoldaan als
hij was bij de lectuur van Persephoné. De ‘nieuwe School’ is te zeer gericht op de
vorm, maar op de inhoud wordt niet gelet. Verwey is het wel enigszins eens met
Mendes. De vorm moet goed zijn, maar ook de inhoud, want: ‘Vorm en inhoud zijn
eigenlijk één.’
Naarmate de tijd vordert wordt Flanor meer en meer de proeftuin van de jongeren
die werk uitproberen, dat niet veel later (1885) in De Nieuwe Gids zal verschijnen.
Ook laten de ouderen het nu vrijwel afweten en zijn de latere Tachtigers vrijwel entre
nous. Zo leest Verwey in de vergadering van 24 november 1885 zijn Demeter voor
ten overstaan van Aletrino, Van der Goes, Erens, Kloos en de introducés H.J. Boeken
en H. Cosman. Van de oude school is alleen A. Roodhuyzen aanwezig. Kritiek wordt
er nauwelijks geleverd. De dichter was er ‘te goed in geslaagd een stemming te
weeg te brengen’. In de op twee na laatste vergadering, waar ook de potentiële
uitgever van De Nieuwe Gids, Binger, aanwezig is, ontstaat er een levendig debat
tussen wat wordt genoemd de ‘vooren tegenstanders der oude school’, waarbij
vooral Van der Goes heftig uitvalt tegen de ‘conventioneele kunst’. Het met veel
vuur gevoerde debat duurt tot ver in de avond. De allerlaatste vergadering vindt
plaats op 22 juni 1886. Men is nog met zijn achten: Boeken, Binger, Kloos, Van
Deventer, Aletrino, Van der Goes, Verwey en als introducé Herman Gorter. Het is
daar dat Van der Goes zijn conceptbrochure over majesteitsschennis ten doop
houdt, waarop een levendig debat volgt. Daarna is het afgelopen met Flanor.
Mendes da Costa, die in De Nieuwe Gids van 1925 zijn ‘Flanor-herinneringen’
publiceerde, eindigt zijn lezenswaardige verhaal met de opmerking dat het onzin is
om te beweren dat De Nieuwe Gids zou zijn voortgekomen uit Flanor. Hij gelooft
wel stellig dat het tijdschrift misschien nooit zou zijn verschenen zonder het
voorbereidende werk van Flanor, en zeker niet al in 1885. Flanor
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zelf overleefde met ongeveer een jaar de oprichting van De Nieuwe Gids. Het lijkt
erop dat de entree van Verwey ervoor heeft gezorgd dat de vereniging op scherp
kwam te staan. Dankzij zijn bijdragen, en niet die van Van Eeden of Van der Goes,
werd er openlijk gesproken over een oude en nieuwe school. De rol van Kloos was
eigenlijk zeer gering, ondanks zijn vrij trouwe opkomst. Hoe verschillend de
voorkeuren van de Flanor-leden waren, wordt goed zichtbaar uit een door Frans
Erens in zijn Vervlogen jaren (1938) opgetekende uitspraak van het lid Sinclair:
Als er op Flanor over iets werd geredetwist, dan zegt Kloos: ‘Ja, zie je,
je kunt wel gelijk hebben, maar Shelly...!’ Van der Goes zegt: ‘...maar
Shakespeare...!’ Verwey zegt: ‘...maar Keats...!’ Karel Thijm: ‘...maar
Zola...!’, Erens: ‘...maar Baudelaire...!’
Het is tekenend dat Erens geen andere, oudere leden noemt. Hoe dan ook, in het
laatste jaar was Flanor van een literaire vereniging oude stijl verkleurd tot het
speelveld van de Tachtigers, waar de ouderen zich niet langer thuis voelden. Het
blijft niettemin verwonderlijk dat de Tachtigers het er zo lang hebben uitgehouden.
Dat is misschien nog het meest te begrijpen van Van Eeden, de minst Tachtiger
onder de Tachtigers, die met zijn vele voordrachten veel succes had bij oud en jong
en er jarenlang met zwier de voorzittershamer hanteerde. Raadselachtiger is dat
Kloos, ‘den vrij nonchalanten Kloos’, zoals Mendes hem noemde, zo lang lid bleef,
terwijl hij als medetekstbezorger van de nagelaten gedichten van Jacques Perk al
in 1882 buiten de club om voor de nodige opwinding had gezorgd. Wat zocht en
vond Kloos eigenlijk in Flanor? Het is niet onmogelijk dat de kwetsbare en labiele
Kloos deze club, waar het soms zeer heftig aan toe ging en veel bijeenkomsten met
een gezellig souper werden besloten, als een centrum van vrienden en
gelijkgestemden beschouwde, dat hem houvast bood.

Perk-Kloos
Buiten Flanor om was het Kloos die aan het begin van de jaren tachtig zich het
meest profileerde door zijn bemoeienis met de literaire nalatenschap van de
jonggestorven Jacques Perk (1881). Perk en Kloos hadden elkaar voor het eerst
ontmoet in mei 1880 in de Kalverstraat. Perk had kort daarvoor Kloos' Rhodopis,
dat in diezelfde maand in Nederland was gepubliceerd, gelezen en hij nodigde de
dichter uit om op zijn kamer zijn Mathilde-cyclus te bekijken. Het werd het begin van
een kortstondige vriendschap, die hen onder meer naar het Belgische Laroche
voerde, waar Perk een jaar eerder Mathilde Thomas had ontmoet. De al te knellende
vriendschap werd door Perk in april 1881 verbroken, maar dat belette Kloos niet
om zich na de dood van Perk, zes maanden later, op te werpen als diens
tekstbezorger. Maar eerst schreef hij, enkele dagen na Perks dood, een
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‘In Memoriam Jacques Perk’, waarin herdenking en proclamatie van een nieuwe
toekomstige Nederlandse literatuur hand in hand gaan. Zijn beschouwing is
doortrokken van ironie, wanneer hij ‘den weldadigen invloed’ releveert die ‘de
hartelijke zangen van een Beets, een ten Kate, een de Génestet op velen onzer
landgenooten hebben uitgeoefend’. Echter, de poëtische literatuur waar zij de
hoofdrepresentanten van zijn, is niet in staat ‘de ziel te bevredigen’. Als men de
Nederlandse literatuur zou willen verheffen, dan zou men er goed aan doen bij de
Engelsen en de klassieke Oudheid te rade te gaan. Hoe dan ook, het staat voor
Kloos vast dat Jacques Perk eraan meegewerkt heeft de Nederlandse literatuur
krachtiger te maken door een aantal bijzondere kwaliteiten: stoutheid van conceptie,
zowel in beeld als in gedachte, voorts een rijk gemoedsleven en een tomeloze
levenskracht. Bovendien, aldus Kloos, bediende Perk zich van een taal waarin de
‘misbruikte wendingen en figuren’ werden vermeden, waardoor er aan zijn expressie
‘íets eigenaardigs en individueels’ verleend werd. Dat nu is een kenmerk van
waarachtige poëzie. En verder, in plaats van de bekende verheerlijking van huiselijke
deugden is er bij Perk sprake van ‘een aanbidding van het schoone in Kunst en
Natuur’, terwijl ook de liefde bij hem als iets goddelijks wordt vereerd. Eindigend
met Perks befaamde regels ‘Schoonheid, wie éenmaal u aanschouwt, leefde genoeg’
maant Kloos zichzelf en de lezer te ‘streven naar de hoogte, waarheen hij ons den
weg heeft gewezen’.
Ruim een jaar later gaat het er heel wat heftiger aan toe, wanneer Kloos in zijn
eerste ‘Inleiding’ bij de nagelaten gedichten van Jacques Perk ongemeen fel van
leer trekt tegen de vertegenwoordigers van de huiselijke poëzie en daar zijn visie
op de dichtkunst tegenover stelt. Kloos laat er nu geen enkel misverstand meer over
bestaan dat echte poëzie ‘eene gave van weinigen voor weinigen’ is. De dichters
vóór hem die zich in toegankelijke verzen beijverden de gevoelens en emoties van
hun lezers van de wieg tot het graf te verwoorden, worden hardhandig buitengesloten.
Smalend noemt hij hen:
[...] oningewijden, die, verleid door het gemak, waarmede een gevormde
taal zich laat hanteeren, met vlijt en vlugheid hun gemoed den volke gaan
ontboezemen. Passie is hun onbekend en verbeelding wordt hun
overvloedig toegereikt door het dagelijksch gebruik, of door herinneringen
aan oudere literatuur, maar zij weten aangenaam te zingen op bekende
wijzen van het lief en leed des huizes, dat aan den dag komt bij geboorten
en trouwpartijen, begrafenissen en ‘vertrek naar elders’; ook copieeren
zij, meer of min nauwlettend, eenige voor de hand liggende beeldjes uit
het lagere leven, en eischen een traan voor het lijden van hun
waschvrouw, die door haar man geslagen wordt, of omgekeerd. Zij
scheppen vooral behagen in het kleinere lied, waarin zij de zedigheid
hunner future's, en de kuischheid hunner gades, en de onschuld van hun
kroost prijzen, of uit de natuur van hun buitentje
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dankensstof zamelen voor de goedheid des Scheppers - en in de langere
bespiegeling, waardoor zij hunne godsdienstige, zedelijke en
maatschappelijke belijdenissen bekend maken, ze uitsprekende met
zelfvertrouwen, en waardigheid, maar vooral met zelfvertrouwen, met
nauwkeurigheid en kalmte, maar vooral met kalmte. Als zij vuur vatten,
zorgen zij steeds, dat het pas geeft: b.v. wanneer het vaderland, het
opperwezen, of de deugd ter sprake wordt gebracht, en steeds zóo, dat
ieder gemakkelijk inziet, waar de zanger heen wil, en meê kan drijven op
den klank, zonder op den soms wat zonderlingen zin der woorden te
letten. Maar gewoonlijk houdt men zich bedaard, en men dringt gedurig
aan op eenvoud en natuurlijkheid - eigenlijk meent men: simpelheid en
vermijding van het artistieke - zonder welke de dichtkunst in ‘holle retoriek’
of ‘onontwarbare gewrongenheid’ omslaat. En dat is verstandig. Men doet
wel, zich te wachten voor verheffing, als men vooruit weet, dat men vallen
zal al komt men er zoo ook toe, een literatuur te bezitten, die gevoeligheid
voor gevoel, conventioneel gemeengoed voor verbeelding, en effene
vloeiing voor diepere melodieën geeft.
Dat is dodelijke satire van de pas drieëntwintigjarige Kloos. Scherper en beter
geformuleerde kritiek op de poëzie van voornamelijk de dominee-dichters is er niet
geschreven, ook niet door Busken Huet. Hij volstaat echter niet met neerslaan, maar
geeft ook aan wat de ‘gave van weinigen voor weinigen’ impliceert:
De poëzie is geen zachtoogige maagd, die, ons de hand reikend op de
levensbaan, met een glimlach leert bloemen tot een tuiltje te binden, en
zonder kleerscheuren over heggen heen te stappen [...], doch eene vrouw,
fier en geweldig, wier zengende adem niet van ons laat, die ons bindt aan
haar blik, maar opdat wij vrij zouden zijn van de wereldzorg, die hart en
hoofd in bedwelming stort, maar ook den drang en de kracht schenkt,
zich weder op te richten tot reiner klaarheid dan te voren, die de hoogste
vreugd in de diepste smart, doch tevens de diepste smart in den wellust
van de pijn verkeert, en tot bloedens toe ons de doornen in het voorhoofd
drukt, opdat er de eenige kroon der onsterfelijkheid uit ontbloeie.
Poëzie is geen kinderspel of aangenaam tijdverdrijf, maar een zaak van dodelijke
ernst, die de dichter - de allusie is maar al te duidelijk - als Christus een doornenkroon
op het hoofd drukt, maar hem ook onsterfelijkheid verleent. Hoe ver verwijderd die
poëzie is van wat doorgaans onder poëzie wordt verstaan, staat in de vlammende
slotregels van de ‘Inleiding’:
Geen genegenheid is zij, maar een hartstocht, geen bemoediging maar
een dronkenschap, niet een traan om 's levens ernst en een lach om zijn
behaaglijkheid, maar een gloed en een verlangen, een gezicht en een
verheffing, een wil en een daad,
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waarbuiten geen waarachtig heil voor den mensch te vinden is, en die
alleen het leven levenswaard maakt. Anderen mogen buigen en bidden
in bangheid en hoop, alsof zij door de planken der groeve den geur van
het paradijs konden erkennen, en den landweg hunner bewegingen
beperken tusschen de optrekjes der christendeugden naar het verschiet
der eeuwige zaligheid - zaliger de dichter, die geen drukking boven, noch
om zich duldt, die de dingen dezer wereld langs zich voorbij ziet gaan
met een bewonderenden blik, en over allen den schijn zijner eigene
schoonheid doende spelen, geen zucht van begeerte laat, als zij wijken
- zoo wonderbaar en zoet als het leven dunkt hem de dood - maar die
zichzelven godheid en geliefde tevens is, waar hij stormt en juicht, en
weent en mijmert, eenzaam met zijn ziel onder de blauwe oneindigheid.
Het is indrukwekkend proza, een verwoording van wat poëzie zou moeten zijn en
van de hoge taak die er voor de echte dichter is weggelegd. Terecht staat deze
‘Inleiding’ dan ook te boek als hét manifest van Tachtig, al is ze minder vernieuwend
dan Kloos de lezer wil doen geloven. Immers, wanneer Kloos stelt dat de kunst tot
taak heeft om de ongrijpbare, vluchtige zielsaandoeningen, de ‘stemmingen’, ‘de
bewegingen van de ziel’ te presenteren, staat hij in een lange traditie. Vóór hem
hadden Busken Huet en Pierson al geformuleerd dat poëzie naast verbeelding ook
hartstocht diende te zijn. In zijn sarcastische neerhouwen van de huiselijke poëzie
had hij in Busken Huet al een even ironisch voorganger gehad. Als Kloos de uniciteit
van elke stemming benadrukt en claimt dat het vastleggen daarvan ook om een
unieke vorm vraagt, door hem gekoppeld aan de stelling dat vorm en inhoud één
zijn, herhaalt hij wat in Nederland al door Vosmaer en Paap was uitgesproken. En
ook het l'art-pour-l'artstandpunt dat in de slotpassage doorklinkt, was al eerder in
Nederland te vinden. Dat alles neemt niet weg dat vóór Kloos deze waarheden nooit
zo polemisch en hartstochtelijk waren gebundeld. En wanneer men voor ogen houdt
dat vóór Tachtig poëzie een gemeenschappelijke affaire was van dichter en publiek,
dan komt Kloos' pregnante formulering dat poëzie ‘een zaak van weinigen voor
weinigen’ is, neer op een fundamentele breuk met de voorafgaande
dichtersgeneratie. In plaats van een vorm van solidariteit tussen dichter en publiek
proclameert hij een act van desolidariteit. Een dichter schrijft voor zichzelf en enkele
ingewijden; aan het grote publiek heeft hij geen boodschap meer. Voor de jongeren
van toen was dit programma de blauwdruk van een nieuw type poëzie, dat men
enkele jaren later in De Nieuwe Gids zou realiseren.
Hoe gloedvol en polemisch deze ‘Inleiding’ ook was, de vraag is of zij de
daarachter volgende gedichten van Jacques Perk ook recht doet. Kloos moet
ingezien hebben dat hij eerder zijn eigen, particuliere poëzieopvatting had verwoord
dan die van Perk, want na deze zinderende geloofsbelijdenis liet hij
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een tweede ‘Inleiding’ volgen, waarin hij meer zijn best deed om de Mathilde-cyclus
bij de lezer te introduceren. Jacques Perk, zo stelt hij daar, heeft in de cyclus willen
aanduiden hoe zijn gemoed zich heeft ontwikkeld en ontvouwd ‘onder den invloed
van een machtigen hartstocht en een schoone, hem nieuwe, natuur’. Hij volgt die
verschillende gemoedsstemmingen in het viertal ‘boeken’ waarin hij de
Mathilde-cyclus verdeelde, maar dat is wel een organisatie die in sterke mate afwijkt
van de oorspronkelijk honderd gedichten omvattende Mathilde-krans in het
manuscript van Perk. Kloos handhaafde overigens de oorspronkelijke cyclische
structuur door het einde van de krans het begin te laten spiegelen. Zo staan ook in
zijn ordening aan het begin ‘Aan de sonnetten’, ‘Sanctissima Virgo’, ‘Aan Mathilde’,
‘Erato’ en ‘Eerste aanblik’, en eindigt nu nog de cyclus met ‘Laatste aanblik’,
‘Kalliope’, ‘Aan Mathilde’, ‘Δεινή θεός’ en ‘Aan de sonnetten’. Perk had de bundel
afgesloten met het slotsonnet ‘Aan den lezer’, waarin hij sprak over ‘honderd klanken’,
maar omdat Kloos de cyclus van honderd sonnetten had teruggebracht tot
tweeënzeventig, diende hij om de structuur van in- en uitleiding te handhaven ook
het beginsonnet ‘Aan den lezer’ weg te laten. De handreiking die Perk de lezer
binnen de tekst van de gedichten had geboden, viel zo weg en werd vervangen
door Kloos' eigen, buiten de gedichten geplaatste programmatische inleiding.
Kloos, zo is wel duidelijk, zet Jacques Perk, zowel in zijn drievoudige introductie
als in de wijze waarop hij de Mathilde-cyclus inleidt, naar zijn hand. Als hij het over
Perk heeft, heeft hij het ook en meer nog over zichzelf. In de contemporaine receptie
wordt die verstrengeling van vriendentrouw en poëtische eigenbaat nauwelijks
opgemerkt. De kritieken zijn over het algemeen meer dan welwillend. ‘Hooge, stoute,
edele poëzie’, ‘meesterschap over den vorm’, ‘machtige fantasie’, dat zijn de
kwalificaties. In De Gids, waar de Mathilde-cyclus tegelijk met negen andere
poëzie-uitgaven wordt besproken, is er lof voor Perk, maar niet voor de inleider
Kloos:
Perk schildert meesterlijk en aangrijpend. Welk een koloriet en welk een
taalmuziek soms, welk een fijnheid van tinten! Het beeldend vermogen
van dezen jongen man, de genialiteit waarmede hij de taal dwingt penseel
te worden, en met één enkel woord u een natuurtafereeltje treffend van
waarheid voor de oogen toovert, zijn verbazend.
In die ‘geheele Mathilde-vereering, waarvoor onze belangstelling gevraagd wordt
[dat is op Kloos gemunt], schijnt ons zooveel gekunstelds en onwaars, dat wij er
ons moeielijk voor kunnen opwinden’, is het droge commentaar van de recensent
Van Hall.
In het eigentijdse perspectief is er dus waardering voor de verzen van Perk,
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zonder dat zij nu als volslagen vernieuwend worden beschouwd, zoals Kloos wilde
suggereren. Heden ten dage lijkt men dat standpunt opnieuw te onderschrijven.
Perk staat te boek als een voorloper van Tachtig die in een aantal verrassende
natuurgedichten waarin natuur aan liefde wordt gekoppeld (‘Sanctissima Virgo’, ‘De
maan verrijst’, ‘Onder 't loover’) en in een aantal verheerlijkingen van de schoonheid
(‘Δεινή θεός’, ‘Iris’) iets nieuws brengt, maar die in een aantal andere nog schatplichtig
is aan traditionele vormen.

De Nieuwe Gids
Wanneer poëzie wordt opgevat als een zaak van weinigen voor weinigen, dan
maken de jongeren weinig kans in de traditionele tijdschriften, die immers op een
ruim lezerspubliek mikken. De Gids had de Iris van Perk geweigerd, De
Nederlandsche Spectator Verweys Persephoné. Het meest toegankelijk was nog
het weekblad De Amsterdammer geweest, waar Kloos, Verwey, Paap en Van
Deyssel tussen 1882 en 1884 regelmatig hun werk kwijt konden. Als Verwey later
de hoofdredacteur J. de Koo herdenkt, waardeert hij vooral dat die ‘min of meer
partij koos voor de jongere schrijvers en dichters, die hun wensch naar een
omwenteling in onze letteren zoo onomwonden verkondigden’. In die beginfase
schrijven zij vooral kritieken. Verwey pakt Van Loghems Eene liefde in het zuiden
(1881) en het dichterlijk monument Beets aan, Van Deyssel schrijft enthousiast over
Zola en ontpopt zich steeds nadrukkelijker als de kampioen van het naturalisme,
Paap werkt de stelling van Kloos ‘Vorm en inhoud zijn één’ in een drietal artikelen
verder uit en Kloos zelf begint in 1883 met ‘Iets over dichters’ de middelmaat feller
en persoonlijker aan te vallen. Ook andere Flanor-leden, zoals Frank van der Goes
en Frans Erens, gaan in De Amsterdammer schrijven. Toch bleef het weekblad de
jongeren uiteindelijk vreemd. De Koo was in hun ogen meer beschermer dan
bondgenoot. Het gegeven dat M.G.L. van Loghem, een dweperig dichter, er ook
uitbundig in geprezen werd, deed voor de jongeren de deur dicht. Er moest een
ander, eigen tijdschrift komen.
Vooral dankzij de organisatorische inzet van Paap verschijnt op 1 oktober 1885
het eerste nummer van het tweemaandelijkse tijdschrift De Nieuwe Gids met als
ondertitel ‘Tijdschrift voor letteren, kunst, politiek en wetenschap’. Het afficheert zich
dus, evenals het tijdschrift waartegen het zich afzet, als een algemeen cultureel
tijdschrift. Tot halverwege 1893 zal De Nieuwe Gids spreekbuis zijn van de jongeren,
niet alleen op literair, maar ook op sociaal en politiek terrein. Dat politieke element
(in de eerste jaargang worden er 250 pagina's aan gewijd, tegen slechts 61 aan
poëzie) zal in de loop der jaren de meer esthetisch georiënteerde medewerkers
vervreemden van de meer sociaal gerichte, maar de latere neergang van het
tijdschrift is toch vooral te wijten aan Kloos' eigenmachtige optreden en kwetsende
bejegening van zijn mederedacteuren.
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Men start met een vijfkoppige redactie: Frederik van Eeden, Frank van der Goes,
Willem Kloos (secretaris), Willem Paap (penningmeester) en Albert Verwey, op dat
moment allen nog Flanor-leden. Van dat vijftal prijkt met ingang van de negende
jaargang alleen nog de naam van Willem Kloos op het titelblad. De anderen verlieten
uit eigen beweging het tijdschrift of werden uit de redactie gezet; na een jaar stapte
Paap op, in 1889 hield Verwey het voor gezien, en in 1893 trok Kloos het tijdschrift
naar zich toe en verdwenen ook Van Eeden en Van der Goes.
Wat de redactie en de medewerkers in de eerste jaren bond, was hun
gemeenschappelijke afkeer van de oudere literatuur. In de periode dat men die met
ongemene felheid attaqueerde en daartegenover het eigen programma met hartstocht
verdedigde, is het vooral Willem Kloos geweest die herhaaldelijk naar voren bracht
dat er dankzij De Nieuwe Gids een volledig nieuwe literatuur was ontstaan. In een
van zijn literaire kronieken in de derde jaargang schetst hij hoe het na 1840 ‘stil,
doodstil’ werd in de literatuur, en hij vervolgt dan:
Maar het jaar 1880 kwam. Daar op eens, daar begon het te leven, daar
was er een ritselen, daar rees een geluid. Sprak daar iemand? Neen, ja, - neen. En toch, daar, en daar, en daar. Ja, ze waren er, ja, wij hoorden
ze, hier en daar en overal, in ongekende gesprekken en door ieder
gekende bladen, stemmen, klare, breede stemmen, koude, snijdende
stemmen, spottende stemmen. Ja, ja, ja, de Revolutie is daar. En dat
waren wij. [...]
Ziet naar ons. Sedert drie jaren zijn wij in volle ernst bezig, met ons beste
willen en ons beste kunnen, met ons voelen en denken en verbeelden,
met ons gansche ik. [...] Het heele jongere geslacht, dat het goede wil,
naturalisten en stemmingsartiesten, staat als één man tegen u, omdat gij
niets zijt, niets dan een naam.
En in de zevende jaargang heet het:
Sedert het verschijnen der eerste Nieuwe-Gids-aflevering, is de geheele
Nederlandsche Literatuur veranderd. En het is nu eenvoudig een
onontkenbaar feit, dat er geen enkel eenigszins degelijk boek meer komt,
verzen of proza, waarin de invloed der theorieën en praktijk van het
tijdschrift en zijn medewerkers niet te merken zou zijn.
Van het begin af aan afficheert De Nieuwe Gids zich als het podium van de jongeren
die een nieuwe koers wensen te varen. Aanvankelijk wil men geen aanstoot geven
en bezigen de medewerkers gematigde formuleringen. In het door Van der Goes
geschreven en herhaaldelijk bijgestelde prospectus wordt eerst de benaming van
het tijdschrift toegelicht. Evenals in 1837 De Gids was opgericht door:
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[...] eenige jonge letterkundigen, die aan hunne gedachten over het heden
en hunne eischen voor de toekomst een eigen orgaan wilden geven,
omdat beide van de denkbeelden en de idealen van het oudere geslacht
niet onbelangrijk verschilden, meenen de stichters van DE NIEUWE GIDS,
dat zij thands op hunne beurt aan een onafhankelijk tijdschrift behoefte
hebben.
Het is nu eenmaal een feit, zo vervolgt het prospectus:
[...] dat geheel hun letterkundig streven afwijkt van den weg, dien de
gezaghebbende organen zijn ingeslagen, en wenschen te blijven volgen.
Wil men dus het publiek de gelegenheid geven met hunne richting bekend
te worden, begeert men met klem de meening uit te spreken, dat groote
wijzigingen in onze litteratuur dringend noodig zijn, dan is het vestigen
van een eigen tijdschrift het eenige middel voor dit doel.
Het prospectus richt zich vervolgens vooral op jong Nederland. ‘Zij koestert den
wensch het orgaan te worden van het jongere geslacht in de Nederlandsche
letterkundige, wetenschappelijke en artistieke wereld.’
Erg vlot ging het overigens niet met het vergaren van kopij voor het eerste nummer.
In augustus 1885 ligt er alleen een fragment van Van Eedens De kleine Johannes
ter tafel, en een stuk van Paap dat volgens Kloos niet door de beugel kan. Verder
zijn er alleen vage beloften. Van Eeden had er dan ook een zwaar hoofd in en drong
er bij Verwey sterk op aan toch vooral een gedeelte van zijn Persephoné af te staan.
Die poëzie zou volgens hem meer indruk maken dan het stuk over Shakespeare
dat Verwey ‘desnoods’ gereed zou kunnen maken voor het eerste nummer. Van
zijn kant schreef Verwey dat de twee binnengekomen stukken van Paap (een
scheldstuk over Bilderdijk en Da Costa) en Stratemeyer (een journalist en eens in
Flanor geïntroduceerd, maar nooit lid geworden) ver beneden de maat waren.
Opzienbarend werd dat eerste nummer dan ook niet. De eerste tweeënveertig
bladzijden worden gevuld met het eerste gedeelte van Van Eedens De kleine
Johannes, waar de vernieuwing nu niet bepaald van afspatte, daarna volgde Verweys
stuk over ‘Het sonnet en de sonnetten van Shakespeare’ en fragmenten uit
Persephoné, dat zoals gezegd bijna een jaar eerder al was voorgelezen in Flanor.
Kloos draagt een viertal sonnetten bij, waaronder ‘Ik denk altoos aan U’ en ‘Eva’.
Ook Maurice Barrès is present met een visie op ‘L'esthétique de demain: L'art
suggestif’, een artikel dat overigens heel dicht het programma van het symbolisme
naderde, zoals dat in 1886 gepresenteerd zou worden in Le Figaro. De reacties van
de andere bladen op de eerste aflevering waren gemengd van aard. Ze varieerden
van welwillend tot negatief. Er sprak ook te-
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leurstelling uit en twijfel over de meerwaarde van De Nieuwe Gids ten opzichte van
de al bestaande tijdschriften.
Meer tumult veroorzaakte een tweetal mystificaties, die buiten De Nieuwe Gids
om door enkele redactieleden werden geënsceneerd: de Grassprietjes van Cornelis
Paradijs en de Julia-affaire. De Grassprietjes had Van Eeden eerder onder luide
toejuichingen ten doop gehouden in de Flanor-vergadering van 27 oktober 1885.
Op 5 december werden ze gepubliceerd onder de wijdlopige titel Grassprietjes of
liederen op het gebied van deugd, godsvrucht en vaderland, verdeeld in een viertal
afdelingen (‘Een tuiltje poëzie voor het huisgezin’, ‘Versche lauwerblaadjes om de
hoofden van Neêrlands dichterhelden’, ‘Predikantenlied’ en ‘Mengelpoëzie’). Als
auteur stond op het titelblad ‘Cornelis Paradijs, Oud-Makelaar in Granen’, vermeld,
een doorzichtige verwijzing naar Frederik van Eeden. De verschillende versjes
werden voorafgegaan door een ‘Open brief aan den schrijver’, van de hand van
P.A. Saaije Azn., waarachter het Flanor-lid Aletrino schuilging, en een ‘voorrede’
van Sebastiaan Slaap, een pseudoniem van Kloos. Brief, voorrede en bundel zelf
zijn doortrokken van ironie. Zo maant Saaije Cornelis Paradijs aan op de ingeslagen
weg voort te gaan van ‘huiselijke poëzie en godsvrucht, ga voort en volg de
voetsporen van Beets en ten Kate, groote mannen, die duidelijk toonen, hoe
Neêrlands weeke grond een teelt van dichteren voortbrengt’. Sebastiaan Slaap
maakt het in zijn voorrede nog een graadje bonter:
[...] wij hebben, Gode zij de eer, vele voortreffelijke puikdichters in ons
vaderland, waarom het buitenland ons benijdt, en die steeds de snaar
gespannen hebben voor alles waarmeê de Heer ons in zijn
ondoorgrondelijke genade gezegend heeft, als daar zijn: godsdienst,
eigen haard, geboortegrond en het onvergetelijk Oranjehuis.
De versjes zelf, vaak zeer geslaagde parodieën op die talloze specimina van
huiselijke poëzie van Tollens en de al even rake pseudoverheerlijking van
dominee-dichters als J.J.L. ten Kate (‘Ten Kate! Ten Kate! / O koning der cantate!’)
en Beets (‘O Beets, wat zijt gij groot! / Als God het niet verbood, / Dan zou ik u
aanbidden’) zijn niet ten onrechte evergreens geworden. Het is de zoveelste
afrekening in korte tijd met de oude school, en zij is waarschijnlijk zo dodelijk geweest
voor de huiselijke poëzie omdat op satirische wijze dezelfde dichterlijke themata
werden aangeroerd die de voorafgaande dichters uiterst serieus hadden behandeld.
De commotie die dit bundeltje aanrichtte, viel uiteindelijk mee. Critici doorzagen wel
dat hier de jonge garde van De Nieuwe Gids zich roerde, maar er was ook waardering
voor deze satirische aanpak van de traditionele dichtkunst.
Veel minder welwillend stonden de literaire bladen tegenover een tweede
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kwajongensstreek, die de geschiedenis is ingegaan als de ‘Julia-affaire’. Vlak voor
5 december 1885 kwam er een nieuw dichtbundeltje uit: Julia, Een verhaal van
Sicilië door Guido. Het drakerige verhaal speelt zich af op Sicilië en handelt over
twee gelieven die na het bruiloftsmaal de Etna beklimmen en door de plotseling
vuurspuwende berg worden overvallen, waarbij Julia het leven laat. Het is een
duidelijke parodie op het door de periodieke pers lovend ontvangen Eene liefde in
het zuiden (1881) van M.G.L. van Loghem, ook Flanor-lid, die dit dichtwerkje onder
het pseudoniem Fiore della Neve had laten verschijnen. Achter het pseudoniem
Guido gingen Kloos en Verwey schuil. Wat zij met de parodie beoogden, gebeurde
ook. Hun boekje kreeg positieve recensies in de pers. Daar had het bij kunnen
blijven, maar omdat het gros van de critici niet doorhad dat het hier een parodie
betrof, gingen de auteurs een stap verder. Op 7 mei 1886 verscheen De
onbevoegdheid der Hollandsche literaire kritiek, getekend Willem Kloos en Albert
Verwey. Ze namen geen blad voor de mond en lieten er van het begin af aan geen
twijfel over bestaan dat hier de jongeren van De Nieuwe Gids het woord voerden:
De schrijvers dezer brochure hebben reeds meer dan eenmaal in ‘de
Nieuwe Gids’ betoogd, dat het grootste deel der Hollandsche
‘Letterkundigen’ van heden géén letterkundigen zijn, en alleen in zooverre
geacht kunnen worden met de letterkunde in eenig verband te staan, als
zij zich van de letters van het alfabet bedienen, om hunne werken in rijm
en onrijm samen te stellen.
Het is een stelling die ze in de brochure omstandig zullen aantonen, op een weinig
vleiende wijze voor het recensentendom, de ‘zwijnen onzer litteratuur’:
Wij zagen hoe jaar in, jaar uit, de onnoozelste klinkklank, de zotste
voortbrengselen van dichtlustigen zonder talent door de tijdschriften
werden geprezen en geroemd als waarachtige poëzie, en wij hebben ons
op onze beurt neêrgezet om te zingen zonder hartstocht en te schrijven
zonder zin. Wij hebben, onder schaterlachen, - er op los gerijmd en gerijmd
en gerijmd: wij hebben de dolste intrige afgesponnen in de onzinnigste
verzen; wij hebben een hoop banaliteiten, obsceniteiten, opgeschroefdheid
en volslagen onzin bijeen verzameld tot een bundel; wij hebben dien
bundel uitgegeven onder een pseudoniem... en de critiek heeft algemeen
dien bundel ten zeerste geprezen en er zijn zelfs velen, die hem in de
hoogte hebben gestoken ten koste van onze heusche, ernstige verzen
in het tijdschrift ‘de Nieuwe Gids’.
Wij hebben het genoegen, bij deze aan publiek en letterkundigen mede
te deelen, dat wij de eigenlijke auteurs zijn van den bij W. Gosler te
Haarlem uitgekomen ‘roman in verzen’:
JULIA, EEN VERHAAL VAN SICILIE, DOOR GUIDO.

Willem van den Berg en Piet Couttenier, Alles is taal geworden. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1800-1900

585
In het vervolg fileren de beide auteurs in close reading hun eigen maaksel, daarbij
voortdurend aangevend welke critici (W. Gosler, Holda, S. Smit Kleine, Fiore della
Neve) zich juist lovend hadden uitgelaten over dit gebroddel. Daarna krijgen alle
critici er nog eens gezamenlijk van langs. De twee auteurs eindigen met een beroep
op hen die het goed menen met de kunst, waarbij en passant hun eigen idealen
weer eens langskomen:
Daarom is de kunst hun geen spel, maar een hartstocht; geen vak, maar
een bediening; geen deel van het leven, maar het leven-zelf. Daarom
eischen zij veel van elkander en veel van anderen.

De onbevoegdheid was een pijnlijk affront voor de critici die sinds jaar en dag de
Nederlandse poëzie hadden besproken, en zorgde, meer dan de eerste afleveringen
van De Nieuwe Gids, voor een verharding van de relatie tussen de jongeren en de
gevestigde literatoren. De ophef die dit schotschrift teweegbracht, had onder meer
tot gevolg dat het tot dan toe zorgwekkend kleine aantal abonnementen op De
Nieuwe Gids aanmerkelijk steeg. Van toen af aan maakte ook de gematigde toon
in het tijdschrift plaats voor steeds kwaadaardiger geformuleerde veroordelingen
van de traditionele literaire productie. Die koersverandering werd mede bepaald
door de terzelfder tijd in het licht gegeven brochure Over literatuur van Van Deyssel.
In deze eerste proeve van scheldkritiek heet het onder meer:
Wij zijn de Revolutie in de Literatuur.
Ja, wij zijn moê gesard, ja wij hebben ons moê geërgerd. Op het puin van
wat gij gesticht hadt en op uw lijken, zullen wij gebouwen zetten zoo hoog
en zoo schitterend, dat gij uw oogen ziek zoudt hebben gekeken, zonder
ze nog te hebben overzien.
Het is niet onaannemelijk dat het stijlgeweld van Over literatuur - later wel het
prozamanifest van de Tachtigers genoemd - Kloos en Verwey geïnspireerd heeft
bij het schrijven van hun latere kritieken in De Nieuwe Gids. In ieder geval zal vanaf
halverwege 1886 feller en onbarmhartiger de traditionele poëzie en proza de maat
worden genomen.
In De Nieuwe Gids kwamen de kritiek, de poëzie en het proza gelijkelijk aan bod.
De spraakmakendste kritieken werden door Verwey en Kloos geschreven.
Gematigder van toon waren die van Van Eeden. Van Deyssel roerde zich ook heel
nadrukkelijk als criticus, zij het dat zijn geruchtmakendste publicaties niet in De
Nieuwe Gids verschenen.
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Van Deyssel door Isaac Israëls (1934).

Verwey door Henri Victor Gabriel Le Fauconnier (1915).
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Kloos door J.A. van Welie (1934).

Van Eeden door Lizzy Ansingh (1919).

Willem van den Berg en Piet Couttenier, Alles is taal geworden. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1800-1900

587

De critici
Albert Verwey (1865-1937)
Albert Verwey bundelde een groot deel van de kritieken die hij schreef tussen 1883
en 1888 - dat wil zeggen tussen zijn achttiende en drieëntwintigste jaar - later in De
oude strijd (1905). Zij vormen, zoals hij in zijn voorrede schrijft, ‘van begin tot eind
een verdediging van het dichterschap’: bewonderend over Potgieters Florence,
uiterst kritisch over de gemakzuchtige populariteit van de volksdichter Beets, die
‘niet schrijft wat hij gevoelt’, gedegen en stimulerend over de sonnetten van
Shakespeare, scherp over de teloorgang van ‘De Gids nu hij vijftig jaar is’, en vol
empathie voor Van Deyssels Een liefde.
Bepalend voor Verweys visie in die artikelen is zijn opvatting dat een dichter
slechts mag weergeven wat hij zelf gevoeld en gezien heeft, en zich niet mag laten
leiden door de beeldspraak van anderen. Hij en ook Kloos verzetten zich keer op
keer tegen de retorische dichttrant van hun voorgangers, de conventionele
woordkeus, de verstijfde dichterlijke taal, die hem nog het meest stoort in Bilderdijk.
Evenals tijdens de Romantiek in Engeland de dichters van het Lake District
voortdurend protest aantekenden tegen de ‘poetic diction’, fulmineert Verwey in de
jaren tachtig en ook nog ver daarna tegen de ‘dichterlijke taal’ van zijn voorgangers,
waarbij zijn aanvankelijke bête noire Bilderdijk plaatsmaakt voor Beets. Een belangrijk
begrip is bij hem ‘verbeelding’, omschreven als een vermogen waarmee de dichter
eigen gevoelens en aandoeningen aan anderen zichtbaar weet te maken. Van de
dichter eist hij voorts dat deze in staat is de afzonderlijke beelden tot een eenheid
te smeden. Alleen grote dichters zouden in staat zijn aan de hand van een grote
gedachte of een overheersend gevoel zo'n eenheid tot stand te brengen. Een ander
belangrijk begrip in die eerste periode is ‘gevoel’, veelal opgewekt door iets van
buitenaf, en wel door de uiterlijke schoonheid van de natuur in al haar
verschijningsvormen. Het zijn dergelijke noties die een expressieve poëtica verraden.
Wat bovendien opvalt is, dat Verwey in al deze bijdragen voortdurend probeert
aan te geven waarin de jongeren van de oudere dichters verschilden. Verwey was
onder de Tachtigers degene die keer op keer zijn stellingname literair-historisch
onderbouwde. Hij deed dat onder meer in de uitvoerige beschouwing ‘Toen de Gids
werd opgericht’ (in drie afleveringen van De Nieuwe Gids, 1886), waarin hij begint
met de zeventiende-eeuwse bloeiperiode en de neergang toeschrijft aan Bilderdijk.
Van Alphen, Bellamy en Feith schuift hij waarderend naar voren als vroege
voorgangers van de eigen dichtersgeneratie. In ‘De Gids nu hij vijftig jaar is’ (1886)
schetst hij de neergang van De Gids, gevolgd door een uiteenzetting van wat de
Nieuwe Gidsers van plan zijn te doen. Hij doet dat ook in zijn artikel ‘Toen de Gids
werd opgericht’ uit 1897 (dat dezelfde titel draagt
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als het artikel uit 1886). Hij noemt daarin de aanval op de retoriek als de ‘daad van
een jeugd’ en schat die strijd in als slechts een noodzakelijke fase in het proces van
een veel omvangrijker vernieuwing. Dat geluid zal veel vaker terugkeren in Verweys
beeld van Tachtig.
Na 1888 vindt er een fundamentele verandering plaats in zijn denken over poëzie.
Zoals hij later zelf zal opmerken, gaat hij naast het schoonheidscriterium ook een
ethische maatstaf hanteren: ‘Mijn schoonheids-beginsel: 't antiretorische werd tot
zedelijkheids-beginsel verdiept.’

Willem Kloos (1859-1938)
Willem Kloos had, toen hij in juni 1885 aanwezig was op de oprichtingsvergadering
van De Nieuwe Gids, al naam gemaakt door zijn ‘In Memoriam Jacques Perk’ en
zijn twee inleidingen bij diens nagelaten gedichten. Hij fungeerde vanaf het begin
als redactiesecretaris en begon met ingang van het decembernummer van de eerste
jaargang zijn literaire kronieken te schrijven, eerst met regelmaat, maar na de derde
jaargang kwam de klad erin. De drieëntwintig kritieken, geschreven in de periode
1885-1893, werden later met eerdere bijdragen gebundeld in Veertien jaar
literatuur-geschiedenis, niet ten onrechte zijn ‘Defence of Poetry’ genoemd. De
bespreking van de verschillende bundels had immers vooral ten doel zijn eigen
opvattingen over poëzie aan de orde te stellen en het revolutionaire imago van de
Beweging van Tachtig vast te leggen. In zijn eerste kritiek (1885) over Busken Huet,
Verwey en Cooplandt (Arij Prins) scherpt hij, zoals ook Verwey deed, de tegenstelling
tussen de oudere letterkunde en de literatuur van de jongeren aan. Onze literatuur,
zo stelt hij, is sinds zes jaar ‘voortdurend bezig te groeien en zich te ontwikkelen’.
De nieuwe periode kenmerkt zich volgens Kloos door haar paganistisch en
kosmopolitisch karakter:
[...] en er is in de poëzie een streven, een zeer krachtig streven merkbaar,
om van gemeenplaatsig, fijn-psychologisch; van gemoedelijk
hartstochtelijk; van ‘zoetvloeiend’, rhytmisch; en van rhetorisch, plastisch
en artistiek te worden.
Vanuit dat standpunt maakt Kloos korte metten met de eigentijdse middelmaat van
J. Bohl, Pol de Mont, W. Hofdijk, H.J.A.M. Schaepman, en passant eigen standpunten
etalerend. Zo lanceert hij in een kritiek op Hofdijk zijn definitie van poëzie: ‘Een
gedicht is een brok gevoelsleven der ziel, weêrgegeven in geluid.’ En verderop in
dezelfde bespreking:
[...] het eerste en onmisbare vereischte van een goed gedicht is dus, dat
het een individueele, persoonlijke uitdrukking heeft, kenbaar aan de
klankexpressie en aan de beeldspraak: omdat, het zij nogmaals gezegd,
de beste dichter hij is,
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die het sterkst, dat is het fijnst, dat is het individueelste gevoel het zuiverst
weet te uiten.
Kunst was het resultaat van een doorleefd leven. Over het principe van de eenheid
van vorm en inhoud schreef Kloos:
Vorm en inhoud zijn éen, in zooverre iedere verandering in de woorden
een gelijk-loopende wijziging geeft in het beeld of de gedachte, en iedere
wijziging in deze een overeenkomstige nuanceering van de stemming
aanduidt.
Het is een stelling die ook voor hem impliceert, dat de retoriek, de ‘poetic diction’
en het arsenaal aan versleten dichterlijke beelden niet langer bruikbaar zijn. De
poëtische taal vraagt om oorspronkelijke, zuivere beelden. ‘Beeldspraak,’ aldus
Kloos, ‘moet als iets oogenblikkelijks en accidenteels, niet als iets stereotieps en
essentieels beschouwd worden.’ Een gedicht dient een volstrekt individuele
schepping te zijn:
De opeenvolging der klanken, in hunne eigenaardige, individueele
combinatie vormt, te zamen met de plaatsing der accenten, den rhytmus
van het vers. Daar iedere aandoening, iedere kleinste beweging van het
gevoel, bij fijn geörganiseerde naturen, hare eigene rimpeling heeft, zal
dus ook iedere goede versregel zijn eigenen, slechts voor hem passenden,
rhytmus doen horen. Wie het zuiverst zijn gevoel, door den alleen bij dat
gevoel behoorenden rhytmus weet weer te geven, is de beste dichter;
wie het vatbaarst is voor de allersubtielste klankverschillen in een vers,
en zich die vatbaarheid bewust wordt, is de beste kriticus.
In de periode 1885-1893 is het een viertal collega-dichters over wie Kloos zich
achtereenvolgens positief uitlaat: Albert Verwey, Jacob Winkler Prins, Hélène Swarth
en ten slotte Herman Gorter. Van Verweys bundel Persephoné en andere gedichten
heet het dat de meeste verzen vlekkeloos zijn, ‘omdat de dichter de impressies
zijner verbeelding, de rimpelingen van zijn gevoel zóó weet vast te houden, en weer
te geven door rhythmus en klank’. Na de breuk met Verwey heeft zijn vroegere
jeugdvriend ook als dichter afgedaan, zoals blijkt uit zijn bespreking van de bundel
Van het leven (Verwey heeft ‘het kleed aangetrokken van Vermaner en Moralist’)
en van diens Verzamelde gedichten (‘verstandswerk, geen gevoelsuiting, maar
verstandswerk hoort bij het proza thuis’). Winkler Prins, die in 1885 twee bundels
publiceerde (Sonnetten en Zonder sonnetten), wordt door Kloos geroemd vanwege
zijn zuivere beeldspraak en muzikaliteit. Zijn verzen zijn ‘een lust en een rust voor
de ziel’. Hélène Swarth, die met een vers in de tweede jaargang debuteerde, kreeg
bij Kloos veel krediet na ver-
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schijning van haar bundel Beelden en stemmen (1887). ‘De toekomst is háár,’
schreef hij:
Dat is geen menschelijke stem meer die spreekt, dat is het hooge klagen
eener zieneres, die kalm en luid, met koninklijke gebaren, de groote
visioenen harer godverpande ziel voor de verbaasde menigte onthult.
Hélène Swarth, die ook in de oude Gids en zelfs in De Leeswijzer publiceerde, was
een van de weinige vrouwen in het tijdschrift van de jongeren en kon daar vanaf
het begin haar sonnetten in plaatsen. Haar omvangrijke poëtisch oeuvre (Eenzame
bloemen, 1884, Blauwe bloemen, 1884, Beelden en stemmen, 1887, Sneeuwvlokken,
1888, en Rouwviolen, 1889) kreeg vooral in Kloos een enthousiast pleitbezorger.
Hij noemde haar in 1889 ‘de souvereine kunstenaresse van ons land’. Haar
eigentijdse faam lijkt terug te voeren op het gegeven dat in haar gedichten voor het
eerst sinds eeuwen een vrouw zich zonder enige terughouding durfde uit te spreken
over een verloren gegane liefde. Wat vorm en inhoud betreft vallen haar vele
gedichten echter niet op door grote moderniteit.
Als Kloos een jaar later weer over Swarth als ‘het zingende Hart in onze letterkunde’
komt te spreken, geeft hem dat de gelegenheid zijn visie op de lyrische dichter nog
eens te formuleren. Die dichter - hijzelf dus - is een egocentrisch wezen, voortdurend
bezig stemmingen te ondergaan en in klanken om te zetten:
Zijn gansche leven is als een partituur van stemmingen te beschouwen,
stemmingen, die hij ondergaande is, aan wier wording hij niets doen kan,
waar zijn daaglijksch Ik buiten staat; en het eenige, waarvoor hij te zorgen
heeft, is, dat hij virtuoselijk de muziek er van spelen leert.
Het meest opmerkelijk, niet het minst vanwege een zekere terughoudendheid, is
Kloos' kritische volgen van Herman Gorter. Die had een deel van zijn Mei naar de
redactie gestuurd. Kloos vond het prachtig en nam in de derde aflevering van de
vierde jaargang de eerste zang op. In de volgende aflevering kwam hij met een
korte bespreking. Hij noemt het gedicht een ‘schatkamer van schoonheid’,
‘onuitputtelijk als de Natuur’, maar naast de vierentwintig pagina's tellende bespreking
van Van Eeden in dezelfde aflevering doet zijn aankondiging toch wat magertjes
aan. Met Gorters Verzen heeft hij trouwens meer moeite. Hij schrijft aan Van Eeden,
als de eerste serie hem als redactiesecretaris bereikt: ‘Ik begrijp er zeer weinig van,
slechts hier en daar een uitdrukking, en een zeer vage impressie van het geheel.’
Hij staat dan ook voor een dilemma. ‘Ben ik zoo stom en ouderwetsch òf is Gorter
van de wijs.’ Hij is in ieder geval tegen
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plaatsing. Als een jaar later de bundel Verzen verschijnt, zegt hij ‘het de goede
menschen waarachtig niet kwalijk [te] nemen, als ze de verzen van Herman Gorter
niet verstaan’. Hij bekent zelf ‘veel bij de eerste lectuur niet begrepen’ te hebben.
Dat neemt niet weg dat hij ter verklaring van het nieuwe, vreemde taalgebruik van
Gorter tot een uitspraak komt die het meest pregnant Kloos' literatuuropvatting
samenvat:
In 't algemeen slechts kan men weten, dat kunst de aller-individueelste
expressie van de aller-individueelste emotie moet zijn. Daarom is elk
nieuw gearticuleerd geluid, dat een oer-mensch uitstiet, als hij erg door
iets getroffen werd, de allerzuiverste literaire kunst geweest, en die
oer-mensch de allereerste kunstenaar ook.
Gorter, zo moet hij toegeven, is de schepper van een nieuwe taal. Als hij in die
gedurfde taalexperimenten verder gaat dan de andere dichters (hemzelf incluis),
dan is dat ‘omdat zijn gevoel, zoo veel sterker en fijner dan van die andere dichters,
ook een individueeler expressie verlangt’.

Frederik van Eeden (1860-1932)
Te midden van de onverstaanbare poëzie en het gewrongen proza, het
smakeloos geschitter en kinderachtig geschetter, waarmede velen het
recht der Nieuwe-Gidsbeweging trachten te bepleiten, zijn de verstandige
woorden, door den begaafdsten der aanvoerders dier beweging in deze
Studie's gesproken, een verkwikking.
Aldus in De Gids van 1901 Van Hall over de bundel Studie's (1900), waarin Frederik
van Eeden een zestal bijdragen aan De Nieuwe Gids samenbracht. De minst
Tachtiger van de Nieuwe Gidsers - Van Eeden was de enige redacteur van wie later
werd opgemerkt dat hij eerder een Nieuwe Gidser dan een Tachtiger was - kon
geen kwaad doen bij de buitenwacht. Volgens dezelfde Van Hall en anderen zou
Van Eeden zich van zijn mederedacteuren onderscheiden door een grote mate van
helderheid, een gezonde redeneertrant, literaire eerlijkheid en ongezochte
natuurlijkheid. Wat ook nog voor hem pleitte, was dat hij in 1886 was gepromoveerd
op een medisch onderwerp en over meer kon schrijven dan alleen letterkunde. In
het nieuwe blad publiceerde hij over Multatuli, Van Deyssel, Gorter en de kritiek,
maar ook over nieuwe methoden in de psychotherapie, hypnose en het occulte.
Over de leesbaarheid van Van Eeden kan men twisten. Zijn toon is minder
agressief dan die van Kloos, maar hij is vaak wijdlopig en niet altijd even helder.
Zijn omslachtigheid hangt samen met het gegeven dat deze Nieuwe Gidser de
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standpunten van de Tachtigers wel wilde uitdragen, maar zich eigenlijk van het
begin af aan niet kon vinden in het ver doorgevoerde individualisme en estheticisme
van zijn mederedacteuren. Dat wordt al zichtbaar in zijn eerste bijdrage, een
herdenkingsartikel over de gestorven Multatuli. De goede verstaander onder zijn
lezers, aldus Van Eeden, ‘zal voelen, dat er veel liefde in mij was voor den man die
gestorven is, - maar nog meer liefde voor die Eene, die niet sterven zal en die hij
Fancy noemde’. Multatuli's afwijzing van de lyriek was volgens Van Eeden de
‘voornaamste reden, waarom ons tijdschrift zijn sympathie niet had’. Hij verdedigde
tegenover Multatuli de lyriek en het estheticisme van Tachtig, ondanks zijn eigen
ambivalentie op dat punt.
Dat Van Eeden niet altijd op één lijn zat met de andere Tachtigers, blijkt ook uit
het lange opstel over Van Deyssels Een liefde (april 1888). ‘Een onzedelijk boek’
staat erboven, maar dat vindt Van Eeden toch weer niet. Eerder ‘shocking’ dan
onzedelijk en ook niet onwelvoeglijk. Hij wil Van Deyssel niet afvallen, maar hij heeft
ook begrip voor een publiek dat geen boodschap heeft aan een gedetailleerde
beschrijving van seksuele intimiteiten. Naturalisten als Zola en Van Deyssel, aldus
Van Eeden, hebben het leven afgodisch lief en zij willen het leren kennen in grootheid
en dwaasheid, in ellende en walgelijkheid. Daartegenover zijn er ook mensen - en
die zijn Van Eeden liever - ‘die in zich zelve een rijk hadden heerlijker in het gouden
licht hunner eigen ziel dan in het hemelsche Jeruzalem in Gods glorie’. De schone
waterlelies moeten zijn betoog kracht bijzetten: ‘zij rusten op het vlak - en ontvangen
het zonlicht met de uitgebreide, geschulpte bladeren. En tevreden draagt hen het
donkere water, als zijn witte gedachten van volmaakt geluk.’ Maar dan komt iemand
de waterlelie plukken:
[...] en hij vat ze onder de bloem in het water aan, en hij trekt ze naar zich
toe, dat ze diep onderaan los-breken met een zacht knappen - en er komt
dan een lange, rolronde, bruinige steel te voorschijn, slap, nat en lam, dat doet mij dan aan, alsof ik een lieve, schoone vrouw een langen darm
uit het blanke lijf zag halen. [...] Zo doet gij, van Deyssel, in mijne oogen,
als gij van het geslachtsleven, dat zoo heerlijk rein bloeit aan de lichte
oppervlakte mijner ziel, den langen, leelijken stengel optrekt, die diep
wortelt in de donkere onbewustheden van mijn wezen.
Zo sluit Van Eeden zijn weinig gelukkige vergelijking af. Voor Van Deyssel was het
niet moeilijk aan te tonen hoe mank deze beeldspraak ging. Hij schrijft Van Eeden
een brief waarin hij hem dankt voor de welwillende recensie, en verzekert zijn
adressaat dat ook voor hem het geslachtsleven, inclusief het masturberen van zijn
protagoniste Mathilde, rein was:
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Het is voor mij de meest intense snik van verrukkingslijden van een vrouw
in liefde. Ik zie het wellustvocht biggelen als een groote traan, en werkelijk
reëel, helemaal, zie ik geen onderscheid tusschen de traan van het oog
en de traan van een geslachtsdeel.
Hiervan had Van Eeden niet terug. Hij schreef nog wel een reactie, maar de brief
bleef in portefeuille.
Ronduit enthousiast is Van Eeden over een nieuwe dichter aan het firmament.
Op eerste kerstdag 1888 schrijft hij aan Van Deyssel:
Ook is er een nieuw poeet gevonden van de bovenste plank volgens
Kloos. 3000 verzen van 't eerste water. Gorter heet hij, je kent zijn naam
wel. Hij is bovendien buitengewoon bescheiden, dus dat zal de
Hollandsche kritici plezier doen. 't Zou geen wonder zijn als hij de lauweren
plukte die wij gepoot en besproeid hebben.
Dat klinkt nogal venijnig, maar als hij de Mei (waarvan de eerste zang in de vierde
jaargang van De Nieuwe Gids wordt afgedrukt) eenmaal gelezen heeft, is hij helemaal
om. Hij is verrukt van het gedicht en pent op 3 februari 1889 in zijn dagboek neer:
‘O wat mooi! Gorters verzen zijn gekomen als een lange streep rooskleurig licht in
mijn leven.’ Hetzelfde jaar nog probeert hij in een breedvoerig essay het publiek
voor de Mei te winnen. Het wordt behalve een loflied op Gorter ook een verheerlijking
van de poëzie in het algemeen. Zij is, dat heeft Gorter hem laten zien, superieur
aan de wetenschap en de filosofie.
Het extreme individualisme van sommige Nieuwe Gidsers ging Van Eeden steeds
meer tegenstaan. In het opstel ‘Over kritiek’ (1893-1894) probeerde hij de voors en
tegens van het individualisme aan te geven. Om verstarring te doorbreken kan
individualisme heilzaam zijn in een cultuur. Op den duur moet er echter weer een
tendens naar de gemeenschap ontstaan. Domineert het individualisme in een cultuur
te zeer en te lang, dan ontstaat er chaos en versplintering. Een streven naar
harmonie en wijsheid kenmerkt daarentegen de tendens naar het algemene. En dat
heeft de mens nodig: ethiek en diepe wijsheid. Instemmend haalt hij de woorden
van Matthew Arnold aan: ‘a poetry of indifference towards moral Ideas is a poetry
of indifference towards life.’ In zekere zin is wat Van Eeden in ‘Over kritiek’ naar
voren brengt, een reactie op de felheid waarmee zijn Johannes Viator (1892) door
vriend en vijand was neergesabeld. Bij monde van de verteller Johannes wordt in
die roman ten dele Van Eedens literatuuropvatting zichtbaar gemaakt, die in ‘Over
kritiek’ nader werd aangevuld. Drie eisen stelt Van Eeden aan de literatuur. Zij dient
allereerst ethisch gericht te zijn, dat wil zeggen dat zij uit moet zijn op zuivering van
de ziel en op het verkrijgen van universele wijsheid. Een tweede voorwaarde is dat
een
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dichter enerzijds zijn gevoelens diep moet ondergaan, maar tegelijkertijd moet
kunnen objectiveren. En ten slotte dient alle kunst te streven naar het onpersoonlijke.
Het individualisme moet daarom overwonnen worden.

Lodewijk van Deyssel (1864-1952)
Het is illustratief voor de bijna verpletterende indruk die Gorter als dichter op zijn
vrienden maakte, dat Van Deyssel in 1888 in Gorter de belichaming van zijn
toenmalige artistieke ideaal ziet. Evenals de anderen had hij al op zeer jonge leeftijd
kritieken geschreven waarin hij zijn bewondering voor zijn idool, de vader van het
Franse naturalisme Émile Zola, hartstochtelijk had uitgesproken. Op zeventienjarige
leeftijd (1881) had hij in het tijdschrift van zijn vader, de Dietsche Warande, in een
opzienbarend opstel ‘De eer der Fransche meesters’ het al opgenomen voor Victor
Hugo, Alexandre Dumas fils en vooral Zola. Zola ziet hij als ‘de vleeschwording van
een waereldbeheerschende idee, van een nieuw toegepaste kunstformule, van een
moderne wijsbegeerte’. En hijzelf wil de promotor zijn van deze nieuwe kunststroming
in Nederland. In Nieuw Holland (1884) heet het:
Wij willen Holland hoog opstooten midden in de vaart der volken. Ik zeg
dit niet zoo maar, ‘dichterlijk’ weg, maar ik zeg het precies zoo als ik het
bedoel. Zoo als eens Griekenland was, zoo als Italië in de Renaissance,
zoo als wij zelf eenigszins in de zeventiende eeuw, zoo willen wij het
kleine land maken.
Als in 1886 buiten het tijdschrift om zijn brochure Over literatuur verschijnt, gebruikt
hij een breed uitgesponnen aanval op Frans Netscher ook om daarin een nieuwe
visie op het proza te verwoorden. Hij doet dat met zo veel verbaal geweld dat hier
voor het eerst in de Nederlandse letterkunde kritiek tot kunst wordt. Als hij Netscher
verweten heeft een schools navolger van Zola te zijn (‘Zola is de kip, die achter de
hollandsche duinen het ei Netscher is komen leggen’), schetst hij het perspectief
van een literaire kunst voorbij het naturalisme van Zola. Bij een levende natie, aldus
Van Deyssel, brengt elk geslacht zijn literatuur voort:
Er bestaat dus niet de minste twijfel aan, of die soort literaire kunst, welke
men op het oogenblik aanduidt als ‘het naturalisme’, zal door een andere
soort literaire kunst gevolgd worden, die door de
literatuur-geschiedschrijvers der toekomst òf als een, hoe zeer ook door
affiliatie aan het naturalisme verbonden, op zich zelf staande kunst, òf
als een latere faze van datzelfde naturalisme zal worden aangemerkt.
Nu beweer ik, dat eigenlijk hij alleen reuzen-armen heeft, die de literatuur
van zijn
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land het eerst tot zulk een hooger plan weet te tillen, hij, van wien, gesteld
dat de kunst van de twintigste eeuw genoemd wordt ‘Sensitivisme’ en
gesteld dat in een Hollander, genaamd J.H. Meere, die kunst zich het
eerst sterk accentuëert, - gezegd wordt door de kritiek der twintigste eeuw:
‘de romantiek, dat was Victor Hugo in Frankrijk, het naturalisme, dat was
Emile Zola in Frankrijk, het Sensitivisme, dat was J.H. Meere in Holland’.
Het ligt voor de hand te veronderstellen dat Van Deyssel met Meere naar zichzelf
verwees, maar na lezing van de Verzen van Herman Gorter weet hij wel beter. Het
is Gorter die Van Deyssels toekomstperspectief uit 1886 ten volle heeft gerealiseerd.
In de zesde jaargang van De Nieuwe Gids kan hij zijn emoties nauwelijks de baas.
‘De verschijning van Gorters Verzen heeft mij geweldig beroerd.’ ‘Gorter zijn verzen
zijn voor mij om óp te springen.’ Het is ‘een boek om op te snikken’. ‘Ik laat het niet
alleen, ik wil het al tijd bij mij hebben.’ Wat Holland moest doen, ‘dat heeft Gorter
gedaan’. En dan komt het:
Als gij nu weten wilt wat Sensitivisme is, waar ik in mijn opstel van vijf
jaar geleden over Netscher over schreef, - dit ís Sensitivisme. Dit is een
manier van gewaarworden en verwoorden, die, gegroeid uit het fransche
naturalisme-impressionisme [...] in geen andere literatuur ter wereld
bestaat, ook, let wel, wees zo goed en let wel, ook in de fransche niet,
want al zijt gij het kleinkind van uw grootvader, daarom kunt gij toch wel
niets op hem gelijken.
Gorters gedichten zijn niet Sensitivisme om dat hij zoo bizonder fijn gevoelt
en stammen niet af van fransche kunst, om dat in deze verzen de dichter
zich aan de onmiddellijke invloeden der ‘werkelijkheid’ bloot stelt en ook
wel eens verzen maakt van gewaarwordingen, waarmede zijn sexualiteit
te maken heeft.
Met het neerschrijven van deze woorden heeft Van Deyssel het naturalisme in feite
al achter zich gelaten. In hetzelfde jaar doet hij dat veel explicieter in het opstel ‘De
dood van het naturalisme’. En alleen hij mag dat zeggen:
[...] om dat ik, met mijn, wel een beetje belachelijke misschien, maar zoo
enorm geméende, wilde bewondering, de eenige ben geweest onder
allen, die het zóo heeft begre-pen, die het zoo heeft aan-gegrepen als
hooge planten donkere gloeyende roode bloed-bloemen in de potten van
mijn zorgelijk gerichte schat-houdend liefde-vol aan-gebogene handen.
Wat heb ik er hoog meê geloopen in de rondte, dat was een vreemd
verschijnsel en eenig in zijn soort, die lyrische vereering in vurig rank
gesmede proza-rhythmen van die dikke, donkere, lage kunst van zwarte
modder, purper bloed en vaal blank vleesch.
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Intermezzo
Het feit dat Van Deyssel de dichter Gorter de sensitivist bij uitstek noemt, maakt
niet alleen zichtbaar hoezeer hij zelf binnen een paar jaar zijn mening over het
naturalisme heeft herzien, maar laat ook zien hoe in De Nieuwe Gids ruim baan
gegeven werd aan twee vernieuwingsbewegingen die op het eerste gezicht
diametraal tegenover elkaar staan. Het tijdschrift bleek niet alleen spreekbuis te zijn
van de zogenaamde ‘stemmingsdichters’, zoals Kloos en Verwey, die in vaak
hyperindividualistische verzen expressie gaven aan hoogst particuliere gevoelens,
maar ook van de prozavernieuwers, die gewoonlijk naturalisten werden genoemd.
Heel erg vanzelfsprekend was die symbiose niet, als men bedenkt dat hier ver
doorgevoerd subjectivisme naast een objectieve benadering van de werkelijkheid,
zoals aanvankelijk in het naturalisme gepredikt werd, gelijkelijk vertegenwoordigd
waren in het tijdschrift. Hoe is dat opvallend vreedzame samengaan van twee elkaar
op het eerste gezicht uitsluitende houdingen ten opzichte van de werkelijkheid te
verklaren? Een van de voormannen van de stemmingsdichters, Albert Verwey, zou
in een latere terugblik opmerken dat de lezer in de eerste drie jaargangen de
‘wisselwerking’ tussen beide groepen, ‘half liefde, half vijandschap’ kon signaleren.
De wil om nieuw te zijn hadden de stemmingsdichters en de nieuwe prozaïsten met
elkaar gemeen, aldus Verwey. Dat zorgde voor een gelegenheidscoalitie, ook al
hadden zij aanvankelijk elk een ander object voor ogen. Want de stemmingsdichters
poogden de aandoeningen van de ziel in klank en beeld te vangen, terwijl de nieuwe
prozaïsten streefden naar een zo exact mogelijke weergave van de buitenwereld.
Die expansie van de nieuwe prozaïsten dwong volgens Verwey de dichters tot
nadenken.
De ‘Literaire Kroniek’ van Kloos uit het aprilnummer van 1886, waarin deze onder
meer het debuut van A. Cooplandt (pseudoniem van Arij Prins), de naturalistische
bundel Uit het leven, met sympathie bespreekt, is daarvan een goed voorbeeld.
Aan het slot van die bespreking wijst Kloos op de relatie tussen dat nieuwe
waarnemingsproza en het streven van de stemmingsdichters:
En dat doen ook wij. Wij laten de werkelijkheid onzer visioenen en
hartstochten, die ónze werkelijkheid is, op ons werken, zonder
belemmering van traditie of modellen, en wij trachten ze te beelden en
te zeggen, in de woorden, waartoe zij zich vormen, omdat wij vreugde
hebben aan hunne schoonheid en het zeggen van schoone dingen óns
geluk is.
Hierin komen wij overeen met de naturalisten, en hierin staan wij mét hen
tegenover alle anderen. Wie het beter weet, zegge het.
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Twee andere teksten uit die tijd getuigen eveneens van het streven naar een
poëticale toenadering van de stemmingsdichters en de waarnemingsprozaïsten:
Van Deyssels Over literatuur (1886) en het tweede deel van Verweys opstel ‘Toen
de Gids werd opgericht’ (1886). Het stuk van Van Deyssel is naast een hilarische
afrekening met de Zola-zeloot Netscher vooral een eigen positiebepaling. Hij houdt
van Zola nog wel de eis vast van een onbevangen en onbevooroordeeld kijken naar
de werkelijkheid, maar diens pretentie van wetenschappelijkheid laat hij vallen. Het
enige doel van de romanschrijver is kunst te maken en dat van de kunst is om een
stemming bij de lezer op te wekken. Het ‘doorleven van zulke stemming [is] de
hoogste genieting die aan menschen gegeven kan worden’. Daarmee schuift Van
Deyssel op in de richting van de stemmingsdichters, en ook zijn opvatting dat
hartstocht het hart vormt van het ideale schrijverschap, brengt hem in hun buurt.
Die afbuiging van het naturalisme in de richting van de opvattingen van Kloos wordt
ook zichtbaar in Verweys opstel. In een historisch exposé dat teruggrijpt tot op de
achttiende eeuw, ziet hij in Frankrijk in het werk van Flaubert en de gebroeders De
Goncourt veranderingen optreden:
De verstandelijke waarneming was verlevendigd tot gevoelde zintuigelijke
aandoening. De beschrijvende taal dier waarneming werd de
impressionistische taal der sensatie.
Het gevolg is dat de uitbeelding van de werkelijkheid plaatsmaakt voor de
gewaarwordingen ervan. De ‘toekomst-artiesten der waarneming’ schuiven zo op
in de richting van de stemmingsdichters:
[...] zooals de stemmingsdichter dat zegt, zoo zal de kunstenaar der
sensatie zeggen tot zichzelf: Mij, als ik loop over straat, als ik zit in mijn
kamer, is iedere kleur die ik zie, ieder geluid dat ik hoor, voldoende om
me te doen bewust worden honderden en duizenden ragfijne trillingen
mijner hersenen, honderden en duizenden nauw bespeurbare bevingen
van mijn zintuigen en mijn heele organisme: het leven voel ik niet anders
dan als een eindeloos feest van sensaties.
In dat opstel zet Verwey, volgens de rake karakteristiek van Van Halsema, ‘het
mooie van het naturalisme in de etalage van De Nieuwe Gids: zo wordt het
perspectief zichtbaar van een broederlijk samengaan met de stemmingspoëzie’.
Het is dankzij deze welwillendheid - of moet men eerder zeggen strategische
overwegingen? - over en weer van de stemmingsdichters en de prozarealisten dat
in De Nieuwe Gids ruimte kwam voor literaire experimenten van hoog niveau. Kloos
en Verwey schetsen in hun commentaar op Van Deyssels Een liefde
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als het ware het beeld van het nieuwe kunstenaarschap van de sensatie, en het
zijn die stukken en latere van Van Deyssel zelf die diep doordringen in de
voorstellingswereld van de jonge Gorter. Zo kwam uit het fusieproces binnen het
tijdschrift de sensitivistische lyriek tot stand, die in de woorden van Van Deyssel de
vervulling was van wat hij in 1886 in Over literatuur had voorspeld.

De ‘stemmingsdichters’ Verwey en Kloos
Albert Verwey
De belangrijkste dichters uit de eerste jaren van De Nieuwe Gids waren ongetwijfeld
de jeugdvrienden Verwey en Kloos. De eerste zal na zijn opstappen uit het tijdschrift
poëzie blijven schrijven tot aan zijn dood in 1937 en in totaal meer dan 1600
gedichten produceren. Zijn dichterschap ondergaat in die tijd een aantal fundamentele
ontwikkelingen. Zijn aanvankelijke individualistische streven naar schoonheid en
het verwoorden van zijn eigen gevoelens maken plaats voor het gestalte geven aan
‘Het Leven’, dat wil zeggen de eeuwige, onvergankelijke kern die in alle
verschijnselen aanwezig is.
In de jaren 1885-1888 bedrinkt hij zich nog aan zijn eigen woorden en zwelgt hij
in visies, beelden en klanken die grotendeels aan anderen zijn ontleend. Dat geldt
ook voor de epische gedichten die getuigen van zijn beeldend vermogen, Persephoné
en Demeter, waarin het klassieke thema van de roof van Persephone door Aïdoneus
wordt behandeld. Al tijdens de voorlezing in Flanor kreeg hij het verwijt te horen dat
deze epische verzen te weinig ‘fonds’ bezaten om geheel geslaagd te zijn, een
verwijt dat Verwey zelf kon billijken. Over Demeter schreef hij aan zijn vriend Veth:
Evenals met Perseph. bedoel ik niet veel meer dan het geven van een
aantal tafreelen en beelden van een bepaalde soort. Klanknabootsing,
impressie van hoekjes natuur, standen en groepen, interessant gemaakt
door een beetje handeling en een paar sentimenten.
In die individualistische eerste fase werd Verwey, zoals zo veel Tachtigers, sterk
beïnvloed door de zes jaar oudere Willem Kloos, met wie hij in de winter van
1881-1882 kennismaakte. Kloos was tot tranens toe geroerd door Verweys
Persephoné. Hij wierp zich aanvankelijk op als Verweys mentor en tussen beiden
groeide, al hun verschillen ten spijt, een hartelijke vriendschap. Verweys vurige
bewondering voor Kloos resulteerde in 1885 en 1886 in een cyclus van 44 sonnetten
Van de liefde die vriendschap heet, waarvan er slechts een tiental in De Nieuwe
Gids werd geplaatst. De gehele reeks nam Verwey op in zijn Verzamelde gedichten
(1889). Het achtste sonnet uit de cyclus begint aldus:
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O Man van Smarte met de doornenkroon
O bleek bebloed gelaat, dat in den nacht
Gloeit als een grote, bleke vlam. - wat macht
Van eindloos lijden maakt uw beeld zo schoon?

Het lijden van de vriend wordt in dit en ook in andere sonnetten vereenzelvigd met
het lijden van Christus. In de wereldliteratuur heeft de ene vriend zelden de ander
zo bewonderend bezongen als Verwey met Kloos deed in deze bundel, maar het
was een vriendschap waaraan geen lang leven beschoren was. In het lange gedicht
‘Cor cordium’, dat verscheen in de zesde aflevering van de eerste jaargang van De
Nieuwe Gids, keert na deze geëxalteerde uitboezeming de bezonnenheid terug.
Het is een zelfbespiegeling, een inkeer tot zichzelf, het zoeken en vinden van de
geestelijke Idee, die de kern van het wezen van de dichter omvat:
Ziel van mijn Ziel! Leven, dat in mij woont,
Veelnamig Mysterie, die ik noem
Mijn Ik, mijn Zelf, mijn Wezen [...].

Dit gedicht is van belang als keerpunt in Verweys visie op het dichterschap, maar
als gedicht mist het overtuigingskracht. In soms woordelijke navolging van de
vereerde Engelse romanticus Shelley is er een vaak pijnlijke discrepantie tussen
het zoeken naar zelfaanschouwing en de soms platte beelden.
In oktober 1887 publiceert Verwey in De Nieuwe Gids ‘Zeven sonnetten’, die een
jaar later zullen worden opgenomen in de bundel Van het leven (1888). Het zijn
sonnetten van zeer ongelijke kwaliteit. Nogal wat collega's meenden dat deze bundel
een antwoord was op de kort daarvoor verschenen bundel van Kloos Het boek van
kind en God. Regels uit het zevende sonnet lijken inderdaad in de richting van Kloos
te verwijzen:
De toorn krieuwt in mijn keel; ik kán 't niet smoren,
't Verdriet niet kroppe', als 'k zuiplappen en vraten
Zie worde' uit kunstnaars, die hun kunst vergaten,
Hun lijf stuk-fuiven en hun ziel vergoren.

Het zijn voor het grootste deel schimp- en scheldverzen, uit woede geschreven, vol
minachting voor het vulgus en het vulgaire, maar ze hebben weinig met poëzie te
maken. Verwey erkent dat zelf in feite ook, als hij de cyclus afsluit met een sonnet
dat aldus begint:
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Ik hoop dat niemand dit nu Kunst zal noemen.
Ik die 't kan weten, zeg u dat 't niet waar is.
't Is wat ik lijd en denk tot de tijd daar is,
Dat ik alléen zal in de Schoonheid roemen.

Al vrij snel na de bundel Van het leven laat Verwey zijn Verzamelde gedichten
verschijnen, een beperkte herdruk van zijn eerste bundel, aangevuld met vrijwel
alles wat hij in De Nieuwe Gids had gepubliceerd. Het is een bundel die door Kloos
in december 1889 uiterst negatief werd gerecenseerd. Diens bespreking eindigt
met de woorden:
Verwey's lyrische kunst is net als een vlam geweest, die begon al spelend,
en om zich sloeg en opsloeg, hooger en hooger, tot een zee van vuur,
maar toen weêr ineenslonk, bleeker en bleeker tot er niets overbleef dan
de donkere kool. Als hij die nu maar lang genoeg in het donker verborgen
laat liggen en rijpen tot echten diamant!
De breuk tussen de twee vrienden was al een jaar eerder, in 1888, een feit, toen
Verwey zich met Kitty van Vloten had verloofd en Kloos hem de vriendschap
opzegde. In ieder geval staat op het omslag van de aprilaflevering 1889 van De
Nieuwe Gids vermeld dat Albert Verwey uit de redactie is getreden. De opengevallen
plaats werd ingenomen door P.L. Tak, waarmee het politieke element ten koste van
het literaire de overhand nam.
Terugblikkend op zijn eerste dichterlijke periode zal Verwey bij verschillende
gelegenheden kritisch afstand nemen daarvan. Zo schreef hij in de bundel Het
lachende raadsel in het gedicht ‘Ik en mijn jeugd’ onder meer:
Ik, in mijn jeugd, sprak als de grootsten spraken,
En vormde mijn gedragen naar hun wet.
Toen hielp mij Keats het schone vers te maken,
Shelley de strofe en Shakespeare het sonnet.
Ik wilde kunstnaar, dichter, minnaar wezen
Als zij en kende als knaap geen schoner droom.
En werd ik boven mijn verdienst geprezen,
Ik boog, ik knielde in stilte, en wist mij vroom.

En in een vraaggesprek met E. d'Oliveira, dat is opgenomen in diens bundel De
mannen van '80 aan het woord (1909, tweede uitgave 1977) minimaliseert Verwey
de betekenis van die beginjaren voor zijn latere dichterschap:
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Voor mij vertegenwoordigt die Nieuwe Gids-beweging maar een jaar of
wat uit mijn jeugd, en niet meer. Zij vormt maar een heel klein stukje van
mijn ontwikkeling, en daarna komt een groot aantal jaren die voor mij veel
belangrijker zijn.
Hij zal later de poëzie van De Nieuwe Gids afdoen als ‘in hoofdzaak een kunst van
gevoelsopwelling en indruk’, die als reactie een verlangen naar ‘een zekere
bezonkenheid, naar meer innerlijk leven’ teweegbracht. Als hij in zijn eigen orgaan
De Beweging het opstel ‘De richting van de hedendaagsche poëzie’ (1913) publiceert,
neemt hij principieel afstand van de gevoelspoëtica uit de beginjaren van De Nieuwe
Gids:
Eén enkele reflex van zintuig of zenuw scheen ten slotte de norm te zijn
waar het gedicht heenstreefde. Zoo was er een dichtkunst ontstaan van
anarchie en ontbinding, een niet meer individualistische, maar
subjectivistische of egotistische, - waar iedere diepere eenheid van het
dichterlijk en menschelijk wezen buiten bleef.
Het is een karakterisering waarin hij met terugwerkende kracht niet alleen de
gedichten van Kloos, maar ook zijn eigen eerste verzen veroordeelt.

Willem Kloos
De jonge Kloos, de getourmenteerde bohemien onder de Tachtigers, met een snel
verwilderende levenswijze, onevenwichtig en zwaarmoedig en tegelijkertijd
despotisch, wankelend van hoogmoed naar depressie, verwierf bij zijn meeste
vrienden en latere lezers naam vanwege een dertigtal geniale jeugdverzen; de
zesduizend gedichten die hij later schreef doen zijn naam eerder afbreuk. Hij
debuteerde als dichter in 1880 met het dramatische fragment Rhodopis, het eerste
bedrijf van een toneelstuk in verzen, waarin hij de oosterse, de Griekse en de
moderne levensbeschouwing met elkaar wilde confronteren; de tekst werd later
opnieuw afgedrukt in De Nieuwe Gids en eveneens opgenomen in de verzamelbundel
Verzen (1894). De ‘aankondiging’, niet ‘de verschijning’ van zijn dichterschap, zo
typeerde Verwey dit debuut.
Beroemd werden zijn liefdessonnetten, voor het eerst gepubliceerd in de eerste
jaargang van De Nieuwe Gids en later ook opgenomen in de bundel Verzen, met
veelbelovende beginregels als ‘Ik denk altoos aan U, als aan die droomen’, ‘Zooals
daar ginds, aan stille blauwe lucht’ en ‘Nauw zichtbaar wiegen op een lichten zucht’.
In diezelfde jaargang staan ook gedichten waarin het conflict tussen de trotse
ongenaakbare kunstenaar en de naar tederheid hunkerende eenzame verliefde
gestalte krijgt. Het vijfde sonnet uit de bundel Verzen vormt in dat opzicht de kern
van zijn tragisch dichterschap:
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Ik ben een God in 't diepst van mijn gedachten,
En zit in 't binnenst van mijn ziel ten troon
Over mij-zelf en 't al, naar rijksgeboôn
Van eigen strijd en zege, uit eigen krachten, En als een heir van donker-wilde machten
Joelt aan mij op en valt terug, gevloôn
Voor 't heffen van mijn hand en heldre kroon:
Ik ben een God in 't diepst van mijn gedachten.
En tóch, zoo eind'loos smacht ik soms om rond
Úw overdierbre leên den arm te slaan,
En, luid uitsnikkende, met al mijn gloed
En trots en kalme glorie te vergaan
Op úwe lippen in een wilden vloed
Van kussen, waar'k niet langer woorden vond.

Na deze eruptie zal Kloos er als dichter een tijd lang het zwijgen toe doen, totdat in
de vierde jaargang van De Nieuwe Gids er 27 pagina's gedichten verschijnen,
waaronder de cyclus Het boek van kind en God. Hij schrijft in het openingssonnet:
Ik, die mijn Leven uit-te-zeggen zoek,
Heb al mijn lieve voelen, zoeken, tasten
En weten in dit somber boek gevat.

En somber zijn deze verzen van een ongelukkige liefde en versmade trots. De
dichter is ‘de God-op-aarde, de Nooit-gekende’ en de geliefde ‘het Aardsche Kind’.
Met een hybris waar Kloos het patent op had, spreekt hij de verloren geliefde aan:
Ik heb U dit te zeggen, dat Uw naam,
Zóó dierbaar, zal prijken tot het eind der dagen,
Niet door U-zelf, maar door dit Boek, welks faam
Zal groeien met den Tijd.

Zijn boek is ‘Hooge Trots’. ‘En láter, láter zal men 't zien: een Rots / Van schrik'lijke
Ikheid [...]. / Mijn Hooge Zelf, dat Gij niet hebt bewaard’.
Overtuigender dan deze geëxalteerde mix van trots en verdriet is het sonnet
‘Doodgaan’:
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De boomen dorren in het laat seizoen,
En wachten roerloos den nabijen winter.
Wat is dat alles stil, doodstil... ik vind er
Mijn eigen leven in, dat heen gaat spoên.

Als dichter heeft hij in de jaren daarna eigenlijk weinig meer te zeggen. Hij gaat op
herhalingsoefening. Fragmenten uit Sappho, Okeanos en Rhodopis staan in de
zevende jaargang en dan toch nog weer een dertiental sonnetten, waaronder ‘Ik
ween om bloemen in de knop gebroken’. Als Kloos zeventig jaar wordt, is de kritiek
op hem grotendeels verstomd. De ene na de andere huldiging valt hem ten deel.
Op zesenzeventigjarige leeftijd, ongeveer drie jaar voor zijn dood, ontvangt hij samen
met Lodewijk van Deyssel een eredoctoraat van de Universiteit van Amsterdam.

Herman Gorter (1864-1927)
De sportfanaat en student klassieke letteren Herman Gorter was op de laatste
vergadering van Flanor van 22 juni 1886 als introducé aanwezig. Hij schreef tussen
augustus 1886 en november 1888 aan zijn 4381 versregels tellende gedicht Mei
zonder dat de buitenwacht daarvan op de hoogte was. De eerste zang werd
gepubliceerd in de vierde jaargang van De Nieuwe Gids; in maart 1889 verscheen
de complete Mei in boekvorm. Toen ‘het ding’ af was, las Gorter gedeelten ervan
voor bij Van Looy, Kloos, Verwey en Van Eeden thuis. Van Eeden vond het ‘subliem’.
Er is ‘een nieuw poeet gevonden van de bovenste plank’, schreef Kloos. Nooit had
hij kunnen vermoeden dat de Nederlandse taal tot zoiets poëtisch in staat was.
Frans Erens noteerde in Vervlogen jaren: ‘Toen verscheen Mei in De Nieuwe Gids
en het maakte op iedereen een diepe indruk. Velen waren vol bewondering.’
Het levensverhaal van Mei wordt verteld door een ik die al in de tweede versregel
zijn dichterlijke aspiraties onthult:
Een nieuwe lente en een nieuw geluid:
Ik wil dat dit lied klinkt als het gefluit,
Dat ik vaak hoorde voor een zomernacht
In een oud stadje, langs de watergracht.

In het eerste van de drie boeken waaruit het gedicht is opgebouwd, wordt verhaald
hoe Mei, een van de twaalf maanden, in het stralende voorjaar in een gele boot
omringd door meermannen, tritons, nimfen en elfen de ‘tuin van Holland’ bereikt.
Zij is voor een tijdje de geliefde van de dichter, maar trekt dan alleen verder. In het
tweede boek heeft zij de stem van de goddelijke Balder gehoord,
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naar wie ze op zoek gaat. Haar moeder, de maan, probeert haar tegen te houden,
maar tevergeefs. Zij verlaat de aarde en gaat op in hemelse sferen. Als ze eindelijk
de blinde Balder gevonden heeft, laat deze haar weten te veel ziel te zijn om haar
droom, een kind van hen beiden, te kunnen verwezenlijken. Gedesillusioneerd keert
Mei dan terug naar de aarde. In gezelschap van de dichter, die haar probeert te
troosten over het verlies van Balder, brengt ze haar laatste drie dagen in de stad
door. Mei verlaat de dichter om alleen in de natuur te sterven. De dichter begraaft
haar ten slotte aan de rand van het strand.
Gorter zelf schreef aan Kloos: ‘Wat het ding zelf betreft: ik heb iets willen maken
van niets dan schittering en zonschijn. [...] Maar de hoofdzaak was: het licht en het
vlammen er van. Het vlamde in mijn gedachten.’ Aan zijn oom laat hij een paar
maanden later weten: ‘Wat nu het ding zelf betreft, ik heb iets willen maken van heel
veel licht en met een mooie klank, verder niets. Er loopt een geschiedenis door, en
er zit een beetje philosophie in, maar dat is om zoo te zeggen bij ongeluk.’ Het is
het samengaan van de wat vage filosofische lading met het impressionistische
element dat tot de meest uiteenlopende discussies over de betekenis van Mei heeft
geleid. Er zijn psychologische verklaringen aangereikt, waarbij het gedicht werd
geïnterpreteerd als de neerslag van Gorters eigen ontwikkeling. Het zou dan de
tragische ontdekking beschrijven van de dichter die te veel ziel is voor het aardse,
en te aards voor het hemelse. In een recente analyse werd Mei getypeerd als:
[...] een rijke en verwarrende fusie van een vaak heel gedurfd
natuurimpressionisme met een reeks aanzetten tot een
dichterlijk-filosofisch getinte vraagstelling naar de verhouding tussen ziel
en natuur en naar de rol die de kunst kan spelen in de pogingen van de
mens om zijn plaats en draai in dat alles te vinden.
Hoe dan ook, Mei is in de Nederlandse letterkunde geworden wat in de eerste
vermaarde regel wordt gezegd: ‘Een nieuwe lente en een nieuw geluid’.
Formeel valt aan het gedicht de soepelheid op waarmee Gorter rijm en metrum
hanteert. Verwey en Kloos kozen in hun epische poëzie voor rijmloze verzen. Gorter
hanteert gewoonlijk gepaard rijmende regels, maar niet altijd. Vrijer gaat Gorter om
met het metrum: het metrisch grondpatroon wordt gevormd door vijf jamben per
regel, maar hij brengt variatie aan door afwisseling met het heffingvers. Gedurfd
zijn de vele enjambementen, waarbij zo nu en dan de handeling door het
enjambement iconisch wordt weergegeven, zoals in:
Ze had een vaart genomen en was afGesprongen van de rotsen.
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Fotoportret van Herman Gorter omstreeks 1885.

Veelvuldig maakt Gorter gebruik van originele metaforen, waarbij het visuele
element domineert. Zij worden grotendeels aangereikt door de Nederlandse flora
en fauna, en buitelen in grote vaart over elkaar heen. Royaal hanteert hij ook de
uitgesponnen homerische vergelijking met vaak onverwachte ontleningen aan het
dagelijks leven. De dichter lijkt zo nu en dan zo gecharmeerd te zijn van zijn eigen
vondsten dat hij ze niet direct wil loslaten. Als hij zichtbaar wil maken hoe twee jonge
goden met elkaar wedijveren in snelheid, brengt hij twee coureurs in stelling, die hij
tot aan de meet blijft volgen:
Zooals twee wielrijders: die doen hun stalen
Raderen wieleren dat licht rondspat,
De cirkels draaien en het witte pad
Glijdt weg: ze loeren op elkanders wielen
En trappen vastberaden, in hun zielen
Is nijd en haat, voor 't doel de ééne wint,
Maar de ander haalt weer in en rijdt verblind
Van wanhoop hem voorbij. De laatste trap
Slaakt los menschengejuich en handgeklap

En als hij een plotselinge beweging wil visualiseren, gaat de vergelijking bijna een
eigen leven leiden:
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Zoo als des nachts de eenden, in het gras
Slapend, dat in de sloot groeit, met geplas
Plotseling wakker worden, snaterend,
Slobberend kroos, één staat er overend
Zijn vleugels slaand' en krijst hoog in den nacht:
Zoo werd uit diepe stilte onverwacht
Beweging toen zij gingen.

Opvallend is ook zijn grote aandacht voor kleuren, in het bijzonder voor ‘wit licht’,
en zijn uitbuiting van klanken die ‘zielsmuziek’ losmaken:
Muziek lokt van een ziel muziek weer los,
Die treedt in wondere gedaanten uit
De zielepoort, zoekend dat lokgeluid.

Hoezeer zijn collega-dichters ook met de Mei wegliepen, voor de behoudender
literatoren maakte Gorter het veel te bont. Toen Mei in 1891 tijdens een openbare
bijeenkomst werd voorgedragen, ontstond er zo veel hilariteit dat de voordracht
onverstaanbaar werd. Toch won uiteindelijk de waardering. Fragmenten werden al
vrij snel in bloemlezingen opgenomen. De Mei werd gecanoniseerd als Gorters
meesterwerk. Het gedicht werd ook een bestseller. In de honderd jaar na het
verschijnen van de eerste druk werden er rond de 150.000 exemplaren verkocht.
Ruim anderhalf jaar na het verschijnen van de Mei verrastte Gorter vriend en
vijand met de bundel Verzen (1890), waarvan een aantal eerder in De Nieuwe Gids
had gestaan. In een brief uit oktober 1890 aan Van Deyssel schreef Gorter dat hij
bij het schrijven van de Mei ‘deed wat ik kon; ik voelde dat ik iets kinderlijks en iets
wèlklinkends kon schrijven. Meer kon ik niet, ik ging mijn leven voorbij, ik zag het
niet.’ Uit dezelfde brief en latere uitspraken blijkt dat Gorters kennismaking met de
Franse en Nederlandse naturalisten een schok bij hem teweegbracht die hem ertoe
aanzette voortaan alleen nog ‘onmiddellijke realiteit’ te willen registreren. Zo schrijft
hij in zijn voorrede bij De school der poëzie (1905) dat de Franse en Nederlandse
naturalisten ‘een gloed en een kracht van leven’ bezaten die hem betoverden: ‘ik
had zelf dat onmiddellijke leven zoo lief, ik had zoo'n voorgevoel ook dat er in dat
leven een nog veel diepere schoonheid lag, dat ik besloot te trachten poëzie te
maken van de onmiddellijke realiteit - zonder de traditie van vroegere tijden.’ Hij
vervolgt dan:
Toen ik dus uitging met het voornemen om met alle traditie van poëzie
te breken, en naar niets te luisteren dan naar mijn eigen wereld, vond ik
niets dan mij zelf.
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De eerste bundel van deze ‘School der Poëzie’, de ‘Sensitieve Verzen’,
geven dan ook alleen realiteit van mijn eigen zinnelijk-onmiddellijk gevoel,
ontdaan van alle herinnering aan Grieken, Romeinen, en vroegere of
latere renaissance.
Gorter erkent niet alleen hoe onthullend het naturalisme voor hem geweest is, maar
vermoedt tevens dat hij het naturalisme nog zou kunnen overtreffen. Zo dacht ook
Van Deyssel, toen hij de imaginaire figuur van J.H. Meere opvoerde in zijn opstel
‘Over literatuur’, die in verbondenheid met, maar ook in het te boven gaan van het
naturalisme de kunstrichting van het sensitivisme zou kunnen belichamen. Gorter
volgde Van Deyssels suggestie door in 1905 bij een heruitgave de Verzen om te
dopen tot Sensitieve verzen.
De bundel Verzen bevat de poëtische registratie van Gorters intiemste
aandoeningen, al verraden niet alle gedichten een andere manier van dichten. Onder
de 86 verzen zijn er die door een afgeronde compositie, strakke ritmiek en het
aanhouden van een regelmatig rijmschema op de Mei lijken. Daaronder valt het
indrukwekkende lied, geschreven bij de dood van Anna Witsen, ‘In de zwarte nacht
is een mensch aangetreden’, en voorts een aantal kleine, sobere liefdesgedichten,
in vrij gebruikelijke taal gedicht, zoals ‘In de stilte van de stad kwam ze, haar rok
ruischte’, het even kinderlijke als ontroerende ‘Zie je ik hou van je, ik vin je zoo lief
en zoo vol licht’, of rustige natuurimpressies als ‘De boomen waren stil’ en ‘De stille
weg de maannachtlichte weg -’. Het gros van de gedichten, eveneens gewijd aan
de liefde en de natuur, is echter van een ander kaliber. De hyperindividuele associatie
krijgt het hier voor het zeggen. De emoties die de dichter bij het ondergaan van de
buitenwereld ervaart, worden in het vers tot een kernmoment teruggebracht. Het
gaat om ‘gestolde ogenblikken’, waarin geen plaats is voor de tijd. Het idee dat er
uren bestaan, is dan ook te gek voor woorden:
De boomen golven op de heuvelen
boomhoofden stil in de nevelen
lentelichte zacht lentelicht.
De toren met zijn gezicht
daar midden in wijst deftig nog uren,
verbeel je uren, uren, uren 't is om te stikken
in deze oogenblikken,
het kriebelend lachen
ik kan het haast niet verdragen,
ik stik
in dit krankzinnige lichte deftige oogenblik.
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Spotprent over een van Gorters sensitieve verzen.

In het gedicht ‘Laat ik nu denken hoe dat alles was’ wordt terugblikkend een
natuurimpressie opgeroepen, die uitloopt op een beangstigende sensatie:
Toen heb ik me stil neergezet
aan den wegrand en met
mijn oogen heb ik de stad aangekeken
die deed de lucht verbleeken,
die deed de lucht verbleeken
en de oogen schrikken,
de stad lag daar stil te branden,
het leek wel een groote warande
buiten als 't zomer is,
het donker in bosschen is.
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Ik begon toen stil te rillen
en in me bang voor mijn gillen
te worden dat ik ging doen,
ik kon het niet houden toen.

De sensaties en de momenten van gelukzalige extase houden echter niet lang aan
en worden veelal gevolgd door grote neerslachtigheid en wanhoop, zoals verwoord
in ‘Mijn handen zijn zoo heet’.
In het vasthouden van zijn sensaties en momenten van extase komt Gorter tot
grote syntactische vrijheden. Hij schept nieuwe woorden en gedurfde
woordkoppelingen. Als in trance raken ziel en zinnen met elkaar versmolten. Kleuren,
vooral rood en zwart, schieten door deze verzen heen, maar vaker nog zijn ze
doortrokken van lichtsensaties, die de dichter in een toestand van zelfverlies in een
zee van licht brengen:
Wij zilvren wezens, nevellichten, gewassen
neven elkaar, onzeker, wilden het licht:
In misten van donker, onze groote vragen
vreemdelinge in scheemre mist om licht Teeder beginnen en glimlachend blinken,
lichtkens verrijzen, weigren te versterven,
zekerlijk lachen en lichtblijde blinken,
wenken en vlieden, vliedend omziend, wimprend,
wilgen van licht, linten van licht, wit zilvren
wateren licht, fleemlicht, zichten rillicht,
scheden en bajonetten licht, - lichtarmee.

Later zal Gorter, als hij als socialist terugblikt op deze hyperindividualistische fase
van zijn dichterschap, oordelen dat zijn pogen om in de Verzen een antwoord te
vinden op zijn levensvragen op een fiasco is uitgelopen. Niettemin staat de bundel
Verzen nog altijd te boek als een van de indrukwekkendste bundels uit het milieu
van Tachtig.
Heel anders oordeelden de traditionele literatuurrecensenten. Zij vielen over hem
heen, achtten de Verzen ongenietbaar en onverstaanbaar. In De Nederlandsche
Spectator werd een spotprent afgedrukt met Gorter, zittend in zijn eetkamer, terwijl
meubelstukken en het serviesgoed hem lachend aankijken. Het Algemeen
Handelsblad nodigde zelfs zijn lezers uit om ‘eenigen zin in deze verzen te vinden’,
met als resultaat een hele reeks vileine parodieën en stekelige commentaren, zoals
van een lezer die schreef betekenis in deze gedichten te kunnen aanwijzen door
ze van achteren naar voren te lezen. In Kloos en Van
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Deyssel vond Gorter echter twee sterke apologeten. Het bracht de eerste, zoals
gezegd, tot zijn befaamde uitspraak ‘In 't algemeen slechts kan men weten, dat de
kunst de aller-individueelste expressie van de aller-individueelste emotie moet zijn’.
De lezing van de Verzen bracht Van Deyssel tot een reeks van zijn meest geslaagde
lyrische uitboezemingen. Na citering van het vers ‘De boomen golven op de heuvelen’
luidt zijn enthousiaste commentaar:
Ik weet niemant die met zoo'n heftige dadelijkheid de grens van den tijd
heeft overschreden, niemant die met zóó starre oogen, het waarneembare
in de tijdeloosheid heeft gezien, als de schrijver van dit gedicht. Het is
niet mooi, dit gedicht, het behoort niet tot de orde der dingen, die men
mooi kan noemen. Er is geen adjectief voor. Het raakt de uiterste grens
van het denkbare.
Toen Gorter deze bijvalsbetuiging las, was hij al bezig afscheid te nemen van het
sensitivisme.
De sensitieve verzen van Gorter passen evenals het sensitivistische proza van
Van Deyssel in een breder Europees kader. In hun nihilistische fase ontwikkelden
beiden een vormentaal voor een nieuw soort verkenning van de concrete
werkelijkheid, waarop het begrip ‘epifanie’ van toepassing is. Het is een term die in
de moderne literatuurwetenschap furore heeft gemaakt en in verband is gebracht
met onder anderen Wordsworth, Coleridge en Joyce. Een epifanie in de
modern-literaire betekenis van het woord is ‘een zich aan de ratio onttrekkende,
plotselinge, kort durende, diep inwerkende ervaring waarin een zintuiglijk
waarneembaar element in de gewone, alledaagse werkelijkheid een niet binnen
een gangbaar kader te plaatsen reactie oproept bij wie het ondergaat’. In zo'n
epifanische beleving valt de kloktijd weg om plaats te maken voor een tijdsbeleving
waarin heden, verleden en toekomst samensmelten. Het effect kan vreugde zijn, of
pijn, of een mengsel daarvan, en gaat gepaard met het doorbreken van een
onbenoembaar, maar ingrijpend inzicht. Een aantal verzen uit de bundel (‘In den
heeten nacht een heet zwart korenveld’ en ‘Laat ik nu denken hoe dat alles was’)
zijn als negatieve epifanieën te kwalificeren. Ze plaatsen Gorters sensitivistische
verzen aldus in een bredere, internationale context.

De prozaïsten in De Nieuwe Gids
Het eerste nummer van De Nieuwe Gids werd, zoals gezegd, geopend met een
deel van Van Eedens De kleine Johannes, dat twee jaar later in boekvorm zou
uitkomen. De kleine Johannes was niet Van Eedens debuut. Hij had al zes
toneelstukken geschreven en ook een aantal verzen gepubliceerd. De kleine
Johannes is een allegorisch sprookje, waarin Van Eeden zijn eigen psychische
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ontwikkeling schetst. Vier fasen uit de jeugd komen langs: de ongerepte, kinderlijke
staat (Windekind), de puberteit, waarin de zinnelijkheid ontwaakt (Robinetta), de
overgang naar de adolescentie, waarin de drang naar het rationele overheerst (Cijfer,
Pluizer), en ten slotte de overwinning daarop, wanneer een ongenoemde Johannes
wijst naar het donkere Oosten, ‘waar de menschheid is en haar weedom’. Het was
allesbehalve Nieuwe Gids-proza. Geen ‘kunst van sterke sensatie en hooggaande
rhytmenbeweging en plastische intensiteit’, zou Kloos schrijven. Niettemin werd het
boek goed ontvangen. Geen medewerker aan De Nieuwe Gids was in die jaren zo
succesvol als Van Eeden met De kleine Johannes, waarvan in tien jaar vijf
herdrukken verschenen. Vertalingen in het Duits, Engels, Zweeds, Deens, Frans,
Tsjechisch, Russisch, Italiaans, Chinees en zelfs in het Esperanto volgden. Voortaan
zou hij te boek staan als de schrijver van De kleine Johannes.
In november 1885 verblijft Van Eeden enkele weken in Parijs, waar hij gegevens
hoopte te verzamelen voor zijn proefschrift over de kunstmatige voeding bij
tuberculosepatiënten. Hij ontmoet daar een prostituee die verslaafd is aan de heroïne.
Deze ontmoeting is voor Van Eeden van veel belang geweest. De vrouw komt onder
meer voor in zijn tweede roman Johannes Viator (1892) en zal later model staan
voor Hedwig Marga de Fontayne in de roman Van de koele meren des doods (1900).
Johannes Viator, door Van Eeden zelf gekarakteriseerd als ‘lyrisch proza’ en
‘proza-gedicht’, had als thema de verhouding van seks tot geestelijke liefde. De
kritiek reageerde buitengewoon scherp op Johannes Viator. ‘Retoriek’,
‘onoprechtheid’, ‘onoorspronkelijkheid’, ‘aanmatiging’ en ‘een gebrek aan vormkracht’
waren de banvloeken waarmee het werk werd ontvangen. Het bontst maakte Van
Deyssel het:
In Johannes Viator is een vreeselijke leelijkheid, die bladzij na bladzij
zonder eenige terughouding ligt uitgestald. Gezwellen van valsch gevoel
en fletse, holle voorstellingen puilen op en tegen elkaar naar alle kanten
uit.
De negatieve reacties van Van Deyssel en Kloos op het boek waren niet bevorderlijk
voor de onderlinge relaties binnen de redactie. Van Eeden was onder de Tachtigers
toch al een buitenbeentje. Hij ging zijn eigen weg en had moeite met het
onmaatschappelijk individualisme van iemand als Kloos. In een vraaggesprek met
E. d'Oliveira verwijt hij Kloos dat die wel Shelley als een grootheid beschouwde,
maar vergat dat de Engelse dichter ook vervuld was van ethisch idealisme. Dat
idealisme klinkt ook voortdurend door in zijn eigen werk. Eind van de jaren tachtig
groeide bij hem de overtuiging dat hem op het gebied van de sociale kwestie een
taak wachtte. Hij geloofde in de morele en sociale vooruitgang van de mens en
bracht zijn ideeën daarover vaak zo pathe-
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tisch onder woorden dat Kloos zich er zeer aan ergerde. Hun relatie verslechterde,
niet het minst door de zogenaamde Lieven Nijland-affaire, waarover later meer.
Veel meer in de geest van de vernieuwing schreven prozaïsten die zich lieten
inspireren door de impressionistische schilderkunst en zich in zekere mate bekeerden
tot het uit Frankrijk overgewaaide naturalisme en impressionisme. Bij elke Tachtiger
is in die jaren vast te stellen hoe de schilderstijl tot in kleinigheden de schrijfstijl heeft
beïnvloed. De Haagse schilderschool, zo zal Adama van Scheltema in 1922
erkennen, is ‘op onze literatuur van invloed geweest’. Auteurs als Arnold Aletrino,
Jacobus van Looy, Arij Prins en Frans Erens, die in De Nieuwe Gids debuteerden,
volgden vrijwel slaafs de Franse gebroeders De Goncourt in hun écriture artiste,
oftewel woordkunst, dat wil meestal zeggen een aaneenrijging van geadjectiveerde
substantieven binnen een uiterst gedetailleerde beschrijvingsmanie. Het maakt dit
in impressionisme gedrenkt naturalisme vaak tot moeizame lectuur.
De grootmeester van dit nieuwe proza was Van Deyssel, de man die niet alleen
zijn kritieken tot een literair genre verhief, maar als prozaïst er ook op los
experimenteerde. Hij schreef met enige regelmaat in De Nieuwe Gids (‘Menschen
en bergen’, ‘In de zwemschool’), maar zijn meest opzienbarende prozapublicatie,
de roman Een liefde (1887), kwam buiten het tijdschrift tot stand, al bracht dat werk
binnen het tijdschrift weer wel veel pennen in beweging. Deze roman van de vroegere
heraut van het naturalisme vertoont nog onmiskenbare naturalistische trekken, maar
illustreert tevens overduidelijk hoe Van Deyssel daarvan begint los te komen. De
roman wordt grotendeels verteld vanuit het perspectief van de vrouwelijke hoofdfiguur
Mathilde en handelt over de banalisering van een liefdesrelatie. Mathilde is ‘de
vrouw die liefde wil geven en liefde ontvangen’. Als zij om te herstellen van haar
zwangerschap zich terugtrekt in de natuurrijke omgeving van Hilversum, wordt haar
man Josef, die in Amsterdam is achtergebleven, haar ontrouw. Als Mathilde
daarachter komt, stort ze geestelijk in. In haar labiele toestand ondergaat ze een
scala van emoties, van rustige natuurimpressies, via vervreemdende sensaties tot
hallucinerende extases:
Breng nu een dergelijke vrouw in intieme aanraking met den gewonen,
nuchteren, banalen, goedigen, bedaarden Josef van Wilden, met zijn
makkelijke mannen-sensualiteit, die door alles kan worden bevredigd;
laat die twee zijn in omstandigheden, zooals de schrijver ze geeft, en er
zal uit voortkomen het physicopsychologische proces, door hèm hier
geboekt.
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Met deze vrijwel letterlijk aan Zola ontleende formulering geeft Kloos in zijn
bewonderende kritiek op Een liefde trefzeker aan welk experiment Van Deyssel met
zijn personages uitvoert. Maar het is een verre van slaafse navolging van Zola. Het
door de schrijver uitgevoerde experiment is verpakt in een stijlvoering die de
objectieve weergave van de werkelijkheid ver achter zich laat. Van Deyssel wilde,
zoals hij later in een vraaggesprek met E. d'Oliveira onthulde, met Een liefde
‘impressionisme in de literatuur’ geven. Hoewel hij dweepte met Zola, wilde hij iets
heel anders maken. ‘Ik wilde mijn werk lokaal-Hollands maken en mijn verwantschap
tonen met de grote negentiende-eeuwse schilderkunst.’ Inspiratiebron vormden ook
voor hem de Franse gebroeders De Goncourt. In het opstel dat hij schreef over
deze vertegenwoordigers van de écriture artiste heet het:
Ik wil maar zeggen, dat onze kunst voor het koncipieeren en komponeeren
bij Zola en voor het observeeren en styleeren bij De Goncourt in de leer
heeft te gaan. Zij moet van Zola leeren wat groote kunst en van De
Goncourt wat zuiver schrijven is.
Zijn pogen tot schilderen met woorden leidde tot een tot dan toe ongekende,
excessieve beschrijvingskunst. Al in het eerste hoofdstuk staan daarvan sterke
staaltjes. Een brood op tafel wordt aldus gevisualiseerd:
Het hellende dak der korst, van boven, was donker zwart bruin en ging,
bij het zijwaards afdalen van de korst, in een melk-chocola-kleurig bruin
over, van daar in lichter bruin, geel bruin, en de onderkant was grijzig
geel, zwart doorschemerd.
Het is vooral de natuur die Van Deyssel verleidt tot het schilderen met woorden,
waarbij het hele kleurenpalet wordt aangesproken:
Er waren zooveel gele tinten in de groene heesters, de zon smeet breed
lila over den bergwand en er sprankten zooveel glansjes door de
sparreboompjes, dat Mathilde langzaam opstond. Effen lichtend blauw
daalde de hemel, nauwelijks, heel beneden blankend. Hooger-op in de
lucht stond de heele ruimte in een laayend sidderend wit-blauw,
goud-flonkerend. En alles blankte schitterend. Een plekje gras en mos
door-een-gegroeid glansde van niet wechgedroogde dauw met kleuren
van parlemoer.
Vooral in het beruchte dan wel befaamde, uit zijn voegen gerukte dertiende
hoofdstuk, waarin de geëxalteerde gemoedstoestand van Mathilde correspondeert
met de natuur om haar heen, wemelt het van natuurimpressies die tot sensaties
zijn opgeschroefd:
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Als een sneeuw van donker purper wemelde de schemering hoog in de
lucht, daalde, zich verpaarschend tegen het boomengroen, in grijs-violette
tinten over de aarde neêrkleurend. Door de iepen langs den straatweg
voer de wind, zij bogen hun toppen, en hieven ze weder en bogen nog
eens met een naar boven ruischend en zich daar los-kreunend geklitter
der gebladerten, als heenfladderend in de donkerte. Het grasveld stroomde
langzaam voort, donkerder, terwijl de bloemenkleuren in zijn hooger
grommelende groene zwartheid verlooren gingen. Het witte kiezelsteenen
pad, vlak voor de ruiten, vlood heen, giegelde ijlings weg onder de
zwarterige warreling, die er bij scheutjes op neêr rookte en weêr
opwiemelde, kringend en krullend als stof op dansende voeten. De breede
weg gleed vooruit als in de verdroogde staalblauwe glansen van een
ijsbaan. Het purper verblauwzwartte hoog in de lucht, het paarsch en het
violet werd bruin-zwart, groen-zwart, grijs-zwart.
Dat dertiende hoofdstuk, dat pas later door Van Deyssel is geschreven, geeft het
gevoelsleven van Mathilde weer gedurende zestien dagen in juni en werd door de
kritiek beschouwd als het minst geïntegreerde deel van de roman. Het is niet alleen
aanmerkelijk langer dan de andere hoofdstukken (ruim honderd pagina's), maar lijkt
bovendien veel meer dan de andere hoofdstukken een vermenging te zijn van een
naturalistische en een, in de woorden van Van Deyssel zelf, ‘sensitivistische’ aanpak.
Als het avond wordt, voelt Mathilde zich één worden met de dag. Het onderscheid
tussen haar eigen ik en de buitenwereld verdwijnt. Ze krijgt een besef van
eeuwigheid, dat gepaard gaat met een intense kleurwaarneming:
Zij ging in een kleed van zomerkleuren. Van haar schouders tot haar
voeten was het goud en groen en purper, en om haar hoofd hing een
glinsterende witte sluyer en om haar voeten lag sneeuwig satijn. Maar
het kleed werd benauwend, het wrong zich aan haar op, het huiverde
haar huid binnen. En het kleurenkleed werd haar huid, werd haar zelf.
De dag werd één met haar. En zij was gelukkig de dag te zijn. Zij voelde
zich niet meer, zij was van lucht, zij was van licht.
Er volgen nog meer van dergelijke diep ingrijpende sensaties, die veelal eindigen
in afmatting en een gevoel van verlatenheid.
Synesthesieën, neologismen, substantiveringen en tot werkwoordsvormen
omgebogen adjectieven, opeenhoping van voorvoegsels die door streepjes
verbonden zijn, ‘épithètes rares’ - de lyrische Van Deyssel mobiliseert ze allemaal
om de sensaties zo compleet mogelijk gestalte te geven. Zola huldigde de opvatting
dat de naturalist slechts functionele beschrijvingen moest inlassen, maar bij Van
Deyssel is daar weinig meer van te bespeuren. De descriptie gaat een
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eigen leven leiden, buiten het verhaal om, en zwelgt in woordkunst en mooischrijverij.
Frans Netscher was in zijn Studie's naar het naakt model (1886) Van Deyssel in de
gedetailleerde beschrijving al voorgegaan, maar Van Deyssel is na Een liefde toch
de trendsetter. Frans Coenen (Bleeke levens, 1899), Arnold Aletrino (Zuster Bertha,
1891; Martha, 1895), Arij Prins (Uit het leven, 1885), Johan de Meester (Geertje,
1906) volgen allemaal in mindere mate het voorbeeld van Van Deyssel. Het is een
vermoeiende mode, die al snel tot een maniertje wordt en gemakkelijk gepersifleerd
kan worden. Dat heeft in ieder geval tot één leesbare roman geleid. Willem Paap
(1856-1923), medeoprichter van De Nieuwe Gids en al na een jaar de deur gewezen,
schreef in 1898 Vincent Haman, een bijtende satire en sleutelroman over de Nieuwe
Gidsers met de woordkunstenaar Van Deyssel als middel- en mikpunt. In de jaren
dertig zal Vincent Haman nog een revival beleven, wanneer Menno ter Braak, even
wars van het estheticisme van de Tachtigers als Paap, het boek opnieuw uitgeeft,
voorzien van een uitvoerige inleiding. Hij noemt het een roman die ‘meer te zeggen
heeft over die artiest en zijn hiërarchie dan alle andere essays en romans van Tachtig
bij elkaar’.
Een liefde was om nog een reden spraakmakend. In het dertiende hoofdstuk
beschrijft Van Deyssel hoe Mathilde in haar eenzaamheid zichzelf bevredigt. Die
met enige uitvoerigheid beschreven masturbatiescène stond haaks op de verhullende
wijze waarop tot dan toe in de Nederlandse letterkunde erotiek en seksualiteit waren
verwoord. De vrijmoedigheid van Van Deyssel zorgde voor veel opwinding in de
pers. De traditionele critici waren geschokt. ‘De roman Een Liefde is een groote
aanwinst voor de kuf- en bordeelliteratuur,’ schreef H. Rössing, Taco de Beer
mompelde dat de ‘école pornographique’ veel betere voorbeelden kende.
Interessanter zijn de reacties uit eigen kring. Zowel Verwey als Kloos vond dat het
volgens de geldende normen een onzedelijk boek was, maar so what? Verwey
schreef: ‘Anderen zeggen: Ga weg, je bent onzedelijk. Nu ga ik zeggen: Kom binnen,
want je bent mooi.’ Kloos merkte op: ‘Nu is het zeker, dat de kritiek met die
onzedelijkheid niets heeft uit te staan. De kritikus, als de kunstenaar, vraagt slechts
of iets mooi, niet of iets wel fatsoenlijk en net en in de vormen is.’ Dat
schoonheidscriterium onderschreef Van Eeden niet. In een recensie onder de
veelzeggende titel ‘Een onzedelijk boek’ formuleerde hij korzelig: ‘Het boek is
hinderlijk, ergerlijk, stuitend-shocking! - juist shocking! - dat is het woord.’ Onder
druk van de kritiek gaat Van Deyssel gedeeltelijk overstag. De meest scabreuze
passages werden in de tweede druk (1899) weggelaten of gekuist.

De teloorgang van De Nieuwe Gids
Aanvankelijk vormden de Tachtigers die in De Nieuwe Gids schreven,
stemmingsdichters én naturalistische prozaïsten, een gemeenschappelijk front:
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tégen het literaire establishment en vóór vernieuwing. Maar ook hier zou de met zo
veel elan bevochten revolutie haar eigen kinderen opeten. Waren Verwey, Kloos,
Van der Goes, Van Deyssel in die beginjaren niet van adoration mutuelle vrij te
pleiten - hun vriendschappen kleurden wel erg opvallend de waardering voor elkaars
werk - met dezelfde felheid waarmee zij eerst andersdenkenden bestreden, gingen
zij al vrij snel elkaar te lijf, en dit in hun eigen periodiek. Literair en ideologisch
bestond er uiteindelijk weinig eenheid tussen de redactieleden, en dat zou in steeds
sterkere mate de onderlinge betrekkingen schaden. Als de innige vriendschap tussen
Kloos en Verwey een abrupt einde neemt, schrijft Kloos aan Willem Witsen: ‘Ik zal
hem kwaad doen tot aan zijn dood, met alle mogelijke middelen.’ Ook Van Eeden
kon Verwey niet zetten. Na Verweys verloving met Kitty van Vloten, een zus van de
vrouw van Van Eeden, noemt hij zijn aanstaande zwager ‘den eerzuchtigen
burgerjongen, die een goede partij doet’. Ook ideologische verschillen vormden een
splijtzwam. Vanaf het begin was De Nieuwe Gids het orgaan geweest waarin dankzij
de bijdragen van Van der Goes, Tak en Lotsij sociale kwesties ruime aandacht
kregen. De toekomstroman Looking Backward van de Amerikaanse schrijver Edward
Bellamy gaf aanleiding tot een polemiek tussen Van der Goes en Van Deyssel, waar
ook Van Eeden en Kloos zich in mengden. Van Deyssel opende het debat met een
open brief - een in die fase vaker gehanteerde vorm - aan Van der Goes, ‘Gedachte,
kunst en socialisme, enz.’, waarin hij in overigens uiterst hoffelijke termen afstand
nam van Bellamy's toekomstmaatschappij. Die maatschappij zou niet artistiek mooi
zijn. Socialisme en kunst gaan nu eenmaal niet samen. ‘Socialisme is anti-literair
en Literatuur is anti-socialistisch.’ Op even hoffelijke wijze riposteerde Van der Goes
met zijn ‘Studies in socialisme. Over socialistische aesthetiek’. Van der Goes nam
daarin afstand van het ‘de kunst om de kunst principe’ en propageerde een
socialistische kunst. Van Eeden mengde zich op zijn beurt in de discussie in zijn
bijdrage ‘Over humaniteit’ van februari 1891. Zijn verwijt aan Van der Goes komt
erop neer dat deze de rol van de schrijver in de ontwikkeling van het socialisme
verwaarloost. Van Eeden geloofde in de ethische functie van kunst en zette zich
daarmee af tegen het extreme individualisme van sommige Tachtigers. Weliswaar
toonde hij veel begrip voor de afkeer van de dichter voor banaliteit en onderschreef
hij diens streven naar verfijning, distinctie en individualisme, maar het was volgens
hem tevens de taak van de kunstenaar om uit een sociaal gevoel een brug te slaan
naar de mensheid.
De polemiek over het engagement van de kunstenaar en over de relatie tussen
socialisme en literatuur verscherpt zich in 1891, met alle gevolgen voor de onderlinge
verhoudingen. Kloos' opstel ‘Verleden, heden en toekomst’ hield onder meer een
aanval in op Van Eeden en diens christelijke humaniteit, ein-
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digend met de slotzin: ‘Omdat ik het Christendom niet noodig heb, ik rijklevende,
daarom haat ik het, tot den dood.’ Gegriefd reageerde Van Eeden in de volgende
aflevering met een stuk onder de neutrale titel ‘Nieuw Engelsch Proza I’, waarin hij
het l'art-pour-l'artbeginsel afwees en verkondigde dat er in de literatuur een ‘ethisch
mooi’ bestond. In de volgende aflevering haalt Kloos dan weer zijn gram in een
bijdrage onder de weinig vleiende titel ‘Dominee Hugenholtz en Frederik van Eeden’.
Hij ridiculiseert de stijl van Van Eeden, die niet eerst zou nadenken alvorens te
schrijven, maar pas al schrijvend zou denken. In plaats van een echt kunstenaar
acht hij hem een popularisator van de ideeën van de Tachtigers. Nu riposteert Van
Eeden weer met een open brief. De toon van Kloos' stuk noemt hij meesterachtig,
vaderlijk beknorrend, ‘dat mij hoogst ridicuul voorkomt en waaraan ik mij voorgoed
wensch te onttrekken’.
In de zevende jaargang zetten Van der Goes en Van Deyssel hun debat voort
zonder elkaar een duimbreed toe te geven. De afstand tussen de meer ethische
(Van der Goes, Van Eeden) en de meer esthetische Tachtigers (Kloos, Van Deyssel)
werd steeds duidelijker. Weinig verheffend was vervolgens de manoeuvre van Van
Eeden in de zogenaamde ‘Lieven Nijland-affaire’. Rond de jaarwisseling 1891-1892
schreef hij een van inzicht getuigende negatieve kritiek over zichzelf en liet die door
een patiënte van hem, Jeanette Voorbeytel, onder het pseudoniem van Lieven
Nijland naar de redactiesecretaris Kloos sturen. Van Eeden was in dit stuk
meedogenloos over zichzelf. Kloos wilde het stuk eigenlijk niet opnemen, maar
omdat Van Eeden bleef aandringen werd het toch geplaatst. Van Eeden wist toen
niet meer van ophouden. Via Jeanette Voorbeytel liet hij weten dat hij graag een
deel van een roman Johannes Viator in het tijdschrift opgenomen zag worden. Kloos
schreef aan Lieven Nijland terug dat hij het een heel interessant fragment had
gevonden. Toen Van Eeden uiteindelijk aan Kloos opbiechtte hoe de vork in de
steel zat, had volgens Van Eeden Kloos de grap ‘alleraardigst’ gevonden, maar de
affaire deed de toch al kwijnende vriendschap geen goed.
De steeds duidelijker uitgesproken ideologische verschillen, gekoppeld aan de
meer dan verstoorde onderlinge relaties, leidden met ingang van de achtste jaargang
tot een breuk. De redactie had Gorter willen verzoeken tot de redactie toe te treden,
maar Kloos liet dit besluit onuitgevoerd. Geprikkeld door die weigering gaven Van
Eeden en Tak te kennen dat zij met ingang van de negende jaargang alleen nog
als medewerker en niet langer als redacteur aan het blad verbonden wilden zijn.
Maar op het omslag van de eerste aflevering van de negende jaargang, oktober
1893, prijkt alleen nog de naam van Kloos. De energieke pogingen van Van der
Goes om te redden wat er te redden valt, halen niets uit. Nu Kloos het alleen voor
het zeggen heeft, barst hij los in pathologische uitvallen tegen zijn vrienden van
vroeger. In ‘Gedachten en aforismen
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over Frederik van Eeden’ (‘Van Eeden is niet absoluut slecht, Van Eeden is alleen
maar een geniepige jongen, die altijd heeft afgekeken van de lei van zijn buurman’),
in hetzelfde jaar gevolgd door ‘Gedachten en aphorismen’ over Gorter en Van der
Goes, laat hij zich kennen als een door haat en wrok verknipt mens. Nog pijnlijker
zijn de grote reeks in kreupele rijmen gestelde scheldsonnetten, de vroegere Kloos
onwaardig, over zijn medestanders van weleer. Over Gorter heet het: ‘O
quasi-geniaal en manlijk-willend, maar au fond zwak en idioot-brutaal Wezentje.’
Albert Verwey is nu een ‘musculeus poëtken’, Van der Goes een ‘Laf lamlinkje’. De
val van een eens begaafd dichter kon niet groter zijn. Het tweede deel van de
negende jaargang, met nu op het omslag naast de naam van Willem Kloos die van
zijn vazallen H.J. Boeken en P. Tideman, begint met een uiterst onwaarachtige
inleiding van Kloos. Hij schrijft daarin dat de meerderheid van de redactieleden,
nadat ze ‘hadden mogen meewerken tot het in orde brengen van een nationaal
monument’, de wens te kennen hadden gegeven ‘wederom te worden wat zij eenmaal
waren’. En, zo vervolgt hij:
[...] met gepaste beweging, met kalm gebaar, gaven zij de geheele zaak,
zonder zelfs eenige dankbaarheid te verlangen, terug aan den man, die
hen acht jaar geleden om hunne hulp had verzocht, toen hij ganschelijk
alleen stond, een hulp, waar hij hem [sic] dankbaar voor is en zijn leven
lang zal blijven, al staat hij er nu ook voortaan niet meer alleen. [...] De
redactie van de Nieuwe Gids ontbond zich vriendschappelijk en liet aan
den oprichter en eersten ideeën-aangever, de plaats, die zij wisten dat
hem rechtens toekwam: het opperbestuur over den toestand, door hem
altijd voorzien en voorzegd, en gedreven met hun lofwaardige hulp en
onwaardeerbaren raad.
Het is voor de zoveelste keer dat de mythomaan Kloos de waarheid verdraait en
de afloop van de oude Nieuwe Gids naar zijn hand zet. Hij poogt voor zichzelf de
hoofdrol te claimen en zal dat in de volgende decennia blijven doen. De nieuwe
Nieuwe Gids zal afglijden tot een periodiek onder de periodieken, een schim van
wat het tijdschrift in de eerste vijf jaren was. Niettemin blijft het een verheugend
teken dat in die zo weerzinwekkende negende jaargang, nota bene pal na de
scheldsonnetten van Kloos, Leopolds cyclus ‘Scherzo’ opgenomen is, zijn tweede
publicatie in het tijdschrift op retour, na de ‘Zes Christus-verzen’ in de achtste
jaargang.
Wie uit eigen beweging De Nieuwe Gids had verlaten of er door Kloos uit was
gewerkt, zocht en vond al snel nieuwe publicatiemogelijkheden: Verwey en Van
Deyssel kwamen op 1 juli 1894 met uitgeverij Scheltema en Holkema overeen dat
zij onder de neutraal lijkende titel Tweemaandelijksch Tijdschrift voor Letteren,
Kunst, Wetenschap en Politiek De Nieuwe Gids konden voortzetten. Het
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tijdschrift werd in 1902 omgedoopt tot het maandblad De XXe Eeuw. Daarna zou
Verwey nog roerganger worden van De Beweging, Maandblad voor Letteren en
Kunst (1905-1919).
Het belangrijkste tijdschrift, na het uiteenvallen van de Nieuwe Gids-redactie,
werd tegen de eeuwwende De Kroniek (1895-1907), gewoonlijk aangeduid als De
Kroniek van Tak naar de hoofdredacteur van het nieuwe weekblad, P.L. Tak
(1848-1907). Tak, die vanaf 1888 onder zijn eigen naam in de rubriek ‘Politiek’
bijdragen had geplaatst in De Nieuwe Gids, stapte op nadat Kloos eigenmachtig de
namen van zijn mederedacteuren had geschrapt. Zijn veelomvattende journalistieke
ervaring, gevoegd bij zijn grote integriteit en betrouwbaarheid, maakten hem tot een
ideaal leidsman van veelbelovende jongeren van uiteenlopende disciplines, zoals
Jan Veth, Frans Coenen, Alphons Diepenbrock, H.P. Berlage en André Jolles. De
Kroniek werd bij uitstek het orgaan van de ‘Generatie Negentig’ en brandpunt van
de Nederlandse cultuur in die jaren. Later zal Huizinga in zijn studie over Jan Veth,
terugblikkend op het weekblad, waaraan hij zelf ook had meegewerkt, de betekenis
van het blad trefzeker typeren:
De wending der geesten, die zich omstreeks 1900 in het kunst- en
letterkundig leven van Nederland begon te doen gevoelen, berustte voor
een deel op een reactie tegen het overmatig individualisme en
impressionisme der eerste Tachtigers en sproot voort uit een behoefte
aan meer stijl en stelligheid, meer vaste richting en geloof.
Het was geen toeval, dat in de beweging van dit decennium, tegenover
het overwegend dichterlijk-belletristisch karakter der eerste periode, de
beeldende kunstenaars, de bouwers, de musici, de sociale en historische
denkers meer op den voorgrond traden.
Waar De Nieuwe Gids mede ten onder ging door de strijd tussen voorstanders van
het l'art-pour-l'artprincipe en de meer ethisch en socialistisch denkende medewerkers,
is er in De Kroniek een duidelijke tendens aanwezig in de richting van
gemeenschapskunst, zij het dat ook daar twee richtingen tegenover elkaar stonden:
de ‘artiest-socialisten’ versus de ‘artiest-aristocraten’. De eerste groep geloofde dat
een samengaan tussen kunst en socialisme niet onmogelijk was. De Engelse idealist
in hart en nieren William Morris was voor figuren als Henriëtte Roland Holst en Jan
Veth het grote voorbeeld. De ‘artiest-aristocraten’ stonden bekend als de ‘mystieke’
richting en vonden in Diepenbrock hun zuiverste vertegenwoordiger. In tegenstelling
tot De Nieuwe Gids ging het tijdschrift niet aan die onderlinge verschillen te gronde.
Het hield pas op te bestaan toen zijn onbetwiste leider aan een hartaanval overleed
op 24 augustus 1907. Het laatste nummer, een rouwnummer, verscheen een week
later.
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Karikatuur van Couperus.

Louis Couperus (1863-1923)
De Tachtigers met hun banvloeken over literatoren die niet tot hun bent behoorden,
manifesteerden zich met zo veel luidruchtigheid dat het er soms op leek dat buiten
hun kring geen literatuur van betekenis meer geschreven werd. Maar in diezelfde
periode debuteerde ook een twintigjarige Hagenaar, Louis Couperus, die zou
uitgroeien tot een van de belangrijkste Nederlandse romanschrijvers. Hij begon als
dichter, wiens jeugdverzen een plaats kregen in de traditionelere tijdschriften, zoals
De Gids en Nederland. Toen en ook later heeft hij nooit aan De Nieuwe Gids een
bijdrage afgestaan. Zijn debuutbundel Een lent van vaerzen (1884) en de tweede
bundel Orchideeën (1886), redelijk positief besproken in andere periodieken, werden
in De Nieuwe Gids door Kloos onbarmhartig aangepakt:
Als artiest: handig balanceerder op het slappe koord eener ongevoelde
zoetvloeiendheid, jongleur met klankenreeksen van een weeke
onbeduidendheid,
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spreker en zinger met een krachtelooze radheid van tong- als mensch,
zich bewegend in een fantasiewereld van affectatie en onwaarheid en
flauwigheid, zich suikeren tempeltjes bouwend met goud-papier beplakt,
rococo sentimentjes uitkirrend met een stemmetje van was, zich
verkneuterend kortom in de bonte en zoetige banaliteit van een
modisten-ideaal. [...] Wij vinden alles, wat hij na Santa Chiara heeft
uitgegeven, de geheele ‘Lent van Vaerzen’, zoowel als al de ‘Orchideeën’,
op die ééne na, absoluut literaire ‘trash’.
Al snel zal Couperus afstand nemen van deze al te gekunstelde jeugdverzen, maar
de aanval van de Tachtigers kwam hard aan. In zijn versluierde autobiografie
Metamorfoze (1897) doet hij het voorkomen alsof hij nauwelijks geraakt was door
Kloos' kritiek en geeft hij en passant ook aan hoe ver hij af stond van de
Amsterdamse druktemakers:
Aylva [ = Couperus] werd er om alleen aan de oppervlakte van zijne
ijdelheid lichtjens geschramd en dieper ging de wonde niet. Want het
jonge doen in Amsterdam, hoe ook belofte-vol, brutaal, zonder manieren,
was hem niet sympathiek om hun geschreeuw, gescheld, hun
jongensgezwaai, hun uitgebazuin van eigen talent, hun clubgeest van
elkaâr-bewondering, en zelf-aanbidding in naïveteit.
In december 1887 begint hij aan een roman. Hij schrijft daar later over aan Frans
Netscher:
In een wanhoop over mijn poëzie, die ik voelde sombreeren en toch zoo
lief had, in een bui van het kan-me-niet-bommen, om eens een langen
roman te schrijven - lang à la Tolstoi - voor het groote publiek, en dien
de jonge meisjes, waarmeê ik flirtte, aardig zouden vinden! Dat is de
geschiedenis van Eline Vere.
De roman verscheen eerst als feuilleton met vier tot zes afleveringen per week van
17 juni tot en met 4 december 1888 in het dagblad Het Vaderland. Een jaar later
kwam Eline Vere in boekvorm uit. Zijn roman moest volgens Couperus ‘geheel en
al oorspronkelijk Haags’ zijn. Met onder meer het Voorhout, de Parkstraat, het
Noordeinde, de Javastraat, de Laan van Meerdervoort als decor ontrolt zich een
caleidoscopisch beeld van jong en oud uit de betere Haagse kringen. Er wordt
nauwelijks gewerkt, maar des te meer uitgegaan naar de opera en de schouwburg,
soirees en dansavonden worden druk bezocht, men ontmoet elkaar herhaaldelijk
op familiaire dinertjes en 's zomers komt men elkaar weer tegen op het Gelderse
buiten De Horze. Zoals een personage zegt: ‘Zij leefden in een côterie, wier
verschillende leden elkaâr vaak en met gemeenzaamheid zagen, en zij waren
tevreden over haar kring van kennissen.’ Centrale figuur
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binnen dat alles is Eline: een drieëntwintigjarige wees, mooi, dweperig, behaagziek,
vaak dromerig en melancholiek. Zij zingt niet onverdienstelijk en is ook een
veellezeres, vooral van Ouida, de Engelse romancière van extravagante,
melodramatische verhalen die spelen in de wereld van de beau monde. Zij is de
tegenpool van haar praktische en heerszuchtige zuster Betsy, bij wie zij na de dood
van haar tante haar intrek neemt. Eline lijdt onder een nerveus gestel. Zij weet zich
daarin verwant aan haar overleden vader, een schilder met een verfijnde artistieke
geest en eveneens slachtoffer van een ‘fijn-bezenuwd gestel’. Eline is een meisje
van uitersten, soms snikkend van vreugde en dan weer van verdriet. Zij windt mannen
om haar vinger, maar is niet opgewassen tegen serieuze relaties. Na een
kortstondige stille verliefdheid op een operazanger verlooft ze zich met Otto, een
modelechtgenoot, maar tot ontzetting van de familie schrijft ze hem toch af. De
verbreking van die relatie stort haar in een diepe wanhoop. Zij vervalt van de ene
crisis in de andere en ontvlucht op een stormachtige avond na een hooglopende
ruzie het huis van haar zuster. Zij vat daarbij een ernstige kou en loopt een kiem
van longtering op. De haar behandelende arts betwijfelt haar genezing, want er is
meer aan de hand:
Maar verder zag hij in Eline iets wat hij het noodlot van haar familie kon
noemen. Eline's vader had dat gehad, Vincent had dat. Het was een
zielstorende verwarring harer zenuwen, die de verwarde snaren van een
gesprongen en ontredderd speeltuig gelijk waren.
Ze ontvlucht het Haagse milieu en hoopt op herstel bij haar Brusselse oom. Even
gloort daar een nieuwe liefde als ze de rondborstige Amerikaanse vriend van haar
decadente neef Vincent ontmoet. Ondanks haar genegenheid voor St. Clare weigert
ze zijn huwelijksaanzoek:
Waarom niet... herhaalde zij peinzend. Omdat ik, al ben ik jong, gebroken
ben. Waarom wil je dat niet inzien? Omdat alles in me verbrijzeld is, omdat
ik een ruïne ben...
Weer terug in de residentie gaat ze op kamers wonen, steeds meer ten prooi aan
neerslachtigheid en hallucinaties. Zij sterft aan een overdosis slaapdruppels.
Het was een grote schok voor de feuilletonlezers van Het Vaderland. Op de tram
naar hun werk informeerden zij elkaar met bedrukte stem over de dood van hun
romanheldin. Het overlijden van Eline betekent overigens niet het einde van de
roman. Er is een heus happy end. Er worden twee huwelijken gesloten. De laatste
woorden gelden bruidegom Otto:
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En hij voerde haar voort, herademend, herlevend, bezield als door een
wedergeboorte, getroost door den tijd, die zijn smart had uitgewischt, die
zijn levensvreugde scheen te kunnen doen herbloeien.
Zoals gezegd verscheen Eline Vere in 1888 als feuilleton. In datzelfde jaar was ook
Van Deyssels Een liefde uitgekomen, evenals Juffrouw Lina van Emants. Men heeft
dat feit wel een doorbraak van het naturalisme in Nederland genoemd, hoezeer
deze teksten ook mogen verschillen in beschreven milieu en stijl. Een duidelijke
overeenkomst is dat in deze drie romans de verteller nauwelijks zichtbaar wordt.
Ook in Eline Vere oordeelt de vertelinstantie nooit over de personages om op die
wijze sympathieën of antipathieën bij de lezer los te maken, zoals in de romans van
Van Lennep en Bosboom-Toussaint het geval was, waar de verteller er nog lustig
op los babbelde met de lezer. In alle drie de boeken spelen ook de wetten van de
herediteit een belangrijke rol, het subtielst in Eline Vere.
De roman werd uiterst gunstig ontvangen. In De Nieuwe Gids raakt Van Deyssel
bijna over zijn toeren:
Ik heb zóo genoten bij de lezing van Eline Vere. Ik heb het drie maal
gelezen, telkens trachtend kunstig te lezen, zoo intens mogelijk
beluisterend en hoorend en innemend en proevend en bekijkend en ziend
en mij geheel door-trekkend van dat teeder gebeelde en zijig gesponnen
ver-talen van sierlijke en zwierige ziening.
[...]
Eline Vere is nieuw, en hollandsch, het is hollandsch, het zoû geen geen
fransch kúnnen zijn, en het is nieuw, nieuw, nieuw, nieuw, van visie en
schrift, nieuw van sentiment en kompositie, het is artistieker dan Daudet,
het heeft grooter hoedanigheden van liefheid en kossuë elegantie dan
De Goncourt. O, het is om te stelen en om er dan meê alleen te gaan
liggen hangen in een zijden hangmat en om het dan, zoo als de heer
Kloos zegt, te kussen, te kussen die bladen vol fijne verbeelding, met
kleine maar bizonder geméende kusjes, innig maar wèl-gemanierd, met
literaire lippen vol fijne geparfumeerde aandoenings-vochtigheid.
En dat gaat zo nog bladzijden door! Couperus zelf schreef in april 1889 aan zijn
zuster Trudy:
Oh, it is very delight - to create psychologically human beings, and I long
to hear your opinion about the dramatis personae of Eline. Here in the
Hague, they say they are all portraits, but I can assure you, they are pure
fiction, but of course: getoetst aan de werkelijkheid.
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Eline Vere zou het best verkochte en populairste boek van Couperus worden. In
1916 komt hij nog eens op zijn eersteling terug. Hij kijkt ‘met gemengde gevoelens’
terug op zijn debuutroman, maar vervolgt dan:
't Is mijn oudste dochter... en ik houd nog altijd zeer veel van haar, met
al haar fouten... 't Is stellig een goed boek voor een jongen schrijver van
28 jaar... er is heel de fraicheur van de jeugd in... Eline was voor mij een
teedere liefde.
Vóór de eeuwwende is Couperus als romanschrijver al zeer op dreef. In de periode
1890-1904 zoekt hij voordurend naar nieuwe onderwerpen en andere vertelvormen.
Vrij snel achter elkaar verschijnen Noodlot (1891), een sombere roman over de
ondergang van een drietal mensen, Extaze (1892), waarin hij afstand neemt van
de deterministische visie uit zijn eerste romans, de semihistorische romans Majesteit
(1893) en Wereldvrede (1895), en de sprookjes Psyche (1898) en Fidessa (1899).
Opmerkelijk was de verschijning in 1897 van Metamorfoze, een pseudoautobiografie,
waarin Couperus langs een omweg commentaar geeft op zijn eigen literaire
ontwikkeling en het tot dan toe verschenen werk.
Aan het begin van de twintigste eeuw verrast Couperus zijn lezers met nieuwe
familieromans: De stille kracht (1900), De boeken der kleine zielen (1901-1903) en
Van oude mensen, de dingen, die voorbijgaan... (1906). Zij behoren tot de literatuur
van de twintigste eeuw en zullen in het volgende deel aan de orde komen.

Ten slotte

aant.

De Tachtigers hebben, binnen het bastion van een eigen tijdschrift, niet nagelaten
zichzelf als een vernieuwingsbeweging te afficheren: een ‘revolutie in de kunst’. Zij
deden dat zo vaak en zo hartstochtelijk dat latere geslachten het hun klakkeloos
nazegden. Onlangs werd aannemelijk gemaakt hoe in de poëtica's en literaire
kritieken van Verwey en Kloos een grotendeels negatief beeld werd ontworpen van
de voorafgaande negentiende-eeuwse literatuur. De naklank daarvan is gemakkelijk
terug te vinden in de literatuurgeschiedenissen van Prinsen, De Vooys, Walch en
Knuvelder. Fungeerde de bril van Verwey en Kloos dan tevens als oogklep? In
zekere zin hebben de esthetische uitgangspunten van de Tachtigers voor de normen
en waarden die later bij het schrijven en beoordelen van de literatuur werden
gehanteerd, dezelfde betekenis gehad als de Europese romantische theorievorming
aan het begin van de negentiende eeuw. Men heeft terecht geconstateerd dat die
in feite historisch gebonden poëticale uit-

Willem van den Berg en Piet Couttenier, Alles is taal geworden. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1800-1900

625
gangspunten werden verabsoluteerd en het denken over en het waarderen van de
literatuur in heden en verleden nog altijd beheersen. De Tachtigers staan niet voor
niets te boek als verlate romantici.

Een Hollands leescafé door J.G. Caspel.

In dit boek is getracht de negentiende-eeuwse literatuur die voorafgaat aan de
Tachtigers niet te beschouwen door een depreciërende Tachtigersbril, maar zoveel
mogelijk aan de hand van de literaire normen die toentertijd werden gehanteerd.
Dat neemt niet weg dat er met en door de Tachtigers een andere visie op de literatuur
gangbaar is geworden, die een duidelijke breuk laat zien in de omgang met de
letterkunde vergeleken bij de jaren daarvoor. Misschien wel de belangrijkste en
tevens minst onderkende verandering is van literairsociologische aard. De Tachtigers
verbraken het pact dat dichter en lezer eerder met elkaar gesloten hadden. Literatuur
was niet langer een gezelschapsspel. Kloos' fameuze zinsnede ‘een zaak van
weinigen voor weinigen’ hield een radicale ommezwaai in wat de omgang met de
poëzie betreft. De Tachtigers mochten nog wel opgetogen op hun kamers naar
elkaars verzen luisteren, maar het voordragen en tot klinken brengen van gedichten
in de gehoorzalen raakte uit de tijd. Stillezen met een boekje in een hoekje, dat werd
het parool. Frans Coenen formuleerde het in 1895 als zijn ‘zware overtuiging’ dat
‘verzen niet gezegd moeten worden, nooit gezegd moeten worden’. Vergelijkbare
opvattingen vindt men bij Verwey, Jolles en Van der Goes. Inherent aan die
stilleescultuur is
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ook een andere toonvorming in de gedichten; het declamatorische, het reto sche,
waarmee men vroeger de hoorder probeerde in te palmen, gaat wijk voor soberheid.
En omdat men niet langer een boodschap heeft aan de hoorde lezer, komt er ruimte
voor de zeer individuele impressie, die soms tot herm tisme leidt. Alle recente
poëziefestivals ten spijt hebben de Tachtigers op d punt nog altijd het pleit gewonnen.
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4.2 Het Zuiden

aant.

Tussen 1860 en 1900 speelt zich in het Zuiden opnieuw een strijd af tussen oud en
nieuw. Er zijn nog krachten actief die een literatuurmodel voorstaan waarin idealen
zoals natievorming en volksbeschaving centraal staan. De overheid ondersteunt
dat idee, maar het wordt ook nog gehandhaafd in de literaire genootschappen. De
nieuwe garde die de literatuur meer zelfstandigheid wil geven, dient zich vooral aan
in de tijdschriften. Intussen schrijft een dichter geschiedenis: Gezelle publiceert in
1862 een revolutionaire bundel, die de poëziebeoefening in Vlaanderen echter niet
meteen grondig kan beïnvloeden. In het proza zorgt de introductie van buitenlandse
modellen voor een ommekeer. Eerst is dat het geval met het realisme, en tegen het
einde van de eeuw met het naturalisme. Het tijdschrift Van Nu en Straks zet de
nationale letteren in Vlaanderen op een internationaal spoor. Ook het toneel krijgt
nu een plaats in de avant-garde.

Bureau en vereniging

aant.

Van Johanna D. Berchmans - bekend als ‘Vrouwe Courtmans’ - verschenen tussen
1883 en 1890 te Roeselare de verzamelde Verhalen en novellen in tweeëntwintig
delen. Op de titelpagina's prijkt onder de auteursnaam: ‘Ridder der Leopolds-Orde’.
Dat deze titel vanwege het Belgische koningshuis zo ostentatief wordt vermeld, wijst
op een gevoeligheid van de Vlaamse auteurs voor onderscheidingen vanwege de
overheid. Courtmans-Berchmans, een representatieve Vlaamse prozaschrijver uit
de periode na 1860, liet ook bij andere gelegenheden haar trots op tekens van
waardering en erkenning zien, zoals blijkt uit zowat alle afbeeldingen en portretten
die van haar bestaan en waarop ze prijkt met een juwelenset die ze in 1843 van de
Oostenrijkse keizer kreeg als waardering voor haar (overigens ook bekroonde) ode
op keizerin Maria-Theresia (1841). Met haar ridderkruis van de Leopoldsorde, dat
ze naar aanleiding van een openbare hulde in 1883 ontving, volgt ze in een rij van
illustere Vlaamse auteurs die door het Belgische koningshuis werden geëerd om
hun bijdrage aan de Nederlandstalige of ‘Vlaamse’ letteren in België, te beginnen
met Willems in 1838, en na hem (uiteraard) Conscience in 1845, Nolet de Brauwere
van Steeland in 1846, Snellaert in 1849, Van Kerckhoven in 1852, Rens in 1856,
Van Peene in 1859, Van Beers in 1860, Delcroix in 1875 enzovoort. In 1889 werd
ook Guido Gezelle ‘geridderd’. Voor al die auteurs waren die kruisen en lintjes een
zaak van eer, meer dan wordt toegegeven in idealiserende levensbeschrijvingen,
die zich veeleer focussen op de strijd en de offervaardigheid van veel Vlaamse
schrijvers uit
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de negentiende eeuw. Voor de overheid waren ze dan weer een middel om
sympathie te betuigen aan de Nederlandse literatuur en om die officieel op gelijke
voet te brengen met de Franstalige literatuur in het Belgische koninkrijk.
Er waren nog meer signalen die erop wezen dat de overheid omstreeks 1860 de
positie van de Nederlandse literatuur in het Zuiden wilde consolideren. Het liberale
kabinet-Rogier-Frère Orban (1857-1867) gaf de toon aan met enkele belangrijke
institutionele initiatieven. De staatsprijzen voor Vlaamse letterkunde en
toneelliteratuur dateerden al van de jaren vijftig. Geleidelijk aan ontstond het idee
om de ondersteuning van de Vlaamse literatuur een vastere structuur te geven.
Daarvoor werd binnen de administratie van schone kunsten, letteren en
wetenschappen van het ministerie van Binnenlandse Zaken in 1859 een Bureau
Flamand opgericht. Chef van het bureau werd de Vlaamse liberaal, ambtenaar en
auteur Désiré Delcroix, die speciaal belast was met de promotie van de Vlaamse
letteren. Hij vertegenwoordigde het bureau en zijn minister op officiële evenementen
als de Nederlandse Taal- en Letterkundige Congressen, waar hij ook menige rede
en toost uitsprak. Delcroix zou zich vooral inzetten voor de organisatie van de
staatsprijzen, de steun aan de volksbibliotheken (door staatsaankopen) en de
aanmoediging van het toneelleven, waarvoor in 1860 een premiestelsel in het leven
werd geroepen.
De overheid nam nog meer van zulke maatregelen. Zij moedigde de oprichting
aan van standbeelden van grote ‘nationale’ auteurs (zoals dat van Maerlant in 1860
te Damme, waar Van Beers zijn al geciteerde huldegedicht uitsprak). Belangrijk is
ook de toelating in 1865 van Vlaams werk - daarvóór alleen Franstalig - tot de
Belgische inzending van de cantatewedstrijd voor de Prijs van Rome, waarbij de
componisten die voor de Nederlandse tekst kozen (De wind van Emanuel Hiel)
meteen werden bekroond. Ook werd de jammerlijk oude kwestie van de
spellingschaos in het Zuiden opgelost. Met het Koninklijk Besluit van 21 november
1864 werd eindelijk de door velen toegejuichte spellingseenheid met het Noorden
gerealiseerd (de officialisering van de spelling van De Vries en Te Winkel, de
zogenaamde commissiespelling, die het gebruik vastlegde van onder meer de
dubbele vocaal in plaats van ae en ue, en de ch in plaats van g vóór de t, zoals in
‘nacht’).
Het zijn zaken die nu onbelangrijk lijken, maar die in de toenmalige context een
grote symbolische waarde hadden en die dan ook voor de nodige emotionele en
ideologische spanningen zorgden. De gezamenlijke acties waren een spoorslag
voor de beoefening van de Nederlandse taal en literatuur in Vlaams-België. Niet
dat daarmee meteen het eldorado was bereikt. Het zou bijvoorbeeld nog tot 1886
duren voordat er een Vlaamse Academie werd opgericht - de eerste plannen waren
al vijftig jaar daarvóór door Willems en David gesmeed - en tot 1887 voordat er in
de hoofdstad van België een volwaardige
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Vlaamse schouwburg werd geopend. De Belgische koning sprak er op 13 oktober
1887 zijn eerste redevoering in het Nederlands uit en verleende pas in 1894 de titel
‘koninklijk’ aan het gezelschap dat we nu nog altijd kennen als de Koninklijke Vlaamse
Schouwburg (KVS). Het was een lange weg.

Openingsplechtigheid van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde op
10 oktober 1886. Op de eerste rij van links: Désiré Delcroix en Jan van Beers; van rechts:
Frans de Potter en Pieter Willems, eerste voorzitter. Staand: August Snieders. Gravure uit
Le Globe Illustré, 1891.

Toch mag men zeggen dat de Vlaamse literatuur in België in de periode 1860-1900
erkenning krijgt. Zo staat ze met haar geschiedenis en een overzicht van de stand
van zaken naast de Franse en Waalse literatuur in België voorgesteld (door Jean
Stecher) in het derde en laatste deel (‘Belgique morale et intellectuelle’) van de
prestigieuze Encyclopédie nationale of Patria Belgica, die in 1875 te Brussel
verscheen. Ook het jaar 1881 heeft een symbolisch karakter met de nationale hulde
die op 25 september in de hoofdstad voor Hendrik Conscience werd ingericht naar
aanleiding van de publicatie van het honderdste boekdeel van zijn oeuvre. Een
luisterrijke stoet en een ware ‘mensenzee’ vergezelden de auteur, die met de koets
naar het Beursgebouw werd gebracht, nadat in de tuin van het Wiertzmuseum,
woonhuis van de schrijver-conservator, een gelegenheidscantate van Emanuel Hiel
en Karel Miry werd uitgevoerd door een koor van 1200 (!) schoolkinderen. Busken
Huet verwijst in het voorwoord
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van de tweede druk van zijn Belgische reisherinneringen, Het land van Rubens
(gedateerd: Parijs, 1 oktober 1881) naar die memorabele gebeurtenis. Volgens hem
waren de Conscience-feesten een bekroning van de Belgische letteren. Consciences
werk noemt hij ‘een nieuwe bladzijde in de jaarboeken van zijn land’. Daarmee was
de Vlaamse literatuur nog niet op een internationaal forum bekend, al moet hier wel
gewezen worden op een publicatie die een staalkaart van die letterkunde anno 1860
aan een internationaal publiek voorstelde, namelijk de driedelige bloemlezing met
originele biografieën van alle toen levende Vlaamse auteurs, Von der Schelde bis
zur Maas. Das geistliche Leben der Vlamingen. Het met veel smaak en kritische
zin samengestelde imposante werk werd in 1861 tegelijk in Leipzig en Brussel
uitgegeven. Samensteller was Ida von Düringsfeld, een adellijke dame die uit Silezië
afkomstig was en gehuwd was met de Duitse filoloog en folklorist baron Otto von
Reinsberg, en die voor haar research enkele jaren in Vlaanderen verbleef en een
uitgebreide correspondentie voerde met de schrijvers of hun informanten. De
anthologie kan worden gezien als een product van de belangstelling voor de Duitse
randculturen, in het bijzonder de Vlaamse taal en cultuur. Hier is echter niet alleen
een warme sympathisant aan het woord, maar ook een nuchtere buitenstaander
van de culturele en literaire netwerken die zich in Vlaanderen aan het ontwikkelen
waren. Het is wellicht omwille van die neutrale kritische toon dat het boek meer
aandacht kreeg in het buitenland dan in Vlaanderen zelf.
Met de acties die de Belgische overheid intussen ten voordele van de Vlaamse
literatuur ondernam, benadrukte ze het literaire karakter van de Vlaamse Beweging.
Dat er latent ook politieke motieven in het spel waren, was een publiek geheim. Zo
hoopten de liberale politici die toneelgezelschappen steunden, in stilte dat die ook
liberale denkbeelden zouden propageren. Door het stimuleren van de literaire
beweging werd ook de staatkundige en politieke dimensie van de Vlaamse
natievorming onderbelicht. Uit wat voorafgaat, is echter al duidelijk geworden dat
de Vlaamse literatoren al vanaf 1830 een collectief ideaalbeeld ontwikkelden dat
ruimer was dan louter literair. Een letterliefhebberij werd te vrijblijvend geacht.
Schrijvers en publicisten moesten ook de gelijkberechtiging van hun taal nastreven
en daarvoor acties ontwikkelen die invloed konden uitoefenen op de staatkundige
cultuurpolitiek. Nog afgezien van het feit dat ze zich met die dubbele taak eigenlijk
een dilemma op de hals haalden, loodsten ze daarmee ook onvermijdelijk politieke
meningsverschillen het culturele en literaire domein binnen. Welke taal moest worden
verdedigd, het Vlaams of het Nederlands? Waarin bestond de Vlaamse volksaard?
Welke levenshouding en gedachtewereld vormden de kern van de natie? Bij welke
politieke formaties moest steun worden gezocht om de culturele objectieven te
bereiken? Hier ligt de basis voor de politisering van het literaire leven. Die
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onenigheid stak al de kop op in de jaren 1847-1848 (zie hierboven). In de jaren
zestig werd de verdeeldheid een feit en gingen cultuur en literatuur gebukt onder
de klerikaal-antiklerikale strijd die in Vlaanderen op politiek vlak werd uitgevochten,
met de schoolstrijd in 1879 als triest dieptepunt. Katholieken en liberalen kwamen
daarbij in een open conflict naar aanleiding van liberale regeringsmaatregelen die
het aandeel van godsdienstonderricht in het rijksmiddelbaar onderwijs terugdrong,
wat de kerk aanzette tot de uitbouw van een vrij onderwijsnet, in concurrentie met
het openbaar rijksonderwijs. De katholieke partij nam na 1864 wel duidelijk het
voortouw in de politieke Vlaamse Beweging, wat tot tegenreacties leidde in het
liberale kamp. Tegen een Vlaamsgezinde vrijzinnigheid reageerde dan weer een
conservatief katholiek flamingantisme. Door de polarisering in de Vlaamse Beweging
werden ook literaire auteurs als het ware voor een keuze geplaatst. Wie zich van
de situatie bewust was, had onvermijdelijk de indruk in een kamp te worden gedreven
en voortaan ofwel als katholiek dan wel als liberaal auteur door het leven te moeten
gaan. Vlaamse auteurs ontwikkelen in die jaren duidelijk een ideologisch en
levensbeschouwelijk profiel. Sommigen kwamen op die manier diametraal tegenover
elkaar te staan. Zo ageerde Julius Vuylsteke in het Gentse Willemsfonds, waarvan
hij in 1862 voorzitter werd, via een brede actie (een netwerk van volksbibliotheken,
volksvoordrachten en publicaties) voor een liberaal flamingantisme en een
identificatie van Vlaams en liberaal, voorgesteld in de leuze ‘Klauwaard en Geus’.
Guido Gezelle anderzijds ontwikkelde in zijn werk een wereldbeeld waarin volk, taal
en religie onlosmakelijk met elkaar waren verbonden. Met die gelijkschakeling van
de Vlaamse natie en de katholieke godsdienst had hij een grote invloed op generaties
jonge Vlaamse intellectuelen uit een katholiek milieu. Het in 1875 opgerichte
Davidsfonds, tegenhanger van Willemsfonds, hanteerde als leuze ‘Godsdienst,
Taal, Vaderland’.
Dat betekent dan weer niet dat het literaire werk van die en andere auteurs volledig
onder één vlag kan worden gebracht. Ze konden nog zo ijverig een
levensbeschouwelijk programma of een doctrine verkondigen, maar met hun literaire
teksten creëerden ze soms een vrij en ongebonden domein. Die
spanningsverhouding verleent hun literatuur een onvermoed boeiend aspect.
Overigens, naarmate de greep van de politiek op de literatuur groter werd, groeide
bij de literatoren ook de trend om zich op het literaire domein terug te trekken en
kunst om de kunst te bedrijven. Die tendens naar verzelfstandiging zou na 1880,
en vooral met de literaire avant-gardisten van het fin de siècle, een hoogtepunt
bereiken. Zij probeerden het genoemde dilemma in een nieuwe synthese van
individuele en maatschappelijke kunst op te lossen. Hiermee werd ook de binding
van de literatuur in het Zuiden met de Vlaamse natievorming gerelativeerd en in
een breder, internationaal perspectief geplaatst.
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Tijdschriften en literair bewustzijn

aant.

In de periode 1860-1900 worden in Nederlandstalig België heel wat nieuwe literaire
tijdschriften opgericht, een tachtigtal zelfs. Daarin gaan stemmen op om de nationale
literatuur een steviger esthetisch fundament te geven. Ze vormen ook geleidelijk
aan een platform voor reflectie over de literaire en artistieke stromingen die in Europa
opgang maken. Dat komt het literaire debat ten goede. In de jaren tachtig worden
zelfs vinnige polemieken gevoerd tussen een oude en jonge generatie schrijvers
en critici.
Vóór het zover is, worden na 1860 in eerste instantie tijdschriften opgericht die
nog duidelijk een cultuurpolitiek profiel dragen dat bij een levensbeschouwelijke en
politieke familie aansluit. Het is bijvoorbeeld niet toevallig dat kort nadat in Brussel
het overwegend katholieke Noord en Zuid (1862) wordt opgericht (met redactieleden
als Hendrik Sermon, August Snieders en Lodewijk Mathot), daar ook enkele liberaal
en democratisch georiënteerde intellectuelen en schrijvers (Dautzenberg, De Cort,
Delcroix, Dodd en Hiel) van start gaan met het tijdschrift Nederduitsch Maandschrift
(1862-1863). In de opvolger van laatstgenoemd tijdschrift, Nederduitsch Tijdschrift
(1864-1867), zou de jonge ‘liberale’ criticus Max Rooses een zeer vinnige polemiek
voeren met de ‘katholieke’ dichter Nolet de Brauwere van Steeland. De voorbeelden
zouden moeiteloos kunnen worden aangevuld. Toch kan het literaire bewustzijn
zoals dat uit de Vlaamse tijdschriften spreekt niet zomaar met levensbeschouwelijke
en politieke opinies worden gelijkgesteld. In de manier waarop over literatuur wordt
gesproken, manifesteert zich een zekere zelfstandigheid, zij het nog steeds in het
kader van een breder cultuurnationalisme dat - gesteund door de eerste successen
van de politieke Vlaamse Beweging - Vlaamse autonomie nastreeft. Kunst- en
literatuurcritici uit verschillende ideologische ‘zuilen’ vertonen daarbij soms
merkwaardige parallellen in hun literaire en artistieke standpunten. In de jaren
zeventig herijken ze de nationaliteit als het creatieve beginsel bij uitstek van een
Nederlandse letterkunde in Vlaanderen, in de richting van een meer persoonlijk
beleefde en oorspronkelijke literatuurbeoefening. Dit komt allereerst tot uiting in de
Vlaamse Kunstbeweging, waarvan de invloedrijke liberaal georiënteerde kunstcritici
en -theoretici Peter Benoit, Juliaan de Vriendt en Julius Sabbe de krachtlijnen
uittekenen in tijdschriften als De Vlaamsche Kunstbode (1871-1913) en Nederlandsch
Museum (1874-1894). Zij hebben een artistieke renaissance op het oog van zowel
literatuur, muziek als beeldende kunsten op basis van een vernieuwde visie op
nationaliteit als basisbeginsel van creatieve kunst. De romantische noties van
waarheidsrevelatie en volksgeest worden daarbij verzoend met nieuwe uitdagingen
die het veranderde tijdsklimaat stelt. Het gaat daarbij om de artistieke eisen van het
realisme
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en de nieuwe wetenschappelijke inzichten van het positivisme, dat ook literaire
verschijnselen beweert te kunnen verklaren vanuit determinerende omstandigheden,
die Hippolyte Taine samenvatte in de bekend geworden triade race-milieu-moment.
De nieuwe nationale esthetiek gaat er in die gedachtegang van uit dat historische
en fysieke factoren bepalen dat Vlaamse kunst onlosmakelijk is verbonden met de
etnische eigenaardigheid van het Vlaamse volk, dat in het nieuwe wetenschappelijke
jargon als een ras omschreven wordt. Het creatieve genie spreekt daarom op
noodzakelijke wijze uit en voor het volk. Het verband bepaalt ook het typische
karakter van de Vlaamse kunst, dat in artistiek opzicht de kenmerken in zich draagt
van een gematigd of gezond realisme, ver weg dus van het ‘materialismus’, of het
louter stoffelijk realisme dat een wezenskenmerk zou zijn van de Franse kunst.
Belangrijk is wel dat in deze kunstopvatting het persoonlijke genie van de kunstenaar
centraal komt te staan. Maar cultuurhistorische omstandigheden en ‘wetten’ bepalen
nu eenmaal dat die zich het persoonlijkst uitdrukt door nationaal en volkseigen te
zijn. Daaraan ontleent de kunstenaar zijn ‘gedacht’, om vervolgens op zoek te gaan
naar een daarmee harmoniërende vorm. In een herinneringsartikel over Benoit en
Hiel omschreef Maurits Sabbe (zoon van de genoemde Julius) het programma van
dit Vlaams kunstnationalisme als een appèl dat aan de kunstenaars was gericht:
Herdoopt u in de natuur, [...] bekijkt uw eigen volk en uw eigen land, uw
eigen verleden en heden, dringt door tot hun innigste schoonheid en put
daaruit uw kunst, dan zal ze zelfstandig zijn, dan zult gij aan de wereld
dat gedeelte der algemeene schoonheid helpen geven, waarvoor gij
bijzonder zijt aangelegd. Geen navolging. Laat opborrelen wat in uw zelf
leeft, wat uit eigen omgeving op u inwerkt, wat de gemeenschap, waartoe
gij behoort, in u kiemen en ontluiken laat.
Aan katholieke zijde gaan gelijkaardige stemmen op, meer bepaald in de tijdschriften
van de West-Vlaamse studentenbeweging, zoals De Vlaamsche Vlagge (1875-1899)
en Het Pennoen (1877). Ondanks het feit dat er zich in de jaren zeventig een militant
conservatief-katholiek en antiliberaal flamingantisme ontwikkelt (ook in het
studentenmilieu), worden in die tijdschriften progressieve literaire en artistieke
standpunten ingenomen die parallellen vertonen met de Vlaamse Kunstbeweging.
Illustere woordvoerders hiervan zijn Hugo Verriest en zijn vroeggestorven leerling
Albrecht Rodenbach. Ook hun poëtica en esthetiek verkondigen de idee dat kunst
waarheid openbaart en onlosmakelijk is verbonden met nationaliteit, maar die wordt
nu gekoppeld aan de eis van waarachtigheid en verinnerlijking. De kunstenaar
spreekt uit ‘zijn eigen’. In een reeks zeer suggestieve teksten smeedde Verriest die
basisidee om tot een
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nieuw model voor een literatuur- en kunstbeoefening die humaan, christelijk én
Vlaams moest zijn. Dat moest zorgen voor een soort reveil van het Vlaamse volk.
‘Dat volk moet herleven!’ is een bekende leuze van hem. Verriest was leermeester
genoeg om daar ook een didactisch programma aan vast te koppelen voor
schoonheidservaring, persoonlijkheidstraining en authentieke levenskunst.
Rodenbach zou in zijn laatste teksten daarmee verdergaan en nog meer de nadruk
leggen op heldhaftige daadkracht, oorspronkelijkheid van de kunstenaar en de
onherleidbaarheid van de artistieke wetten. Dat zowel Verriest als Rodenbach zich
hiermee zeer progressief opstelde, bewijst een eenvoudige vergelijking met
bijvoorbeeld een andere West-Vlaamse priester, Adolf Duclos, die het in Rond den
Heerd van 1877 opnam voor een integralistische visie op christelijke literatuur en
kunst. Met het ideaalbeeld voor ogen van de middeleeuwse gotiek - de schoonheid
is daar nog volop glans van goddelijke waarheid - prees hij de kunstenaar die zich
als individu wegcijfert en zich zonder compromissen in dienst stelt van een religieus
ideaal.
Dat het nationaliteitsbeginsel in Vlaanderen tussen 1870 en 1880 nog eens nieuw
leven werd ingeblazen, wijst niet alleen op een van de vanzelfsprekendheden van
de negentiende-eeuwse Nederlandse literatuur in Vlaanderen - hoe genialer de
kunstenaar, des te nauwer die verbonden is met zijn volk - maar kondigt ook de
moeizame doorbraak aan van de modernen, die zich wilden distantiëren van een
literatuur die aan nationale doelen en de burgerlijke moraal gebonden is, om zich
daarentegen in alle vrijheid, desnoods in isolement, te kunnen wijden aan een kunst
die alleen nog gehoorzaamt aan esthetische wetten. Waar de nationale esthetici
vóór 1880 nog een progressief profiel konden hebben, worden hun opvattingen in
het volgende decennium door conservatieve critici gebruikt om de nieuwe generatie
van antwoord te dienen. Na 1880 worden dan ook enkele tijdschriften met katholieke
signatuur opgericht, zoals het studententijdschrift De Student (1881-1930) en Het
Belfort (1886-1899) met critici als S. Dirks en S. Daems, waarin flink wat gas wordt
teruggenomen. Men wijst op het gevaar van vrijblijvend ‘vormenspel’ zonder een
belangwekkend denkbeeld of het besef van het ware en het goede. Men reageert
er met het nationale wapen in de hand defensief op de moderne wereldliteratuur.
In neutrale en liberaal georiënteerde tijdschriften zijn de opinies verdeeld en is er
ook meer sprake van open discussie. De Eendragt, ononderbroken verschenen
sinds 1846, laat na 1880 nog steeds het vertrouwde cultuurnationalisme horen naast
schrijvers en critici die pleiten voor innovatie. In andere, zoals De Vlaamsche School
(1855-1901), De Toekomst (1857-1898) en De Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle
(1878-1897) gaan luidere stemmen op om aan de Vlaamse schrijver meer vrijheid
te geven in stofkeuze en vorm. Maar ook hier tekenen zich beweging en
tegenbeweging af. Zo loofde de jonge Pol de Mont in De
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Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle van 1888 De kleine Johannes van Frederik
van Eeden om zijn grote natuurlijkheid. Critici uit de kring van het kunstgenootschap
De Distel, zoals Jan Matthijs Brans, bekritiseerden Van Eeden en ook Couperus,
Kloos en Gorter om hun duister modernisme. Vermeylen sprak later van ‘kleineren’.
Een ware querelle des Anciens et Modernes deed zich ook voor in de
geruchtmakende polemiek van 1888 tussen De Mont en de gezaghebbende criticus
Max Rooses. De erudiete Rooses, die als conservator van het Antwerpse
Plantin-Moretusmuseum een internationale reputatie had als kunst- en boekhistoricus,
was geen blinde adept van een deterministische nationale esthetiek. In een studie
die in 1882 in De Gids verscheen, stelde hij kritische vragen bij het model van Taine.
Naast nationalisme als vereiste voor goede kunst en literatuur, verlangde hij van
geniale schrijvers ook waarachtigheid en originaliteit. Toch kwam hij in aanvaring
met de jongeren - in 1883 al schreef hij een kritisch artikel tegen ‘de jongste richting
in de Zuid-Nederlandsche letterkunde’ - en dat in de persoon van Pol de Mont, die
zich sterk profileerde als vormvernieuwer. Via zijn tijdschrift Jong Vlaanderen
introduceerde De Mont al in de jaren 1881-1882 de Franse Parnassiens en het
Europese modernisme. Hij laakte daarbij de achterstand van de Vlaamse literatuur
(de ‘oude slenter’) en ontwikkelde gaandeweg een visie op een formeel verfijnde
lyriek als subjectieve expressie. Dat proces culmineert in het ‘Pro domo’ dat hij in
1888 in De Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle publiceert. Hij veegt daarin de
dienstbaarheid van literatuur definitief van tafel. ‘Het eenig doel der poëzie, hare
eenige reden van bestaan, dat is de poëzie zelve.’ Een moderne zelfstandige
literatuur moet niets anders doen dan schoonheid creëren met de instrumenten die
haar daarvoor ter beschikking staan (taal, ritme, klank en beeld), los van elke morele
overweging of inperking ten aanzien van de te behandelen stof. Hij beroept zich
hiervoor op zijn grote Franse voorbeeld, de Parnassien Théophile Gautier, van wie
hij de omschrijving van de zending van poëzie overneemt: de gewaarwording van
schoonheid opwekken (‘produire la sensation du beau’). De letterkunde moet zich
ook richten op het buitenland, waar literatuur de vinger aan de pols houdt van de
wetenschap, de wijsbegeerte en de kunsten.
In zijn antwoord nam Max Rooses het nog eens op voor de nationale letterkunde
en het profiel van de dichter als voorganger van zijn gemeenschap. De Vlaamse
literatuur, of zij nu oud is of modern, is niet aristocratisch, maar volksverbonden; zij
is uitdrukking van de volksnationale aard. Die vormt de voedingsbodem van haar
gedachtewereld. De vorm is niets anders dan ‘de passende en treffende inkleding
van het denkbeeld’. Naast de gedachten vervullen ook het gevoel en de verbeelding
een cruciale rol in het scheppingsproces, waardoor de dichter ook nooit onbewogen
kan zijn, zoals De Mont met de Parnas-
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siens beweert. Schoonheid is niet autonoom, maar afhankelijk van waarheid en
oorspronkelijkheid. Volgens Rooses ontkoppelt De Mont inhoud en vorm, waardoor
die laatste ontaardt in een formalistische cultus van uiterlijke eigenschappen. Zulke
dichters hebben niets te zeggen en zouden daarom beter kunnen zwijgen. Zij brengen
immers niets dan ‘beuzelarijen’ voort. Men denke aan wat Rooses over het retorische
‘geklikklak’ van Prudens van Duyse schreef. En waartoe dergelijk ‘vormgeknutsel’
kan leiden, moest Rooses nog eens vaststellen bij de publicatie van De Monts
bundel Fladderende vlinders (Rotterdam 1885). In krasse bewoordingen sprak hij
in zijn recensie over ‘ontheiliging en hoererij plegen met de kunst’. Inhoudsloze en
volksvreemde ‘byzantijnsche kunst’ brengt geen geestelijk voedsel voor het volk,
dat in dat opzicht nochtans ‘honger lijdt’.
De woordentwist werd nog in 1888 door de ‘wijze scheidsrechter’ Prosper van
Langendonck beslecht - in ‘De Vlaamsche Parnassus’ van de toekomst zullen
gedachte, verbeelding, gevoel en vormbeheersing tot een nieuwe harmonie worden
gebracht - maar dat neemt niet weg dat de polemiek tussen De Mont en Rooses op
een kortsluiting wijst. De controverses over het esthetisch formalisme - in het
kunstgenootschap De Distel werd rond 1885 ook gediscussieerd over de sonnetten
van Hélène Swarth - tonen aan dat jongeren in Vlaanderen aansluiting wilden vinden
bij de modernistische literatuuropvattingen die in de Frans-Belgische literatuur (La
Jeune Belgique en L'Art Moderne in 1881) en in Nederland (De Nieuwe Gids in
1885) voet aan de grond hadden gekregen. Die invoer gaf vonken omdat ze
terechtkwam in een literair milieu waar de traditionele opvattingen over nationale
literatuur telkens opleefden en door gevestigde critici en literaire experts als argument
werden aangewend om de nieuwlichters onderuit te halen. Dat werd bijvoorbeeld
nog eens overduidelijk in 1890 bij de toekenning van de Vijfjaarlijkse Staatsprijs
voor de periode 1885-1889. Vanaf de oprichting van de Koninklijke Vlaamse
Academie (1886) werden de deskundigen voor de keurraad gekozen uit de leden
van de Academie, onder leiding van de voorzitter, in casu Pieter Willems, hoogleraar
Nederlandse letterkunde aan de katholieke universiteit van Leuven. Theophiel
Coopman, verslaggever van de jury, stelt in het rapport het bestaan - ook in de
Vlaamse literatuur - van een nieuwe richting vast. Het accent valt daarin evenwel
op ‘vluchtige indrukken’, de virtuoze verfijning en de persoonlijkheid van de
kunstenaar, ten koste van vinding en degelijkheid van een onderwerp dat een lezer
in het hart kan treffen. Het is normaal dat literatuur (als ‘met den stroom des tijds’)
evolueert, maar:
[de] letteren blijven steeds in hunnen oorsprong, in hunne uitdrukking, in
hun doel en wezen, aan bepaalde wetten onderworpen, welke hunne
kracht ontleenen
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aan het ras, waartoe een volk behoort, aan den grond, waarop het leeft,
aan de lucht die het inademt, aan zijne erfelijke en aangeworvene
gemoedsgesteltenis, op dewelke zijn wedervaren in het verleden
onuitwischbare sporen drukte, aan zijn huidig lot, dat zijn karakter sterkt
of ontzenuwt.
Daarom moet de letterkunde zijn wat het land is, wat het volk is; geheel
het volk, met zijne gevoelens, behoeften, verzuchtingen, godsdienstige
of wijsgeerige begrippen.
Op basis van die (onveranderde) normen voor een nationale literatuur die geen
offers brengt aan ‘uitheemse grillen’, kende de jury de Staatsprijs toe aan de bundel
Gedichten (1889) van Hilda Ram, volgens de beoordeling een voorbeeld van diep
gevoel, kiesheid en harmonie tussen inhoud en vorm - Albert Verwey had
desondanks al vernietigend geoordeeld in De Nieuwe Gids over de dromerige
naïviteit van haar in 1888 apart verschenen verhalende metrische ‘landgedicht’
Verhuizen - en niet aan Fladderende vlinders (1885), waarin Pol de Mont eerder
kunstmatige virtuositeit tentoonspreidde. De Mont assimileerde wel buitenlandse
invloeden, maar zijn stof was door een gebrek aan volksverbondenheid zo
onbeduidend en oppervlakkig dat hij verzandt in ‘dilettantisme’, zo dacht de jury.
Het is een verslag dat evengoed Rooses had kunnen schrijven.
Die behoudende reflexen konden niet beletten dat er op datzelfde moment een
fundamentele mentaliteitsverandering plaatsvond, waarbij een nieuwe generatie
schrijvers het beeld van een louter dienstbare Vlaamse literatuur van zich af wilde
schudden. Ze verlangden naar een onafhankelijke woordkunst, een hoger
intellectueel peil, meer openheid voor de cultuur in het buitenland en een open vizier
naar een nieuwe wereld. Belangrijk waren al enkele opstellen en kritieken uit de
jaren 1886-1888 die de nieuwe richting van literaire woordkunst een steviger
theoretisch fundament gaven (van Omer Wattez over het verband met de
impressionistische richting in de plastische kunsten en de muziek) of uitbreidden
van het domein van de poëzie naar dat van het proza (van Frans van Cuyck over
de roman als esthetisch verantwoorde studie van het moderne leven en de menselijke
psyche). Voor een echte doorbraak zorgden een twintigtal jongerentijdschriften die
tussen 1890 en 1893 werden opgericht en die veelzeggende titels droegen als De
Vrije Vlucht (1890) of Vlaams en Vrij (1893-1896). Jong Vlaanderen (1889-1890)
had als motto ‘Jonc ende stout. Een trachten naar het Schoone’. In naam van de
artistieke vrijheid en de Schoonheid trok men er in vurige manifesten heftig van leer
tegen de ‘mummie-achtige philisters’ of de ‘spekslagers der kunst’. Een van de jonge
redacteurs was August Vermeylen. Eerst overheerste nog de slogantaal, maar met
het avant-gardetijdschrift Van Nu en Straks (1893-1894, 1896-1901) kreeg de literaire
vernieuwing een brede artistieke basis door een collectief van kunstenaars
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(schrijvers, schilders, illustrators) en een theoretisch fundament door het infuus van
een heel complex aan diverse kosmopolitische ideeën op het gebied van de
psychologie, de sociologie en de natuurwetenschappen. De Vlaamse akker werd
omgekeerd. Internationale maatstaven voor literaire smaak en kwaliteit deden nu
hun intrede. Alleen al de vormgeving in art-nouveaustijl van het tijdschrift betekende
een revolutie. Met de economische, sociale en intellectuele ontvoogding van
Vlaanderen als achtergrond hield men een zelfbewust pleidooi om de ‘provinciale’
Vlaamse cultuur en literatuur in een brede Europese cultuur te integreren. ‘Synthese’
was ook het suggestieve kernbegrip van een nieuw model dat in het tijdschrift werd
ontwikkeld voor een toekomstige literatuurbeoefening in Vlaanderen: een kunst die
zowel door innerlijke waarachtigheid als door de geschiedenis van een hele
volksgemeenschap is gevoed en die zo veel spankracht en dynamiek bezit dat ze
de inwendige organische natuurwet van het leven weet uit te spreken.
Die modernistische doorbraak betekende nu echter niet dat de Nederlandse
literatuur in Vlaanderen na Van Nu en Straks homogeen naar het moderne was
gericht. Er waren jongerentijdschriften van diverse ideologische signatuur die de
oproep voor vooruitgang en internationalisering volgden en op die manier aan de
vernieuwing een bredere bedding gaven: Ontwaking (1896) en Onze Vlagge
(1897-1899) vóór de eeuwwisseling, Vlaamsche Arbeid (1905-1914, 1919-1930),
De Groene Linde (1905-1906), Nieuw Leven (1907-1909) en andere erna. De Nieuwe
Tijd (1896-1901) was een typisch tijdschrift uit katholieke kring dat een christelijk
geïnspireerde literatuur, met de ‘oude’ waarden van verinnerlijking en waarachtigheid,
combineerde met Vlaams engagement en een ruim intellectueel en
christendemocratisch bewustzijn (opnieuw Hugo Verriest, Achiel Lauwers en
anderen). Maar er was evengoed een terugslag waar te nemen, met bijvoorbeeld
vernieuwd nationalisme in Germania (1898-1905). In Jong Dietschland (1898-1914)
gingen de medewerkers in het voetspoor van Lodewijk Dosfel het debat aan met
de dreigende overheersende vrijzinnigheid in de jongerenbeweging en propageerden
opnieuw (onder het motto ‘De kunst voor God en Dietschland’) een literatuur in
dienst van geloof en vaderland. Dietsche Warande & Belfort (1900-heden) was dan
weer een algemeen cultureel tijdschrift dat, zonder afgelijnd literair programma maar
wel vanuit een duidelijk christelijk perspectief katholieke intellectuelen in Vlaanderen
en Nederland een weg wees in de moderne wereld van kunsten en wetenschappen.
Er heerste in de beginfase van het tijdschrift een uitgesproken conservatisme, vooral
bij de charismatische figuur van Maria Belpaire, die de modernen in Zuid én Noord
vijandig becommentarieerde en zich nog fel engageerde in een debat tussen
‘realisten’ en lovenswaardige schrijvers met een christelijk ideaal. Pas na 1900
zouden in Dietsche Warande & Belfort de eerste stappen worden gezet naar
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open en tolerante literatuurkritiek, zowel tegenover andersdenkenden als tegenover
de literaturen in het buitenland.

De poëzie na 1860
‘Sterk is de penne’: Gezelle na 1860

aant.

In de afwisseling van oud en nieuw die de Nederlandse literatuur van het Zuiden
tussen 1860 en 1900 laat zien, kondigt de vernieuwing zich op het vlak van de
poëzie aan bij het begin van de periode. Guido Gezelle publiceert in 1862 te Brugge
zijn Gedichten, gezangen en gebeden. De bundel staat in het teken van de vrijheid
en had een dynamisch effect kunnen hebben op de evolutie van de poëzie in
Vlaanderen, maar een complex van omstandigheden besliste daar anders over.
De bundel is in de eerste plaats gericht op een specifieke doelgroep. Het is ‘een
Schetsboek voor Vlaemsche Studenten’, zoals de ondertitel aangeeft, wat het best
is te vergelijken met een gedichtenalbum. Bij de latere gewijzigde herdrukken (1879,
1893) breidde Gezelle zijn potentiële lezerspubliek uit, een typisch procedé van
hem. Dat hij zich oorspronkelijk richtte tot de katholieke studerende jeugd in
Vlaanderen heeft te maken met concrete omstandigheden. De jonge dichter was
tussen 1854 en 1865, volgens de toenmalig gebruikte titulatuur, professor aan
colleges en seminaries in West-Vlaanderen waar katholieke studenten, onder meer
ook uit Engeland, werden opgeleid. Het Engels Seminarie te Brugge, waar Gezelle
vanaf 1860 filosofische vakken gaf, bereidde voor op een taak in de missie. Gezelle
voelde zich sterk geïnspireerd door zijn positie als invloedrijk leraar en gaf stem aan
de heersende euforische sfeer die samenhing met idealistische verwachtingen over
een christelijk reveil in het Westen en een wereldoffensief van het
rooms-katholicisme. Poëzie hield voor de jonge Gezelle verband met dat brede
collectieve ideaal. In dat opzicht deelde hij de gangbare en traditionele opvatting
over poëzie als in mensentaal gevatte schoonheid die de glans van goedheid en
waarheid is. En die waarheid mocht best gepropageerd worden. Om dat grote
verband onder woorden te brengen moesten stof en vorm zo natuurlijk, authentiek
en oorspronkelijk mogelijk zijn en dat deed hem hartstochtelijk op zoek gaan naar
nieuwe, originele vormen van expressie. Die concentratie op nieuwe vormen van
expressie bracht hem er ook toe de geijkte formules en de conventionele dichterlijke
taal te herijken en experimenten aan te gaan, wat paradoxaal genoeg ook ruis bij
de communicatie van dat ideaal veroorzaakte. Zolang zijn gedichten - ook al waren
ze één lofprijzing van de vrijheid - binnen de beslotenheid van de onderwijsinstelling
bleven en zich beperkten tot de kleine kring van de vriendschap
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en zielsverbondenheid die Gezelle met zijn pupillen opbouwde in het kader van zijn
spirituele begeleiding, was er eigenlijk geen probleem. Enkele opmerkelijke gedichten
uit de jaren 1858-1859 - waarvan sommige ronduit experimenteel van vorm waren
- bleven ook (voorlopig) ongepubliceerd, wellicht vanwege het te particuliere karakter,
bijvoorbeeld het klankgedicht ‘'t Er viel ne keer’, het biechtgedicht ‘Uw hert en mond’
en het later zeer bekend geworden ‘Dien avond en die rooze’:
'k Heb menig menig uur bij u
gesleten en genoten,
en nooit en heeft een uur met u
me een enklen stond verdroten.
'k Heb menig menig blom voor u
gelezen en geschonken,
en, lijk een bie, met u, met u,
er honing uit gedronken;
maar nooit een uur zoo lief met u,
zoo lang zij duren koste,
maar nooit een uur zoo droef om u,
wanneer ik scheiden moste,
als de uur wanneer ik dicht bij u,
dien avond, neêrgezeten,
u spreken hoorde en sprak tot u
wat onze zielen weten.
Noch nooit een blom zoo schoon, van u
gezocht, geplukt, gelezen,
als die dien avond blonk op u,
en mocht de mijne wezen!
Ofschoon, zoo wel voor mij als u,
- wie zal dit kwaad genezen? een uur bij mij, een uur bij u
niet lang een uur mag wezen;
ofschoon voor mij, ofschoon voor u,
zoo lief en uitgelezen,
die rooze, al was 't een roos van u,
niet lang een roos mocht wezen,
toch lang bewaart, dit zeg ik u,
't en ware ik 't al verloze,
mijn hert drie dierbre beelden: U,
DIEN AVOND - en - DIE ROOZE!
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In veel van die gedichten staat Gezelles intimus en uitverkoren leerling Eugeen van
Oye centraal. Het zijn gedichten die herinneren aan een intiem beleefde gebeurtenis
die met een nevel van geheimenis wordt omhuld, maar die anderzijds ook openhartig,
ongeremd communicatief en bevrijdend zijn. Ze trachten een boodschap van een
priester-dichter of biechtvader over te brengen, maar suggereren impliciet een
boodschap van genegenheid en liefde. Onthulling en versluiering gaan hand in
hand. De gedichten tasten de grenzen af van de poëtische communicatie, en
voorlopig stond daarmee alleen een persoonlijke relatie of positie op het spel. De
idealistische en romantische jonge dichter Gezelle wachtte wel een regelrecht conflict
op het moment dat hij met dergelijke gevoelsgeladen en onconventionele poëzie in
de literaire openbaarheid trad. Gezelles geestelijke overheid juichte de publicatie
nog toe. In de opgenomen ‘Goedkeuring’ beveelt Gezelles bisschop het nieuwe
dichtwerk zelfs aan als pogingen ‘om niet alleen Vlaemsche, maer Deugd- en
Christelyke-Vlaemsche letteren by ons te doen in eere blyven en bemind zyn’. Van
een open conflict met zijn geestelijke superieuren, hoewel dat in latere romantische
levensverhalen van de dichter breed wordt uitgesmeerd, was geen sprake. Het
hoofdthema van Gedichten, gezangen en gebeden is ook door en door religieus.
De bundel is in de eerste plaats een gedichtenalbum dat aan de Vlaamse en
katholieke studenten hoop, troost en geestelijke ontspanning kon bieden, zoals
Gezelle in een titelontwerp schreef. Zij troffen er de thema's aan die van een
poëziebundel met religieuze strekking konden worden verwacht: verheven lofprijzing
van Gods schepping, christelijke zingeving van de menselijke conditie,
gelegenheidsgedichten bij kerkelijke rituelen, geestelijke begeleiding, oproepen tot
devotionele oefening en innerlijke geestelijke vervolmaking. Een reeks eucharistische
gedichten maakte zelfs deel uit van een opdracht die Gezelles bisschop J.-B. Malou
in 1858 aan de dichter gaf tot het samenstellen van een geestelijk liedboek. De
traditiebewuste Gezelle modelleerde ze naar de communieliederen van de
zeventiende-eeuwse contrareformatorische dichter Daniël Bellemans. Biografische
achtergrond van die literaire en spirituele interesse vormt Gezelles poging om in
het Roeselaarse seminarie de devotie tot Christus in de eucharistie te bevorderen,
onder meer met de oprichting van een confrérie van het Heilig Sacrament naar het
voorbeeld van de katholieke confraternities in het victoriaanse Engeland.
Bron van conflict was echter de confrontatie van Gezelles poëzie met de literaire
kritiek. Het normensysteem van die kritiek was, zoals al bij herhaling is gebleken,
in Vlaanderen medio negentiende eeuw nog zeer hybride. Esthetische
beschouwingen werden gecombineerd met taalkundige, politieke en ideologische
opvattingen. De kritieken die Gezelle (en hij niet alleen natuurlijk) in literaire
tijdschriften te lezen kreeg, bevatten dan ook een amalgaam van con-
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Autograaf van ‘Rammenta ti’, een gedicht dat Guido Gezelle opnam in zijn bundel Gedichten,
gezangen en gebeden, met opdracht aan Domenico de' Pisani, een Italiaanse leerling. Dit
handschrift, met op de keerzijde een Engelse brief, is echter gericht aan Eugeen van Oye.
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sideraties over taal, natie, literatuur, politiek en levensbeschouwing. Wat het
taalgebruik betreft, zat de kritiek eraan te komen. Al in 1849 had Jan-Baptist David
op wat toen nog het Nederlandsche Taalcongres heette, de toon gezet door
prozaschrijvers en dichters in het Zuiden, ter bevordering van een Nederlandse
letterkunde op nationale (Vlaamse) basis, aan te raden wel te luisteren naar de taal
van het volk, zonder echter de ‘straattaal’ klakkeloos na te volgen. Niemand minder
dan Hendrik Conscience had Gezelle bij zijn debuut in 1858 ook al gewaarschuwd
voor diens specifieke taalgebruik en de vele ‘Westvlaendersche woorden en
wendingen’. Die ‘gril’ belette volgens Conscience de bundel zijn vrije vlucht en zijn
gang door de wereld, dat wil zeggen het bereik van kopers en lezers: ‘Waarom den
Dichter eenen philoloog aen den hals gebonden,’ vroeg hij zich in een brief aan
Gezelle af. Bij de publicatie van Gedichten, gezangen en gebeden in 1862 hield
men het niet meer bij een wijze raad. Enkele maanden na het verschijnen
veroordeelde dezelfde professor J.-B. David op het taalcongres te Brugge - zonder
namen te noemen - de promotie van de West-Vlaamse tongval tot literaire taal. Een
verslaggever, Frans de Cort, had zelfs gehoord dat David Gezelle had genoemd in
verband met een manie om in een ‘provinciaal dialect’ te schrijven, zonder het volk
te willen verheffen. In feite lag hieraan een traditionele literatuur- en genreopvatting
ten grondslag die volkstaal wel toeliet in eenvoudige vormen van poëzie, maar niet
waar verheven of sublieme onderwerpen (zoals religie en godsdienst) aan de orde
waren. Daar moest de volkstaal tot een beschaafde en literaire taal worden gelouterd.
Gezelle relativeerde dat onderscheid in zijn nieuwe poëtica. Voor de motivering
van het gebruik van Vlaams idioom in Nederlandse poëzie gebruikte hij net zo goed
taalkundige, nationale én filosofisch-religieuze argumenten, maar hij gaf er een
nieuwe hiërarchische ordening aan. Als vrij dichter eiste hij eerst en vooral het recht
op om de taal te gebruiken die hem het meest geschikt leek, of zoals hij aan Frans
de Cort schreef: ‘dichten alleen wilde ik in de tale die my gereedst van de lippen
wil.’ In feite plaatste hij daarmee het alleenrecht van de dichter en de poëzie voorop.
Dat maakte hem al meteen tot een revolutionair in de literair-historische context van
zijn tijd, meer bepaald van de Nederlandse literatuur in het Zuiden. En wat meer
specifiek die taal betreft: de bestaande Vlaamse taal was volgens hem een zuiver
overgeleverde erfenis die oorspronkelijk uit Gods handen aan het vrije Vlaamse
volk in eigendom was gegeven. Ze was zo wendbaar en levendig (‘lijzig’) dat ze
een rijke bron was van poëzie. De dichter hoefde die maar te ‘vinden’ en te bewerken.
Overigens was hij ervan overtuigd dat dit gesproken Vlaams, net zoals elke andere
streektaal, als een volwaardige bouwsteen kon fungeren in de verdere ontwikkeling
van de beschaafde en literaire Nederlandse (schrijf)taal. Dat hij met die argu-
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menten in de Vlaamse taalpolitiek te laat kwam, zag hij niet. De taalbeweging was
in 1862 al zo ver in ‘Nederlandse’ richting gevorderd, en daarmee was ook de
consensus over de noodzaak van een taaleenheid met het Noorden zo ingeburgerd,
dat Gezelles koppig volgehouden standpunt enkel wrevel en agressie kon opwekken.
Daar bleef het niet bij. In een vinnige bespreking laakte Jacob J.F. Heremans niet
alleen de regionale taal van Gezelle. Hij richtte zijn pijlen vooral op de stijl en de
verstechniek, ook al moet daaraan onmiddellijk worden toegevoegd dat zijn literaire
argumenten met ideologische werden vermengd. Heremans schreef zijn beoordeling
op uitnodiging van de redactie van het nieuwe tijdschrift Nederduitsch Maandschrift,
dat zich duidelijk als liberaal wilde manifesteren, en hij haalde dan ook fors uit naar
een katholieke dichter van wie de eentonige gedichten getuigen van een bekrompen
banaliteit. Het grote struikelblok vormde echter het feit dat Gezelle zich ongeoorloofde
vrijheden permitteerde op het vlak van de metriek. Hij lapte de voorschriften gewoon
aan zijn laars en manifesteerde zich als ‘eenen revolutionnaire van de ergste soort’.
Driest gooide hij alles ondersteboven. Gedichten, gezangen en gebeden vertoont
in feite een mengeling van retoriek en antiretoriek, maar opvallend zijn inderdaad
de afwijkingen van de toen geldende voorschriften op het vlak van de prosodie. We
mogen niet vergeten dat Heremans, die belast was met de leergang Nederlandse
letterkunde aan de Gentse universiteit, zich opwierp als gezaghebbend criticus en
uitgerekend in 1862 een Nederlandsche metriek publiceerde. Ook op dat vlak wilde
hij scoren als autoriteit. Hij had het bij het rechte eind waar hij een dichter aan het
werk zag die de regels van de versificatie met voeten trad, maar hij schatte dat
verkeerd in door Gezelle onkunde aan te wrijven. In feite was de overtreding
opzettelijk. Gezelle had er geen andere bedoeling mee dan de poëziebeoefening
van zijn tijd grondig te willen vernieuwen. De ‘afwijkingen’ waren in feite experimenten
met het gebruik van nieuwe versvormen, zoals het vrije vers, het prozagedicht en
de bijbelse poëzie. Inspirerend was het gebruik van het gedachterijm, een
versprocedé dat bekend is uit de Hebreeuwse poëzie en de bijbel en dat gebouwd
is op het parallellisme van versdelen die door zinsbouw en/of betekenis met elkaar
corresponderen op basis van gelijkheid, tegenstelling, uitbreiding of gradatie. Het
procedé verklaart de vele herhalingen die Heremans als nutteloos en smakeloos
omschreef. Het ‘ongename gestamer’ is echter niets anders dan een doordachte
proefneming met middelen om tot nieuwe vormen van expressie te komen, zoals
in het euforische gedicht ‘Een bonke keerzen [tros kersen] kind’, een hymne of psalm
- ook al aan Van Oye opgedragen - waarin de lezer tot dankzegging voor Gods
schepping wordt aangespoord. In de manier waarop Gezelle het in 1862 liet drukken,
blijkt dat hij het parallellisme ook typografisch ondersteunde, een zeer geraffineerde
manier
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van werken die nauwgezet moet worden gerespecteerd, maar die editeurs tot op
de dag van vandaag veelal over het hoofd zien. De aanhef:
Een bonke keerzen kind!
Een bonke keerzen kind,
Gegroeid in den glans
Van 't goudene licht
Des zomers!
Vol spannende zap!
Vol zoet,
Vol zuer
Vol zypelende zap,
Vol zoetheid.

De bundel bevat ook een aanhangsel met 33 korte gedichten of ‘Bloembladeren’,
waarmee Gezelle gedurfd een ander experiment voortzette, dat hij in 1860 aan de
buitenwereld had bekendgemaakt met zijn miniatuurbundeltje XXXIII kleengedichtjes.
Daarin had hij zich laten inspireren door vertalingen van Arabische poëzie om een
spel aan te gaan met kleine poëziekernen en de klankexpressieve kracht van de
volkspoëzie (‘Timpe, tompe, terelink’). Het religieuze is ook hier niet ver weg. Met
de getallensymboliek, de associatie met kleine gebeden en de verwijzing naar de
lofprijzing van de allerkleinste zaken uit Gods schepping plaatst Gezelle ook dat
bundeltje in een spiritueel kader. God is alomtegenwoordig, tot in het kleinste woord.
Dat leidt als vanzelf tot concentratie op de taal en de sonoriteit of klankwaarde van
de woorden waaraan veel gedichten hun ontstaan lijken te ontlenen, zodat ze zich
met veel muzikaliteit en een soepele ritmiek als het ware spontaan uit de ‘gevonden’
beginwoorden ontwikkelen. Dat zou Paul van Ostaijen in de jaren 1920 er overigens
toe aanzetten om Gezelle als de grootste voorganger van zijn organische poëzie
te beschouwen en van zijn modernistisch ideaal van het zuiver lyrische gedicht dat
‘uit zichzelf’ ontstaat (natuurlijk, fris en dynamisch) en dat volgens het muzikaal
principe van de variatie en de uitbreidende herhaling tot een taalavontuur leidt dat
het absolute kenbaar maakt.
Die aandacht voor de taal leidt bij Gezelle ook tot de reflectie over de poëzie zelf.
De bundels uit 1860 en 1862 bevatten beide heel wat poëticale gedichten. Hij stelt
zich vragen over het wezen van de poëzie (‘Dichten... wat is dichten dan?’) en, wat
opmerkelijk is, hij omsluit zijn bundel Gedichten, gezangen en gebeden in 1862 met
kadergedichten waarin hij de goddelijk bezielde taal als dé stuwende kracht voorstelt
in het ontstaansproces van het gedicht. Hij omschrijft die als een ontketende,
bevrijdende en overstelpende bron van energie.
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Zij drijft de dichter vooruit (of met een metonymisch beeld: zijn hand, de pen), die
zijn gedichten ‘baart’ en voedt, om ze vervolgens op hun ‘gezwinde wereldreis’ in
de richting van de onbekende lezer te zien gaan om troost, genezing of steun in het
gebed te geven. De dichter leeft voort in zijn gedichten - het is een oud idee (een
topos ontleend aan Horatius), dat Gezelle op een persoonlijke en ambivalente manier
invult. Hij looft de overweldigende kracht (‘sterk is de penne: / Sterk zy de tale der
woorden’) en de zuiverende werking van de poëzie die de dichter op sleeptouw
neemt, maar duidt de dichter ook aan (‘zondig en ellendig als ik ben’) als een zwakke
schakel die telkens weer tekortschiet in zijn taak. Euforie en schuld vermengen zich
in het scheppingsproces. Hij drukt dan ook de vrees uit dat hij op zijn falen uiteindelijk
zal worden afgerekend: ‘O weze 't dan om u niet dat / ik daér het “Leven” derf!’ Hier
ligt de basis voor een dubbele beweging in Gezelles poëzie: nu eens zeer expansief,
dan weer zichzelf tot de orde roepend en naar binnen gekeerd. Hij gaat in het teken
van de vrijheid ontregelend te werk, kiest voor het nieuwe en onbekende, maar
herstelt zich ook om zich te onderwerpen aan de overgeleverde poëtische regels
en wetten, een retorische strategie waarmee hij een waarheid overbrengt.
Intussen schreef Gezelle wel een groot aantal gedichten waarin hij zich gelukkig
overgeeft aan die bijna extatische taalervaring die hem een glimp van het
transcendente oplevert of het onzegbare laat suggereren. In een later poëticaal
gedicht, ‘O Dichtergeest’ uit 1877, dat toevallig de tweede, zeer vruchtbare periode
van poëtische productie inluidt (van 1880 tot aan zijn overlijden in 1899), herhaalt
hij dat programma nog eens in een lofprijzing van de poëtische creatie die sacraal
van oorsprong is en die als een actieve kracht verlossing, leven en genezing verleent.
Het verlangen naar die uitspreekbaarheid wordt heel persoonlijk als gave én als
een voortdurende uitdaging ervaren. De vreugde en de pijn van het dichten lossen
elkaar af. Dat is het uitgangspunt van een queeste die Gezelle in die tweede creatieve
golf heeft aangevat. In de bundels Tijdkrans (1893), Rijmsnoer (1897) en Laatste
verzen (postuum gepubliceerd in 1901) overheerst de lyrische natuurpoëzie,
waarmee hij pogingen onderneemt om Gods aanwezigheid of alomtegenwoordigheid
in de natuur, tot in het meest minieme en wonderlijke detail, te ontdekken en onder
woorden te brengen. Poëzie maakt via natuurobservatie de onzichtbare mysterieuze
samenhang zichtbaar, een bekende gedachte die teruggaat op de lange traditie van
een zinnebeeldige lectuur van de natuur, maar die Gezelle evengoed terugvond in
de poëzie van Engelse katholieke victoriaanse dichters als John Keble. Zijn grote
kennis van de klassieken en de oude meesters zorgden ervoor dat hij die literaire
traditie kende als betrof het een vertrouwd spreken dat hij met de moedertaal
meegekregen had. Maar bij Gezelle verhoogt een grote persoonlijke betrokkenheid
en beleving nog de complexiteit van de natuurpoëzie. In natuurfenomenen of
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de wisseling van dag en nacht, seizoen of weer herkent de dichter de verwante ups
en downs van zijn eigen psyche (‘Ik ben als een blomgewas’, ‘Ik ben een blomme’).
Nauwkeurige, haast wetenschappelijke observatie van natuurelementen (het weer,
bomen, planten, gewassen en dieren) leidt dan steevast naar weergave van de
persoonlijk beleefde ervaring, zelfanalyse, beschouwing, eventueel mystiek
schouwen, en een verlossende duiding van het geheim van Gods natuur. Veel
gedichten hebben dan ook het karakter van een allegorie. In ‘o Brooze levendheid’
wordt bijvoorbeeld een fladderend vlindertje geprezen - zoals dikwijls het geval is,
als een ‘onschuldig’ wezen in een voorbewust stadium, bijvoorbeeld de ‘stomme’
vis - en als symbool van Gods standvastigheid opgevoerd, omdat het spontaan en
op voorbeeldige wijze Gods wil eerbiedigt, namelijk vluchtig zijn. Achter die retorisch
uitgebouwde complexe scholastieke redenering die de lezer inzicht en vertrouwen
kan geven, schuilt een onderhuids existentieel verlangen naar duurzaamheid in de
eeuwigheid Gods.
Bij dat alles is een dichter aan het werk die vooral zijn metier perfectioneert.
Gezelle keert terug naar een klassieke conventionele prosodie en stijl, maar
ontwikkelt wel een virtuoze vers- en strofenbouw, met een complexe syntaxis en
interpunctie. Hij structureert zijn bundels nu meer doordacht (thematisch en volgens
een kerkelijke of burgerlijke tijdkring). Ook zijn taal wordt ingenieuzer en moeilijker.
Gezelle bindt de dichter als het ware opnieuw een filoloog aan de hals, zoals
Conscience dat formuleerde in 1858, en een zeer intensieve bestudering van de
Zuid-Nederlandse zeventiende-eeuwse Nederlandstalige (religieuze) literatuur Gezelles ‘Gouden Eeuw’ - brengt hem ertoe een heel eigen Nederlandse kunsttaal
te creëren om aan zijn veeleisende programma en zijn expressiebehoeften te
voldoen. De dichter gaat weer taalexperimenten aan, bijvoorbeeld in ‘Gierzwaluwen’,
waarin hij met klankverwantschap, in- en uitsprong én leestekens het naderende
en zich weer verwijderende geluid van gierzwaluwen tracht uit te drukken. De eerste
strofe:
‘Zie, zie, zie,
zie! zie! zie!
zie!! zie!! zie!!
zie!!!’
tieren de
zwaluwen,
twee- driemaal
drie,
zwierende en
gierende:
‘Niemand, die...
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die
bieden den
*
stiet ons zal!
Wie? wie? wie??
wie???’

*

stuitbeen

Of in de volgende impressie, vol neologismen en verrassende beelden, van een
zonsondergang in het korte gedicht ‘Jam sol recedit’ (De zon verdwijnt reeds):
Heel 't westen zit gekibbelkappeld,
gewaggelwolkt, al hil en dal;
't zit blauw en groen en geluw g'appeld;
te morgen nog volstormde 't al,
en stille is 't nu! De zonne, aan 't zinken,
doet hier en daar een splete blinken,
en kijkt erdeure, nu en dan.
Heel 't westen bleust en blinkt ervan...!
Zoo heerlijk is 't, als of er zoude
een reuzenpenning, rood van goude,
den reuzenspaarpot vallen in
der slapengaande zeevorstin.

De taal komt daarmee weer in het centrum van zijn poëzie te staan. Hij wil ermee
een fenomenale wereld in bezield verband verwoorden, maar stuit met zijn gedicht
steeds weer op de grenzen van het zegbare en dus uiteindelijk op het talige aspect
van zijn onderneming. Hiermee laat Gezelle iets zien van de paradox die zo typerend
is voor de Europese romantische literatuur van de negentiende eeuw: omdat er
geen overgeleverd orakel meer voorhanden is om het mysterie van het bestaan en
het geheim van het absolute volgens een vast systeem van betekenissen en
symbolen te ontsleutelen, is de dichter aangewezen op de eigen taal en
symbolisering om de kloof te overbruggen tussen beleving en voorstelling, natuur
en gedachte. Alles is taal geworden. In het poëticale gedicht ‘O Dichtergeest’ drukt
hij de overtuiging uit dat hij als dichter gedragen en voortgestuwd wordt door een
goddelijke scheppende kracht die hem als een grote gift te beurt valt. Hij weet dat
poëzie bevrijdt, geneest en leven geeft. Maar tegelijk beseft hij dat hij faalt in het
aanwenden van die kracht en dus in het dichten zelf:
Hoe menig werf, hoe duizend malen
Hebt Gij, o Geest, mij dit gezeid:
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Maar hoe verhalen?
'k gevoel 't, en zuchte, eilaas, naar uw' welsprekendheid!

In een vroegere versie van het gedicht schreef Gezelle in de laatste twee verzen
‘vertalen’ en ‘alsprekendheid’, waarmee hij nog in fellere bewoordingen de afstand
mat tussen de goddelijke stem en zijn eigen spreken.
Men doet uit literair-historisch gezichtspunt echter geen recht aan Gezelles
volledige poëtisch oeuvre door enkel het accent te leggen op die innoverende poëzie.
Op een heel eigen wijze combineerde Gezelle na 1880 zijn, wat taalexploratie betreft,
meest verregaande lyrische poëzie met een gestage productie van
gelegenheidsgedichten. In het verlengde van zijn pastorale opdracht te Kortrijk
tussen 1872 en 1899 en zijn inburgering in de West-Vlaamse provinciestad schreef
hij een duizendtal verzen bij allerlei speciale gebeurtenissen, rituelen, ceremonies
of vieringen, in het openbaar of privé, waarin hij als woordvoerder stem gaf aan de
vreugde en het verdriet van anderen, opinies vormde of waarden aanprees, over
het algemeen van conservatieve strekking. Hij prijst daarin het natuurlijke gezag en
de gevestigde religieuze en maatschappelijke orde aan, waaraan de enkeling zich
volledig dient te onderwerpen. Hij is tolk van een reactionair verzet tegen het ‘progrès’
(de vooruitgang). Hier staat ook geen gewaagd poëtisch experiment voorop, maar
rationeel opgevatte en retorisch georganiseerde communicatie van een groepsgevoel,
een waarheid of een stichtende boodschap. Dat betekent niet dat die gedichten een
esthetische concentratie op de taal zouden missen. Als genre hebben die
gelegenheidsgedichten - ook de politieke poëzie - natuurlijk wel een ander karakter
en doel. In literair-historisch opzicht zet Gezelle met gelegenheidsgedichten in de
jaren tachtig een stap terug. Ze horen in dat perspectief tot het verleden. Dat Gezelle
zelf nochtans veel waarde hechtte aan dat soort poëzie en het ook een zinvolle
plaats gaf in zijn oeuvre, bewijst zijn volumineuze bundel Tijdkrans (1893). Van de
in totaal 264 gedichten zijn er meer dan honderd met gelegenheidskarakter
(nieuwjaars-, priesterwijdings- en communiegedichten, epithalamia enzovoort). De
literaire evolutie in Nederland en Vlaanderen had de dichter op dat punt echter
ingehaald. Bij de toekenning van de Belgische Vijfjaarlijkse Staatsprijs voor
Nederlandse letterkunde voor het negende tijdvak in september 1895 werd Tijdkrans
Gezelles zwakste bundel genoemd, uitgerekend omdat lyrische ‘juweeltjes’ en
gelegenheidsverzen, omschreven als ‘berijmd strooisel’, ‘snippers’ en ‘klatergoud’,
op smakeloze wijze dooreen gehutseld werden. Blijkbaar was de jury van oordeel
dat een dergelijke gemengde bundel niet meer van de tijd was. Gezelle zou zich
overigens aanpassen en zijn objectieve verzen uit zijn volgende bundel Rijmsnoer
(1897) weren. Toch toont dat aan dat Gezelle twee stemmen had. Hij stamde nog
uit een oude tijd waarin poëzie

Willem van den Berg en Piet Couttenier, Alles is taal geworden. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1800-1900

650
dienstbaar was en aan welomschreven regels en wetten moest beantwoorden om
de dichter optimaal zijn rol van boodschapper of bemiddelaar te laten vervullen.
Tegelijk was hij de visionaire dichter die zich door de dynamiek van de taal op
sleeptouw liet nemen naar het onbekende, en onbewust een definitie van poëzie
hanteerde als suggestieve uitdrukking van het onuitdrukbare.
In die dubbele gedaante markeert Gezelles poëzie de grens tussen traditie en
vernieuwing of classicisme en Romantiek in de Nederlandse literatuur. Dat was
geen garantie voor veel succes tijdens zijn leven; Gezelle werd buiten een kleine
kring van intimi ofwel ontkend of verguisd. Nog in 1881 zou Max Rooses in De Gids
schrijven dat Gezelle en zijn school geen enkel gedicht voortbrachten ‘dat
merkwaardig mag heeten’ en dat zij de aanvallen op hun buitensporige vormen en
denkbeelden ‘dubbel en dwars’ verdienden. Dit is maar één voorbeeld. Gezelle is
al volkomen het type van de moderne auteur die zich onbegrepen voelt. De tweeërlei
stemmen verklaren wel het wisselende beeldenspel dat de Gezelle-receptie vanaf
het einde van de negentiende eeuw vertoont. In het Zuiden verliep die tussen twee
polen: enerzijds regeerde het beeld van de dienstbare Vlaamse katholieke
volksdichter, anderzijds dat van de ongebonden, progressieve en zuivere dichter.
Het ene had meer aandacht voor de boodschap, het andere voor het medium. Het
werk van Gezelle kwam ook in een ideologisch geladen literair debat terecht. Zeker
vanaf het moment dat de vrijzinnige schrijvers en intellectuelen rond Van Nu en
Straks ‘de betekenis van Gezelle’ - een titel van August Vermeylen - hadden ontdekt,
werd hij door de katholieken gemonopoliseerd. Dat belette dat velen in Vlaanderen
zijn poëzie echt lazen en oog konden hebben voor de paradoxen van die excellente
moderne religieuze poëzie. Wel waren er enkele dichters en lezers die in de loop
van de twintigste eeuw aandacht vroegen voor het vooruitstrevende karakter ervan,
zoals Paul van Ostaijen en de Vijftigers, of die na volgehouden studie onvermoede
betekenissen konden blootleggen, zoals Christine D'haen. In Nederland werd Gezelle
door de invloedrijke Willem Kloos ontdaan van zijn sociale en religieuze betekenis
en als Tachtiger avant la lettre geconsacreerd, die in de nieuwe Tachtigerscontext
van de ‘seculiere religiositeit’ thuishoorde. Kloos deed alsof de retorische Gezelle
niet bestond. Protestants-christelijke en katholieke kringen probeerden Kloos' beeld
van Gezelle als woordkunstenaar met een confessionele geloofsovertuiging te
verzoenen. Onder Nederlandse katholieke critici werden nog verschillende accenten
gelegd: nu eens was Gezelle priester-dichter, dan weer priester-dichter. Elk wat
wils, zou men kunnen zeggen, zolang de teksten van Gezelle - met hun steeds
moeilijker wordende taal - maar hun zeggingskracht voor nieuwe generaties lezers
wisten te behouden. Die voorwaarde geldt overigens ook voor het heden en de
toekomst van Gezelles poëzie.
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Licht en schaduw

aant.

Poëzie hoefde in de negentiende eeuw niet altijd tegen de haren in te strijken. Het
meest in de smaak vielen die dichters die nog het hart wisten te roeren met huiselijke
taferelen Bij den heerd - een titel van Gentil Antheunis - anekdoten, landelijke idylles,
nationale tonelen of jeugdherinneringen. Ook na 1860 vormden zij de hoofdmoot
van de Vlaamse dichtersschaar. Zij zetten tradities voort die al daarvóór waren
gemunt, zoals die van het verhalende gedicht, het volkslied, de genrepoëzie, de
vaderlandse of sociale strijdpoëzie, de kinderpoëzie, de natuurpoëzie en de
didactische poëzie.
Er schuilt iets tragisch in de populariteit van die grote groep dichters, van wie de
meesten intussen uit het collectieve geheugen zijn verdwenen. Hun (literaire) scholing
was meestal beperkt. Zo genoot een van de meest gevierde dichters, Emanuel Hiel,
alleen lager onderwijs. Velen werkten zich met moeite en doorzettingsvermogen op
tot de intellectuele middenklasse, waarbij ze dikwijls een beweging maakten van
provincie tot hoofdstedelijk centrum. Emanuel Hiel, met zijn carrière, kan nog eens
als voorbeeld dienen: van hulponderwijzer in Dendermonde, steenhouwer, klerk,
boekhandelaar, tolbeambte, ambtenaar in het Vlaams Bureau onder leiding van
Désiré Delcroix, en leraar declamatie werd hij secretaris en bibliothecaris van het
Koninklijk Nijverheidsmuseum te Brussel. Mensen als hij hadden moeite om de brug
te slaan tussen hun natuurlijke moedertaal en een verfijnde literaire taal, waardoor
ze dikwijls hun toevlucht moesten nemen tot conventionele boekentaal. Met al het
talent waarover ze beschikten, wijdden ze zich hartstochtelijk aan de collectieve
Vlaamse zaak. Hun productie bestaat dan ook hoofdzakelijk uit tijdgebonden poëzie
die aan overtuigingen en opinies gebonden was. Daardoor miste hun werk de
afspraak met de eeuwige roem, die ze wel nastreefden of waarop ze op zijn minst
in stilte hoopten. Ze waren trots en ambitieus, op het gevaar af van tegenspraak en
miskenning. Zo nam Lodewijk de Koninck, een onderwijzer en inspecteur uit
Hoogstraten, de taak op zich om eindelijk een Nederlandstalig epos voor Vlaanderen
te schrijven, iets wat Snellaert nog in de jaren dertig als een toppunt van de
romantische vaderlandse poëzie in het verschiet legde, een meesterstuk waarmee
de Vlaamse literatuur zich eindelijk met vreemde literaturen zou kunnen meten. Het
heldendicht in twaalf zangen, Het menschdom Verlost, telt meer dan 21.000 verzen
in alexandrijnen. De dichter wijdde er vijftien jaar van zijn leven aan. In de definitieve
editie van 1883 - twee forse delen uitgegeven door Splichal te Turnhout - prijkt een
opdracht aan de aartsbisschop van Mechelen. Godsdienst en moedertaal vormen
de hoofdthema's van het episch-didactische werkstuk. Het verhaalt de hele
heilsgeschiedenis en de verlossing van het mensdom door Jezus Christus' kruisdood,
vanaf de val der engelen tot de overwinning op de Satan. Eerder dan een product
van inbeelding
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is het epos het resultaat van beschouwing en studie (van de bijbel, de catechismus,
geestelijke literatuur en de christelijke iconografie), gecomponeerd door een streng
gelovig dichter en overtuigd rooms-katholiek. Met trots legt hij daar ook getuigenis
van af. Vanaf de voorpublicatie in 1874 werd de berijmde apologie de hemel in
geprezen en het werk kende zeer veel bijval in katholieke onderwijskringen. De druk
van 1883 bevat een lijst met een tweeduizendtal inschrijvers! Uiteindelijk raakte het
verwikkeld in de oude discussie tussen retoriek (‘bombast’) en natuurlijkheid, en
werd het onder de scherpe ironische pen van Nolet de Brauwere als een buitensporig
product van de verbeelding en een gigantisch misbaksel met de grond gelijkgemaakt.
Max Rooses vond in het ‘wangewrocht’ te veel dogma en te weinig menselijke
tragiek om echt van een helden-dicht te kunnen spreken. In een eeuw van twijfel
zoals de negentiende geworden was, ging het dus min of meer om een
anachronisme.
Dat dichters in Vlaanderen zich nog in de jaren tachtig zo sterk aan overtuigingen
en idealen konden binden, zorgde nog voor meer verbaasde reacties. Sprekend is
die van Albert Verwey in De Nieuwe Gids van 1888 bij de publicatie van een ander
epos, Keizer Karel en het Rijk der Nederlanden (1880), waarin Julius de Geyter de propagandist van Multatuli in Vlaanderen - zijn flamingante, vrijzinnige,
antiklerikale en Groot-Nederlandse overtuiging gestalte gaf. Het herinnert Verwey
echter aan de ‘hyper-bolische vaderlandslievendheid-literatuur’ die Hollanders uit
ijdelheid schreven, maar dan wel na 1815 en 1830, meer dan een halve eeuw eerder.
De nationale trots van de Vlamingen is wel oprechter dan die van zijn landgenoten,
maar het kan er bij hem niet in dat de Vlaamse dichters in 1888 nog altijd willen
aantonen hoe weergaloos groot het Vlaamse volk wel is. Verwey noemt dat
ouderwetse opgewektheid in de trant van Bogaers en Tollens. Hij heeft niets aan
De Geyters mening dat keizer Karel een groot rijk der Nederlanden had moeten
stichten, en vindt het dwaas dat de auteur de keizer moet kleineren om de Gentse
nationale trots te vergroten. ‘Gut ja, dat ik daar niet aan heb gedacht,’ schrijft Verwey.
‘Men moet een Gentsch ossenslager zijn of een Vlaamsch dichter om zoo voor een
Keizer-Karel te komen staan.’ Het moet volgens Verwey daarom maar eens
afgelopen zijn met de mode om ‘onze huiselijke en sentimentele verbeeldingkjes’
of onze opgewonden nationale trots in slechte verzen om te zetten. Als de Vlamingen
echt in een sfeer van verbroedering een bijdrage willen leveren tot de Nederlandse
letterkunde, dan moeten ze al die ‘poëten-rommel’ overboord gooien. De dichters
moeten letten op wat de werkelijkheid echt ‘te voelen geeft’, hun best doen dát
gevoel uit te drukken en afkeuren al wat stereotiep of gemeengoed is. Dat is de
enige weg om tot een ‘oorspronkelijke, natuurlijke, aandoening-volle kunst’ te komen.
De Geyter was met dat epos overigens nog niet uitgeschreven. In 1861 ver-

Willem van den Berg en Piet Couttenier, Alles is taal geworden. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1800-1900

653
scheen het eerste deel van een onvoltooid drieledig ‘epos uit onzen tijd’ onder de
titel Drie menschen van in de wieg tot in het graf. Het is opnieuw een pleidooi voor
het vrije denken tegen vooroordelen in, ook uitgesproken democratisch en fel
antiklerikaal (‘Ons Vlaanderen lijkt een wingewest, / Dat Fransquillons en papen
mest...!’ zingt Pierlala in een lied). De Geyter kon, waar hij het nodig achtte,
ontzettend brutaal in de letteren zijn, zoals Ger Schmook dat omschreef. Fel waren
dan ook zijn liberale strijdliederen, waarvan het zogenaamde ‘Geuzenlied’ van 1873
(eerst op de melodie van ‘De Vlaamsche leeuw’, vervolgens op muziek van Alexander
Fernau) het bekendste is.
Dan, Geuzen, dan te wapen,
De vrijheidsvlag in d'hand:
Van 't ongediert der papen
Verlost ons Vaderland!

Het zou als pamflet van de vrijzinnige Vlaamse Beweging op straat en op politieke
meetings een eigen leven gaan leiden en tijdens de schooloorlog van 1879 tot
katholieke tegenliederen aanleiding geven (‘Ze zullen haar niet hebben / De schoone
ziel van 't kind’). Poëzie was in de jaren zestig geen kwestie van de lees- en
studeerkamer alleen, maar ook een wapen in het openbare politieke debat.
Dat alles betekent echter niet dat wij de totaalindruk van Verwey kritiekloos moeten
volgen, alsof de gemiddelde Vlaamse dichter in de tweede helft van de negentiende
eeuw als enige taak zou hebben gehad - als het ware met de luidspreker in de hand
- de lezer (of vooral de toehoorder) een collectief nationaal, politiek, ethisch of sociaal
bewustzijn bij te brengen. Al vóór 1860 waren vernieuwingsbewegingen op gang
gekomen om zich onder meer te inspireren op de eenvoud en de kracht van het
volkslied en aldus meer natuurlijkheid en vormschoonheid in de letteroefening te
genereren. In het verlengde van inspanningen van Johan Dautzenberg schreef
Frans de Cort, naast zijn nationale verzen, gevoelige gedichten en (minne)liedjes
in een keurig, soms archaïserend Nederlands (Liederen 1857, 1868). Max Rooses
zag in hem een voorbeeld van een Vlaams dichter die niet te veel toegeeft aan
modieuze acrobatieën, maar die streeft naar een eenheid van volkse eenvoud en
kunst, en gelukkig nog ‘de taal der waarheid en ontroering’ kan spreken in
‘meesterstukjes’ als ‘Moeder en kind’ en ‘Bekentenis’, beide ‘kalme’ zangen over
huiselijk geluk. Hij vertaalde ook liederen van Robert Burns (onder andere ‘Jan
Gerstekoorn’, dat een zekere populariteit verwierf) en oden van Horatius, waarvoor
hij de klassieke metriek bestudeerde (‘de klankrijke golvende maten der Ouden’).
Een ware adept van metrisch kunstige poëzie, en een strengere leerling dan
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zijn meester Dautzenberg zelf, was Jan van Droogenbroeck. Van Droogenbroeck
schreef in 1886 een verhandeling over de toepassing van het Griekse en Latijnse
metrum op de Nederlandse dichtkunst en was een vurig promotor van metrische
poëzie die niet de klemtoon, maar de kwantiteit (de afwisseling van korte en lange
lettergrepen) tot grondslag van de versbouw nam. Wellicht vond hij steun in de
gedachte dat in Nederland een hele generatie dichters bezig was zich toe te leggen
op het metrische vers, overigens tot groot verdriet van Busken Huet. Volgens Van
Droogenbroeck zou dat de muzikaliteit van de vaderlandse poëzie in aanzienlijke
mate ten goede komen (zoals hij bijvoorbeeld in 1886 met veel bewondering
waarnam in Hélène Swarths Blauwe bloemen); en het best kwam die metriek nog
tot haar recht als ze niet gelezen, maar op kunstvolle manier ten gehore werd
gebracht. Om de formele rijkdom van de Nederlandse poëzie te verhogen,
introduceerde hij onder zijn pseudoniem Jan Ferguut ook vreemde metrische vormen,
zoals in 1866 met een bundel vertalingen van oosterse poëzie: Arabische makamen,
een vorm van berijmd kunstproza waarin de koran geschreven is en waaraan vooral
de dichter en filoloog Al-Hariri uit Basra vorm had gegeven, en Perzische ghazelen,
een lyrische dichtvorm (disticha met rijm aa, ba, ca enzovoort) op het thema ‘Wein,
Weib und Gesang’. Van Droogenbroeck had die oriëntaliserende poëzie leren kennen
uit Duitse vertalingen van Friedrich Rückert. Het zijn acrobatische verzen die de
jury van de Vijfjaarlijkse Staatsprijs in 1895 deed zeggen dat Van Droogenbroeck
een groter kunstenaar was waar Gezelle groter lyricus was - een ongelukkige
formulering die voor veel verwarring zorgde en voor August Vermeylen koren op
de molen was om in Van Nu en Straks van 1896 de in zijn ogen literair achterlijke
jury te verketteren. Van Droogenbroeck, onderwijzer van opleiding en beroep,
breidde zijn formalistische kunnen overigens ook uit tot het genre van de
kinderpoëzie. Voor Vlaanderen was Van Duyse hiervan een pionier (zijn eerste
lieflijke Gedichtjes voor kinderen dateren van 1849). Jan Ferguut paste in zijn bundel
Dit zijn zonnestralen. Gedichten voor onze Vlaamsche jeugd (1873) allerlei formele
spitsvondigheden toe. Aan de ‘lesjes’ gaf hij de trioletvorm, en aan de ‘stukjes’ een
aartsmoeilijke Maleise dichtvorm. Blijkbaar meende Van Droogenbroeck dat de
jeugd niet vroeg genoeg met de rijkdom van poëzievormen kennis kon maken.
Dat de aandacht voor de vorm niet altijd zo principieel hoefde te zijn als bij Van
Droogenbroeck, toont de evolutie aan van de gevierde dichter Jan van Beers, die
na 1860 in zijn verhalende gedichten met voorliefde de hexameter hanteerde en
zijn grote werkstukken metrisch perfectioneerde. In feite zou men Van Beers'
gedichten opnieuw moeten horen (declameren) om de finesses en de meerwaarde
van die vormverfijning te onderkennen. Overigens bleef de waardering van de dichter
ook na 1860 gebaseerd op de manier waarop hij de schoonheid
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van zijn vers met waarheid wist te verzoenen. De kritiek loofde zijn mild realisme
zoals dat bijvoorbeeld tot uiting kwam in het lange verhalende gedicht Begga (1868),
een stedelijke idylle - geïnspireerd op Hermann und Dorothea van Goethe - waarin
een eenvoudig en moreel integer meisje door trouwe liefde de slechte wereld (in
de persoon van een boze stiefmoeder) trotseert. Het gedicht is representatief voor
Van Beers' minder sentimentele en melodramatische, maar toch nog altijd
aandoenlijke realistische verhalen uit het Antwerpse volksleven die een sociale en
morele gevoeligheid aanscherpen. Men oordeelde dat het gedicht het menselijke
ideaal liet schitteren in de volheid van de realiteit, zoals Jean Stecher dat in 1890
formuleerde. De criticus vond de weergave van de werkelijkheid in dat verhaal zo
‘echt’ en ‘picturaal’ dat het hem deed denken aan de grote meesters van de oude
Vlaamse schilderkunst.
Dat de Nederlandstalige dichters in Vlaanderen de welluidendheid van hun
poëtische taal ontdekten, leidde tot de verkenning van de band tussen poëzie en
muziek. Opmerkelijk in Vlaanderen is het (nog altijd te weinig onderzochte en naar
waarde geschatte) fenomeen van de samenwerking tussen dichters en componisten
in het kader van de Vlaamse muziekbeweging, waarvan Peter Benoit de spilfiguur
is geweest. De toonkunde werd als een krachtig wapen in de Vlaamse
ontvoogdingsstrijd beschouwd omdat men in de combinatie van tekst en muziek
een ideaal middel zag om sluimerende nationale gevoelens bewust te maken.
Talrijke dichters leenden zich als tekstschrijver of librettist voor de creatie van
liederen, cantates, oratoria en opera's (of ‘zangspelen’). Jan van Droogenbroeck
schreef de cantates Torquato Tasso's dood (1873), Camoëns (1879) en De morgen
(1887). Karel Miry componeerde muziek op kinderliederen van Napoleon Destanberg.
De kindercantate De wereld in! van Julius de Geyter en Peter Benoit - een ode aan
het onderwijs, de broederliefde en de wereldsolidariteit - ging in de grote zaal van
de Harmonie te Antwerpen in première op 25 augustus 1878 in een eclatante
opvoering met bijna 1400 leerlingen uit de Antwerpse gemeentescholen. Benoit
kreeg daarop bij herhaling het aanbod om de succesrijke cantate ook elders op te
voeren: Leipzig, Hamburg en New York. Eugeen van Oye, de beroemde leerling
van Gezelle die een dokterscarrière opbouwde en als dichter en liberaal publicist
in het Vlaamse cultuurleven een zekere positie wist op te bouwen, schreef samen
met Benoit de moderne liedcyclus Liefdedrama aan zee (1874). Jan van Beers
ontwierp het libretto voor Benoits oratorium en magnum opus De oorlog (1873), een
oproep tot wereldvrede. Julius de Geyter schreef voor Benoit de nationale Rubens
cantate (1878), een voorbeeld van een openluchtcantate, waarvan fragmenten in
Vlaanderen vele decennia populair bleven (zoals ‘Dan mocht de beiaard spelen’).
De figuur bij uitstek in deze context is de al eerder genoemde Emanuel (eigen-
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lijk Emmanuel) Hiel.

Spotprent van Peter Benoit en Emanuel Hiel (rechts, met ganzenpen), verbonden door De
Schelde. Krijtlithografie uit 1869.

Hij was het type van de dichter-flamingant, een imposante verschijning (met
legendarische hoge hoed, baard en golvende haren), exuberante figuur in het
Vlaamse verenigingsleven in de hoofdstad, improvisator aan menig tafel (ook in
Brussels cafés) en gevierd redenaar. Hij had als germanofiel ook veel contacten in
Duitsland en kon op die manier zijn bundel Gedichten (1874) bij Brockhaus in Leipzig
(en Muquardt in Brussel) publiceren, als eerste (en enige) deel van een nieuwe
reeks ‘Nederlandsche Bibliotheek’. Al zegt dat iets over Hiels netwerken en reputatie,
het houdt geen garantie in voor het gewicht van zijn poëzie. Ze is tolk van
‘Vlaanderens lijden en strijden’, zowel uit het verleden als uit het heden, van zijn
radicaal flamingantisme, zijn vrijzinnig liberalisme, het burgerlijke privé- en
gezinsleven, ook van sensuele levensvreugde, maar over het algemeen blijft ze te
anekdotisch of te dicht bij stemmingen en overtuigingen, hoe authentiek die ook
mochten zijn. In 1868 wees Max Rooses schamper op de tekorten van zijn dichterlijke
vriend: te veel adem en te weinig beheersing. Het strenge oordeel over Hiels poëzie
zegt veel over Rooses opvattingen. Bij Hiel vond hij te veel ‘nuttelooze fiorituren’,
maar die vond hij ook in de poëzie van Van Duyse en De Mont. De reizende Busken
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Huet, terugdenkend aan zijn passage door Brugge, was dan weer gecharmeerd
door de ‘goede kleinere’ gedichten van Hiel, zoals ‘Wel, Heere Gods! Daar zit het
devoot Nelleken’. Meer dan honderd jaar later volgt Gerrit Komrij hem in zijn spoor
door ook dat gedicht in zijn bekende bloemlezing op te nemen.
En zelfs dat zegt nog niets over de aard en de functie van veel teksten van Hiel
als hoor-poëzie. Het beste schrijfwerk dat Hiel verrichtte, bestaat immers vooral uit
die teksten die hij als tekstdichter schreef voor liederen (naar Shakespeare), cantates
(De wind), zangspelen (Isa) en vooral oratoria voor koor en orkest van de componist
Peter Benoit. De bekendste zijn Lucifer (1866), over de strijd tussen tegengestelde
krachten en de overwinning van goed op kwaad, licht op duisternis en geest op
materie, en De Schelde (1867), een lofzang op het vaderland. Na de wereldpremière
van Lucifer in Brussel was Hiel in de wolken dat ‘het Vlaamse woord luid in de
hoofdstad klonk’. Later werd het oratorium met grote bezetting ook uitgevoerd (in
Engelse versie) op 3 april 1899 in de Royal Albert Hall te Londen. Voor de lezer zijn
de teksten vol uitroepen, triomfalisme, ‘stoute’ denkbeelden, ritmewisselingen en
breuken in de verhaallogica wellicht niet veelzeggend. De poëtische tekst of het
libretto is overigens slechts een aanzet voor de componist. Hiel, beter dan Van
Beers, die zelfstandige gedichten schreef, bezat de kunst om plaatsen open te laten
waarmee Benoit vrij en creatief aan de slag kon gaan. Toehoorders bij de uitvoering
van een oratorium van de tandem Benoit-Hiel - in karikaturen voorgesteld als een
Siamese tweeling - waren euforisch over de forse indruk die het machtige en
muzikale Vlaamse woord kon maken. De Vlaamse muziek bewees finaal
bestaansrecht te hebben verworven in een land dat op weg was naar vooruitgang,
welvaart en vrede.
Komrij liet zich positief uit over een van de zeldzame plaatsen waar Emanuel Hiel
naar zijn mening zichzelf als het ware ongewild overtrof in een gedicht met
romantisch ondergangsmotief, ‘Bruischend zwalpt’. Niet met een toevalstreffer, maar
op heel fundamentele, authentieke manier krijgt dat motief een plaats in de brede
thematiek van de poëzie van Albrecht Rodenbach. Hij werd esthetisch geschoold
door Hugo Verriest in het kleinseminarie van Roeselare, van waaruit hij een leidende
en charismatische figuur werd in de ietwat dweperige - met symbolen als de Kerels
en de Blauwvoet, ontleend aan Conscience (zie hieronder) - maar ook opstandige
katholieke Vlaamse studentenbeweging. Die vond haar oorsprong in een gezagscrisis
in West-Vlaamse colleges (de zogenaamde Groote Stooringe van 1875), die
geestelijke gezagsdragers de angst op het lijf joeg. Vriend en vijand waren verbaasd
over het bruisende talent van de jonge Rodenbach die, na enkele hartstochtelijke
studentenjaren in Leuven, in 1880 vroegtijdig (op zijn vierentwintigste) stierf. Hij
schreef een veelzijdig literair werk bijeen: strijdpoëzie, ideeënlyriek, epische poëzie,
drama,

Willem van den Berg en Piet Couttenier, Alles is taal geworden. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1800-1900

658
essay, redevoeringen en een intrigerend literair en intellectueel dagboek (Wahrheit
und Dichtung aus meinem Leben), dat onuitgegeven bleef. Zijn korte leven staat in
het teken van het streven naar waarheid en vrijheid. Zijn poëzie geeft uitdrukking
aan een existentiële zoektocht waarin idealisme, geloofsijver, dadendrang, passie,
angsten, twijfel en destructie voortdurend elkaar aflossen. Het is een heterogeen
palet dat in zijn omgeving zijn gelijke niet vindt. Het lyrische ik is gedreven naar de
‘wilde kamp’ en de strijd, maar het klaagt ook over pijnlijke ervaringen van ‘ijlte’ en
eenzaamheid. In het gedicht ‘Abyssus abyssum invocat’ (1877) wordt de jongeling
aangespoord om de confrontatie aan te gaan met de hemelse onmeetbaarheid, die
sublieme en tegenstrijdige ervaringen oproept van expansie en ondergang. Een
fragment en het slot:
Bezie dien hemel, die onmeetbaarheid,
en raad de werelden die ginterboven
in eeuwige orde door elkander ijlen.
Bezie hoe dag en nacht elkaâr vervolgen,
en bloedig, ginds en ginds, elkaâr bevechten,
daar wijd op aarde en lucht de bloedstraal speerst.
Bezie dat levend wonderbaar Heelal,
bevroed den afgrond die ginds hooge strekt,
bevroed den afgrond dien uw voeten terten,
en naar den afgrond dan zal de afgrond roepen,
en wondre stemmen zult gij in u hooren
van uit den afgrond dien gij in u draagt,
van uit dien afgrond waar een leven waagt
o duizend malen woeliger en wilder!
[...]
Hij schiep den afgrond waar de sterren ijlen,
Hij schiep de zie[l]en en Hij schiep 't Heelal,
Hij schiep den afgrond dezer wilde ziele.
En daarom leeft in haar dat eeuwig langen,
en stuwt het rustloos hare krachten op,
dat zij, onstuimig steeds en tegenstrijdig,
in hunnen afgrond woelen lijk de zee
die wringt en huilt door wilden wind gezweept.
O lijdenschap! O ongetemde krachten!

Opmerkelijk is ook dat Rodenbach in zijn expressiebehoefte de metaforiek van de
Germaanse mythologie en de denkwereld van Wagner integreerde om
fantasiebeelden op te roepen van liefde, seksualiteit, heroïek, noodlot en ondergang.
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Dat bezorgt zijn poëzie een unieke, beladen, mysterieuze en bezwerende toon. Een
onbevangen lectuur van die poëzie is niet vanzelfsprekend. Wat kan helpen, is een
analyse van het ontstaansproces van de Rodenbach-cultus die in Vlaanderen tussen
1900 en 1960 hoge pieken bereikte. Onderzoek van de receptiegeschiedenis leert
ons ook dat Rodenbach, zoals in een polemiek die in Zuid en Noord ontstond naar
aanleiding van de inhuldiging van een standbeeld voor Rodenbach te Roeselare in
1909, een rol speelde in de Vlaamse identiteitsvorming in de spiegel van Nederland
en in het literaire autonomiedebat in Vlaanderen. Literatoren als Stijn Streuvels
trachtten Rodenbach te verlossen van zijn nationale mythe (de Vlaamse
‘wonderknape’) en hem opnieuw leesbaar te maken als dichter met een expressieve
gevoelspoëtica. Misschien biedt een lectuur met kennis van de literaire cultuur van
de negentiende eeuw een nieuwe kans.
Ook in de poëzie van Julius Vuylsteke zijn laatromantische motieven terug te
vinden. Uit zijn bundels Zwijgende liefde. Een liederkrans (1860) en Uit het
studentenleven en andere gedichten (1868), heruitgegeven en aangevuld met
verspreide stukken in zijn Verzamelde gedichten (1881, 1887), spreekt een
verrassende stem. De liederen en gedichten die terugblikken op het Gentse
studentenleven in de jaren vijftig roepen een idealistisch, zorgeloos en vrolijk leventje
op, vermengd met desillusie (zoals in ‘De liefde is louter gevoelen’). Licht en donker
wisselen elkaar af. Opvallend is de familiaire en sensuele toon waarop de ontdekking
van de seksualiteit wordt verhaald (de ‘lichaamswellust’ in gedichten als
‘Vrouwenmond’ en ‘Mijn meisje’). In zijn Belgische reisgids drukt Busken Huet zijn
lichte verbazing uit over het ‘beminnelijk soort van baldadigheid’ en de vrijpostigheid
die in die gedichten wordt geëtaleerd. In veel andere gedichten van Vuylsteke is
het echter bittere ernst geblazen. Zwijgende liefde bevat liefdespoëzie waarin ook
veel pijn verbeten wordt. Een onbeantwoorde liefde leidt tot wanhoop, aanklacht
tegen het standsverschil, stoïcijns verweer (zoals in ‘Als slechts uw kleed in 't
voorbijgaan mij raakt’), maar ook tot zelfspot en ironie. Uit die gedichten blijkt duidelijk
dat Vuylsteke de poëzie van Heinrich Heine had leren kennen. Net als bij Heine
overigens slaat Vuylsteke met zijn poëzie de brug naar het politieke leven van zijn
tijd. Hij was niet voor niets vaandeldrager van het liberaal flamingantisme in
Vlaanderen en met die doelstelling ontwikkelde hij een actie voor de ontvoogding
en alfabetisering van de arbeidersmassa. Veel van zijn gedichten zijn in dat
perspectief te lezen. Vuylsteke was reeds als student politiek actief. Als mentor van
het liberaal en vrijzinnig georiënteerde Taalminnend Studenten genootschap 't Zal
Wel Gaan aan de Gentse universiteit lanceerde hij in 1854 (naar Nederlands
voorbeeld) een studentenalmanak, maar dan wel een die literatuur en poëzie lieerde
aan politiek-ideologische bewustzijnsvorming.
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Vuylsteke (die debuteerde als negentienjarige student) publiceerde in de almanakken
enkele interessante en met veel vaart geschreven rijmloze verhalende gedichten.
In zijn Verzamelde gedichten werden ze gebundeld onder een rubriek met de, op
het eerste gezicht toch, wat vlakke titel ‘Mijmeringen 1855-1860’. In de almanakken
voor 1856, 1857 en 1861 kregen ze nog - wellicht opzettelijk relativerend onbeduidender titels mee: ‘Iets voor den almanak’, ‘Weer iets voor den almanak’
en ‘Nog iets voor den almanak’. Ze verbergen echter krachtige taal. Het lyrische ik
spreekt reeds in de aanhef op persoonlijke en dwingende manier in op het gemoed
en het bewustzijn van de lezer:
Gij ook, heer lezer, hebt als iedereen,
waarschijnlijk wel eens ondervonden, dat
er in het leven van die dagen komen,
waar u van 's morgens vroeg een zwaar gewicht
op 't harte drukt; van als gij 't bed verlaat,
voelt ge u tot klacht en hekeling gezind.

En dat gaat zo maar door. De verteller voert over de drie cycli van één lang gedicht
een fictieve held of persona op - een alter ego van de dichter: jonge man, vrijdenker,
flamingant en schrijver uit het Gentse studentenmilieu - die hij met kritische afstand
portretteert in diens vlagen van idealisme en desillusie. De verteller volgt zijn held
in zijn gedachtegang en zijn fantasieën. Uitgebreide citaten hiervan voorziet hij van
ironisch commentaar, waardoor hij de autoriteit van het personage én diens dromen
relativeert. De techniek is bijzonder effectief omdat de verteller ook nog eens zichzelf
corrigeert en de lezer in het verhaal als gesprekspartner betrekt (met aansprekingen
als: ‘Gij vraagt mij, waarom blijft ge flamingant?’) Idealen over de materiële en
intellectuele ontvoogding van het Vlaamse volk worden aldus geconfronteerd met
de harde realiteit. Een beruchte passage is de aanvang van de tweede cyclus,
waarin de verheven voorstellingen van de held over het te mobiliseren ‘Volk’ botsen
met de wel zeer ontnuchterende aanblik van de stoet van de Gentse
fabrieksarbeiders bij het bezoek van koning Leopold II aan de stad op 31 augustus
1856:
Daar waren nu de lange scharen der
fabrieken, arm aan arm, en trokken voort,
op stap, in dicht gelid, gelijk een leger.
Vooraan de kindren, nog geen twaalf jaar oud,
die, - aan de borst der Kennis niet gelaafd,
gestolen aan de school, - in de fabriek
wat stuivers met hun leven koopen, waar
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bij elken draai het schrikkelijk machien,
gevreesd gedrocht dat zich met mensen voedt,
den adem en de frischheid en de warmte
uit hunne borsten zuigt, gelijk een hevel
het water uit een vat; - - de vrouwen dan,
van wang en lippen als moe van 't leven, met oogen zonder gloed, - vergaan, versleten
vóór haren tijd, als bloemen die verslensen
wijl ze in een lucht verplant zijn die haar sap
vergiftigt, nog zoo jong en niet meer schoon! en voortgaand met een' tred, zoo loom en zwaar
alsof reeds op haar' rugge gansch 't gewicht
van tachtig jaar, en aan haar voeten gansch
't gewicht van duizend pond gebonden was; - de mannen dan, haast schimmen, - met een kleur
als perkament, - een treurig en krachtloos ras, bij wie 't beenachtig lichaam, als het lijk
eens terenden, verdroogd en uitgeput
en vaal is, - bij wie 't voorhoofd laag en mat,
doorgroefd van rimpels is, en als belaân
met eene wolk. - [...]

De stoet is imposant, de koning is voldaan, maar de held spreekt van ‘bittere
spotternij!’ Hoop keert zich in wanhoop, woede, scepsis en ironie. Tegen zo veel
ellende is hij niet bestand en in een veeleer sarcastisch slot laat de verteller hem,
zich verzoenend met de golfbeweging van het menselijk lot, in het Blankenbergse
strandpaviljoen bij een garçon oesters en champagne bestellen.
Een dergelijke mengeling van idealisme en wanhopig pessimisme staat natuurlijk
ver van de ‘hyper-bolische vaderlandslievendheid-literatuur’ die Verwey zo trof in
de productie van de Vlaamse dichters. Vuylsteke toont de keerzijde van het
vaderlandse triomfalisme en zijn boeiende mengvorm van idealisme en pessimisme
brengen hem in de nabijheid van de kernthema's van de Europese Romantiek. In
een rede uit 1896 vergeleek Paul Fredericq de dichter van de almanakstukken uit
de jaren 1855-1860 zelfs met Schopenhauer en de Italiaanse dichter van het
pessimisme Giacomo Leopardi. Misschien inspireerden diens Pensieri (Gedachten,
1836) wel tot Vuylstekes titel ‘Mijmeringen’.
Vuylsteke was niet de enige om de keerzijde te laten zien van het vaderlandse
idealisme dat de Nederlandse literatuur in het Zuiden vanaf 1830 zo veel zuurstof
verschafte. Zo geven een aantal jonge Vlaamse dichters in het Antwerpse tijdschrift
Het Klaverblad (1859-1860) lucht aan hun opstandigheid en verzet

Willem van den Berg en Piet Couttenier, Alles is taal geworden. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1800-1900

662
tegen de sociale onrechtvaardigheid, het egoïsme en het materialisme in hun
maatschappij. In een presocialistische sfeer halen ze fel uit naar de ‘verdrukkers
dezer aarde’ die niet zien hoe er ‘onder den uiterlijken mantel van glinstering een
ziekte schuilt’ in het zogezegd vrije Vaderland. De jonggestorven Pieter C. Verhulst
is de vaardigste dichter onder hen. Zijn eerste bundel Mijmeringen dateert van 1859.
Na 1864 zou hij vooral in Nederland publiceren. Vol melancholie (over de
fundamentele menselijke eenzaamheid) klaagt hij het onrecht en het sociale lijden
aan van rampzaligen, zwervers en maatschappelijke paria's. Hij onthult (ook in zijn
proza) de verborgen misère van arbeiders in de krotten van de industriesteden, van
de ‘ontadelde’ vrouw en de fabriekskinderen.
In dezelfde sfeer hoort de poëzie van de Gentenaar Emiel Moyson, van wie in
1869 postuum Liedjes en andere verzen verschenen. Ze zijn nauw verweven met
het tragische leven van een (ook al jonggestorven) dichter die pogingen ondernam
om de Vlaamse Beweging in een internationale, vrijzinnige en socialistische richting
te oriënteren. Vooral tijdens zijn Gentse studententijd (1856-1858) voerde hij actie
als antiklerikale flamingant en als agitator tijdens de eerste stakingsgolven onder
de Gentse textielarbeiders. Zijn poëzie - pamflettistische liedjes en hekeldichten is volledig dienstbaar aan die hooggegrepen idealen die hij met inzet van zijn hele
persoon energiek, zeg maar fanatiek trachtte te realiseren. Hij trachtte ermee bakens
te verzetten, wat haast onvermijdelijk tot desillusie moest leiden. Zijn verzen
documenteren wel de arbeidersbeweging en de felle ideologische debatten die het
openbare leven in België toen hebben beheerst. Fel zijn dan ook zijn aanklachten
tegen het franskiljonse België (met een cantate tegen de oprichting van de
Congreskolom in Brussel in 1859), de clerus, of de geldbaronnen die hun arbeiders
laten hongeren (in het populaire schimplied ‘Koeivoet’). Naar aanleiding van de
veroordeling van stakende Gentse wevers wegens samenzwering haalt hij in zijn
lied ‘Brood!’ van 29 mei 1859 met verontwaardiging uit naar de ‘walgelijke geldadel’.
‘'t Volk wierd opnieuw er als rundvee genomen, / waarvan de slachter 't geloei niet
ontziet...’ Nog eens wordt daarin als contrast de glorieuze tijd van de vrije
ambachtslieden uit de Middeleeuwen in herinnering gebracht om op te roepen tot
verbroedering der verdrukten.

De kringen naar binnen

aant.

Na 1860 klonk poëzie in Zuid-Nederland nog op de barricades, maar dat neemt niet
weg dat de algemene trend was dat dichtkunst het voortaan minder moest hebben
van opgeschroefde emoties, uitgalming, retorische vragen en uitroeptekens. Van
poëzie ging men meer en meer verwachten dat die de lezer in de stille leeskamer
kon raken, niet met gedachten en emotie alleen, maar ook met
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treffende, doorleefde observatie en sobere, subtiele zegging. Poëzie mocht en kon
voortaan ook appelleren aan lezers met een intellectuele en literaire bagage.
Die nieuwe waarden en verwachtingen komen al goed tot uiting in de gedichten
van de gezusters Rosalie en Virginie Loveling. Ze groeiden op in een burgerlijk
milieu, en hoewel ze vele jaren op het platteland leefden (Nevele, Oost-Vlaanderen),
maakten ze via familieleden kennis met een progressief en vrijzinnig intellectueel
milieu te Gent (met de al genoemde hoogleraar François Huet en met Jean Stecher).
Ze bestudeerden de buitenlandse literatuur en maakten persoonlijk kennis met
schrijvers als Conscience, Heremans, Beets en Potgieter. Dit zegt iets over de
belangstellingssfeer van de ‘Nevelse nachtegalen’, zoals ze werden genoemd, die
in 1870 (bij Wolters te Groningen) een bundel Gedichten publiceerden (waarvan de
derde geïllustreerde herziene herdruk in 1889 verscheen). Rosalie (die in 1875
stierf) en Virginie Loveling laten via hun verzen nog wel bepaalde stellingen en
standpunten aan het woord, maar wat opvalt, is dat grootsprakigheid en retoriek
hier plaatsmaken voor bescheidenheid en eenvoud. Beheersing komt in de plaats
van opgeschroefde emoties. In de fijne waarnemingen en herinneringen herkende
Busken Huet de warme sfeer van oude volksvertellingen, maar vermengd met de
stemming van de ‘half sceptische, half sentimentele negentiende eeuw’. Veel
gedichten vertellen in een notendop een tragische menselijke situatie of anekdote
(het verlies van een echtgenoot, de dood van een kind, een familiale vete enzovoort)
of een geval van nietsontziend noodlot dat kinderen of zwakken treft, waarbij treffende
scènes (dikwijls in dialoogvorm) leiden naar een verrassende pointe. Vooral in de
gedichten van Rosalie leidt de ontnuchtering wel eens tot treurigheid en somberheid.
Een moraliserende verklaring blijft in ieder geval uit, zodat de lezer het met een
weemoedig slot moet stellen. ‘Het geschenk’ is daar een goed voorbeeld van, een
van de gedichten van de Lovelings die via schoolbloemlezingen - zoals Karel van
de Woestijne in 1923 in een herdenkingsartikel schreef - lang in het collectieve
geheugen van de Vlaamse lezer bleven voortbestaan.
Busken Huet schreef in 1881 in verband met het gedicht ‘De Verzoening’ van
Rosalie Loveling: ‘Een volk, in staat iets zoo artistieks en karakteristieks voort te
brengen, heeft zich een eigen litteratuur geschapen.’ Toch had de Vlaamse poëzie
nog een hele weg af te leggen voordat ze aanspraak kon maken op een status die
volledig voldeed aan de artistieke maatstaven die na 1880 in de omringende
literaturen ingang hadden gevonden. In Nederland deden de woordkunst en de
kunst-om-de-kunstopvatting hun intrede vanaf 1882; in Frankrijk namen de
symbolisten al in 1886 het roer over van de Parnassiens. Na 1880 trachtte een
aantal dichters in Vlaanderen wel een stap in de moderne richting te zetten. Zonder
een school te vormen of zich een historische rol van funda-
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mentele vernieuwers te kunnen aanmeten, streefden ze toch allemaal een soort
poëziebeoefening na die min of meer openstond voor wat er in het buitenland op
het gebied van de dichtkunst gaande was. Ze wensten ook een poëzie te zien
ontstaan die uitdrukking kon geven aan het innerlijke gevoelsleven van het individu
in de complexe moderne maatschappij, die de volle aandacht had voor de schoonheid
en de uiterlijke vorm en die aan geen enkele andere maatstaven wilde beantwoorden
dan aan de esthetische. Wegens de programmatische parallellen met de schrijvers
die in Nederland wél een revolutionair vernieuwingsimago konden verwerven, werden
ze in de twintigste eeuw (gevleid) de ‘Vlaamse Tachtigers’ genoemd, een
tussengeneratie die de échte ommekeer van Van Nu en Straks zou hebben
voorbereid.
De vernieuwingsrol van de Vlaamse Tachtigers is bescheiden. Ze onderscheiden
zich soms alleen doordat ze afstand nemen van de grootsprakige dichtstijl. Ze staan
nog met één been in de traditie, zoals blijkt uit het werk van de Antwerpenaar Victor
dela Montagne, die in 1875 nog een bundel publiceerde met de titel Onze strijd, die
zoals van oudsher barst van nationale en supranationale gevoelens over het
‘nooitvolprezen land’. Men vindt er ook nog talrijke Middelnederlandse pastiches in.
Zijn Gedichten van 1882 bevatten wel al de voor hem karakteristieke intimistische
stemmingspoëzie in een sobere, verzorgde vorm. In 1893 - het jaar van Van Nu en
Straks - verscheen hieruit nog een keuze in een bloemlezing met de sprekende titel
Landschappen en binnenhuisjes. De toon is weemoedig, elegisch en gemoedelijk.
Vergelijkbaar hiermee is de Limburgse dichter Arnold Sauwen, die in 1890 een
dichtbundel publiceerde die, met de rug naar de moderne complexiteit, een
weemoedige blik werpt op de ingetogen rust van zijn pittoreske geboortestreek.
Een dichter die wel een nieuwe stijl introduceert en ook van zich laat spreken, is
Pol de Mont. Nadat hij als een rijzende ster in 1880 de Vijfjaarlijkse Staatsprijs voor
Nederlandse letterkunde kreeg toegekend, werd hij de welbespraakte woordvoerder
van de vernieuwingstrend. Rooses noemde hem spottend een ‘lawaaimakende
persoonlijkheid’. Hij combineerde ook studie van de literatuur in binnen- en buitenland
met eigen poëzie. Zo is niet alleen zijn kennis van de Engelse, Franse en Duitse
romantici of zijn pleidooi voor het formalisme op basis van kennis van de Franse
Parnassiens van belang (zie hierboven), maar ook het verband tussen zijn kritische
studies van de nationale poëzietraditie en zijn eigen poëziepraktijk, die opvalt door
experiment met steeds weer andere vormen en stijlen. In zijn overzicht van ‘Vijftig
jaren Vlaamsche poëzie’ uit 1881 looft hij al Gezelle om de spontane
gevoelsexpressie en de lyrische gloed uit diens eerste bundels: ‘eenvoudig en
rechtzinnig sproeit bij hem de bron, en zij sproeit rechtstreeks uit het hert’. Van 1881
dateert ook zijn te Gent verschenen bundel Lentesotternijen. Ook daarin tracht hij
dat nieuwe poëtische programma

Willem van den Berg en Piet Couttenier, Alles is taal geworden. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1800-1900

665
te realiseren: poëzie als rechtstreekse spontane uitdrukking van een momentane
indruk of doorleefde ervaring, ontstaan uit onweerstaanbare behoefte en gegoten
in een schone, welluidende vorm. De bundel geeft in een lentecyclus de gevoelens
en de beleving weer van een jongeling in de Brabantse natuur. Een speelse
mengeling van schetsmatige zintuiglijke natuurimpressies, zonder gedachte of
verhaal, evoceren vage, wisselende stemmingen, zoals verliefdheid, eenzaamheid,
het ‘worden van den morgen’ of de ‘Avond-“sehnsucht”’. De Mont past hier de
impressionistische techniek van de écriture artiste toe (treffende weergave van
momentane indrukken en van een totaalstemming door vermenging van diverse
zintuiglijke waarnemingen). Nieuw was in ieder geval de erotische spanning die hij
durfde aan bod te laten komen, of zoals Karel van de Woestijne het in 1927
formuleerde:
Die Pol de Mont van twintig jaar oud, hij dorst voor den dag komen met
zijne gezonde zinnelijkheid van boerenjongen; hij smeet alle ramen open,
die hem den adem konden afsnijden; door die open vensters zong zijne
zinnelijkheid zoo natuurlijk als die van den Brabantschen leeuwerik die
hij was, niet altijd zeer kieskeurig, maar des te oprechter en te echter.
Ook in de verhalende bundels Idyllen (Sneek 1882) en Idyllen en andere gedichten
(Sneek 1884) duiken nogal wat ‘poezele deernen’ op (vooral in nostalgische
jeugdherinneringen en anekdoten uit de Brabantse geboortestreek), maar op een
verrassende manier worden die streekgebonden taferelen uit ‘mijn dorpken’
gecombineerd met een verheven episch gedicht als ‘De kinderen der menschen’,
waarin De Mont een eigen interpretatie aan het oudtestamentische zondvloedverhaal
geeft. Loreley: verstrooide bladzijden uit het boek der lijdenschappen (Utrecht 1882)
is een ode aan de mannelijke passionele en sensuele liefde, intertekstueel verbonden
met mythologie en volks- en wereldliteratuur (de middeleeuwse minnelyriek,
Shakespeare, Heine enzovoort). Antieke mythologie en geschiedenis, liefde en
natuur zijn de vertrouwde thema's in de bundel Fladderende vlinders (Rotterdam
1885), die echter vooral opvalt door een precieuze formalistische interesse in het
voetspoor van Dautzenberg. De Mont probeert er met veel ernst een heel scala aan
min of meer exotische dichtvormen uit (rondelen, villanelles, ritornellen, terzinen,
pantoens, ghazelen en sonnetten), tot lichte ergernis overigens van de kritiek in de
persoon van Max Rooses (zie hierboven), maar ook bij Willem Kloos. Dat kon echter
de kameleontische bedrijvigheid van De Mont niet afremmen, ook al liep hij met die
formele ‘uitspattingen’ het gevaar zijn poëtische gaven op te branden, aldus Karel
van de Woestijne. Met kennis van zaken in het vak van de poëtica - De Mont
publiceerde ook een zeer gedegen Inleiding tot de poëzie. Schets van
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een moderne poëtiek in vier boeken (Groningen 1898) - en van de nieuwste trends
in de Europese literatuur (vooral onder invloed van Paul Verlaine) waagt hij zich ten
slotte in de wereld van het symbolisme met zijn bundels Claribella (Utrecht 1893),
een opeenvolging van ‘états d'âme’ rond het thema liefde, en Iris (Antwerpen 1894),
waarin diverse cycli zijn samengebracht: ‘Boerenrozen’, ‘dansstudies’ (van
klompendans tot slangenvrouw en Salome), lansknechtliederen, bijbelse verhalen,
middeleeuwse balladen, exotische legendes, indiaanse sagen, reis- en
natuurindrukken. Er zijn ook impressies van Flauberts Salammbô (1862) opgenomen.
Een reeks klankevocaties is opgedragen aan Peter Benoit. De Mont etaleert in deze
omvangrijke verzameling een overdaad aan motieven, inspiratiebronnen en vormen,
een verbluffend geheel, dat de kritiek echter vooral als effectbejag interpreteerde.
Bedoeling ervan is wel om via symbolische correspondentie met analoge beelden,
ritme of klank een suggestieve evocatie te geven van een verborgen innerlijke
werkelijkheid. Met de symbolisten wendt De Mont zich af van de door hem zelf ooit
zo beleden cultus van de uiterlijke vorm en keert hij zich naar de wereld van mysterie
en mystiek die zo kenmerkend is voor de Europese kunst en cultuur van het fin de
siècle. Hij neemt ook de schotten weg die poëzie afgrenzen van andere kunsten,
zoals de muziek en de beeldende kunst. Laatstgenoemde bundels vallen overigens
op door een verfijnde artistieke vormgeving. Claribella opent met een ets van de
Belgische symbolistische schilder Fernand Khnopff. Iris is een indrukwekkende
bibliofiele uitgave (op 250 exemplaren) van uitgeverij Buschmann te Antwerpen,
waarin de teksten zijn omlijst door planten- en bloemenmotieven in kleur en waarin,
naast het bekende portret van De Mont door Philip Zilcken, suggestieve platen zijn
opgenomen naar tekeningen van onder meer Fritz von Uhde, Henricus en Fernand
Khnopff.
Ook op het vlak van de poëzie zullen het in Vlaanderen de Negentigers zijn die
aansluiting zullen zoeken én vinden bij de internationale literaire cultuur. Wat vroeger
ter discussie stond, wordt nu een vanzelfsprekendheid. Met Van Nu en Straks en
de belangrijkste dichter uit de eerste generatie schrijvers van het tijdschrift, Prosper
van Langendonck, doet in het openbare debat een poëzieopvatting haar intrede
waarbij de dichter in staat wordt geacht het levensmysterie te vatten en de krachten
te doorgronden die naar de toekomst leiden. In een belangrijk, zij het onvoltooid
essay uit 1894 ontwikkelt Van Langendonck zijn toekomstvisie van de Vlaamse
dichtkunst: ‘Herleving der Vlaamsche poëzij’. Hij relativeert daarin al het gekibbel
over vorm- en inhoudkwesties en neemt eens te meer afstand van de sleur die in
de Vlaamse poëziewereld is binnengeslopen. ‘Een dorre korst is over den
Vlaamschen akker gegroeid: die korst moet gebroken worden.’ Hij houdt een pleidooi
om de poëzie terug te brengen naar de humane en existentiële oorsprong. ‘Kunst
is vorm van leven’, en de bron ervan is de
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mens met zijn ‘eeuwige gevoelens’, verpersoonlijkt in de bezielde Dichter, ‘den
grooten intuïtieve’, die in een ‘schoon gevoelde’ relatie met de absolute God ‘al de
schijnbaar verwikkelde draden [zal] samenvatten tot de groote synthesis’:
Schoone zee van 't menschdom, die heenzwoegt om de aarde, alle luchten
weerkaatst en afteekent alle bewegingen van den grond, neergevleid in
matte rust, of van vreugd opsprankelend in 't zonnelicht, of woedend in
rooden hartstocht, en immer glanzend en bruisend in kleur, klank en maat
van haar gevoel. En die eindelooze rythmus van lijnen, kleuren, klanken
voortgolvend in de individueele ziel van den grooten wezenlijken mensch,
den Dichter.
In zijn poëzie (Verzen, 1900) zijn enkele klassieke gedichten terug te vinden die
men, zoals Maurice Gilliams in 1939 schreef, ‘kan aanvaarden als de mystieke
beleving eener gedachte, die het geheele leven poogt te omvatten. Zij stralen een
koele, harmonische schoonheid uit, als de laatste blik op aarde’. Bedoeld is een
gedicht als ‘Langs de Nethe’ uit 1897. Maar uit de bundel blijkt de gedroomde
(christelijke) synthese toch ook een ver ideaalbeeld te zijn, dat een getormenteerd
individu vereenzaamd, machteloos en bitter nastreeft. Het lyrische ik lijkt gedoemd
tot een smartelijk bestaan (‘Ik had u niet gevraagd: gij zijt gekomen, / Muze der
smarten, in mijn stillen tuin’). Vertrouwen, idealisme en heldhaftig zelfbewustzijn
moeten voortdurend wijken voor ontgoocheling, onmacht, nederlaag en psychische
vermoeidheid:
'k Ben vreemd te moede... Er vloeit iets om me henen
als grauwe mistlucht in Novemberlanen;
'k ben droef te moede als een, de borst vol tranen,
met 't naar gevoel van nimmermeer te weenen...
'k Ben laf te moede... o klaar in 't leven lezen,
o nimmer zich met mannenkracht omgorden;
o klaar besef van kunnen-zijn en toch-niet-wezen,
van willen zijn en toch-niet-willen-worden!
Van op den grond der zee reikhalzend stijgen
en snakken naar de lucht, het licht, het leven,
en aan der wanhoop ijskorst blijven kleven:
daar aâmloos tusschen leven, sterven hijgen...
'k Ben droef te moede als een, de borst vol tranen,
met 't naar gevoel van nimmermeer te weenen...
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Met die ambivalenties laat Van Langendonck iets zien van het decadente
levensgevoel en de identiteitscrisis van het Europese fin de siècle. Ook andere
dichters uit de kring van Van Nu en Straks openen een ruimer perspectief. Alfred
Hegenscheidt verkent in zijn sonnettencyclus ‘Muziek en Leven’ uit de eerste reeks
van het tijdschrift (1893-1894) de filosofische dimensies van het artistieke proces.
Woordkunst en muziek, zo blijkt uit die gedachtepoëzie, zijn in staat het levensritme
te objectiveren en op die manier het hart van smart te bevrijden. In enkele
Wagner-sonnetten roemt hij het artistieke genie. Debutanten als Victor de Meyere
(met zijn Verzen uit 1894), Fernand Toussaint van Boelaere en vooral Karel van de
Woestijne manifesteren zich tegen de eeuwwende met verfijnde en intimistische
poëzie die niet stagneert in puur individualisme en formalisme, maar via het symbool
ook een totaal-menselijk en algemeen wereldgevoel integreert.

Gloed en afstand: het proza na 1860

aant.

Het palet van het literaire proza in het Zuiden vertoont na 1860 een vrij grote variatie.
Naast de traditionele genres (historische roman, zedenroman en dorpsroman), die
hun waarde bevestigen en waarvan de ingrediënten nu ook in de tendensroman
terug zijn te vinden, kondigen zich eveneens nieuwe genres aan. Van Hendrik
Conscience verschijnt in 1888 postuum een autobiografische roman, Geschiedenis
mijner jeugd, waarvan in 1858 al een eerste hoofdstuk was verschenen onder de
titel De omwenteling van 1830. Het genre zou navolging vinden met autobiografische
schetsen, herinneringen en memoires van August Snieders (Dit zijn Sniederieën,
1893), George Bergmann, Edmond Lauwers (Mijn gedenkboek, 1887), Virginie
Loveling (‘Biografie’, 1895), Willem Rogghé (Gedenkbladen, 1898) en ten slotte de
nog in 1982 heruitgegeven, postuum verschenen memoires van Domien Sleeckx
(Indrukken en ervaringen, 1902). De teksten wijzen op een algemene trend tot meer
afstand en reflectie. Anton Bergmann exploiteerde de herinneringsvorm in zijn
schetsen die realistische en esthetische interesses met elkaar verzoenen. Opvallend
is ook de beoefening van de novelle, waarbij enkele auteurs in het Zuiden, zoals
Domien Sleeckx, Anton Bergmann, Virginie Loveling en later ook Cyriel Buysse, de
buitenlandse modellen en voorbeelden (Potgieter, Kneppelhout, Stifter, De
Maupassant en anderen) veeleer naar hun hand zetten dan strikt of rigoureus
navolgen. Zij introduceren nieuwe verhaalvormen, maar steeds met het
verwachtingspatroon van de nationale letterkunde in het achterhoofd, zij het dat
Cyriel Buysse het verst ging in het uittekenen van een individueel poëticaal project.
Dit compromis is zeker aanwezig waar het erom ging de nieuwe stijlen te introduceren
die in het
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buitenland furore maakten en die met de eisen van de nationale Vlaamse esthetiek
moesten worden verzoend, namelijk het realisme en het naturalisme. Auteurs die
hun romans en verhalenbundels (ook) in Nederland publiceerden, zoals Sleeckx
en Loveling (en later Buysse), konden de vooruitgang enigszins forceren.

Foto van Domien Sleeckx. Daguerreotypie, ca. 1856.

In het teken van het realisme

aant.

De wending naar het realisme was in de Vlaamse prozaliteratuur al in de jaren
veertig ingezet (zie hierboven), maar men moest toch wachten tot na 1860 om
pleitbezorgers te vinden die het realisme consequent in het literaire debat
verdedigden als basis voor een moderne verhaalkunst in Vlaanderen. Realisme is
nu niet meer louter een correctief op de excessen van romantische verbeelding en
het idealisme - oftewel op een ‘opgeblazene manier van schryven’, zoals Domien
Sleeckx dat in De Vlaemsche Stem van 1848 formuleerde in een bespreking van
Hendrik Consciences roman Lambrecht Hensmans - of een neveneffect van een
streven naar waarheid binnen een beschavingsproject voor literatuur, zoals Van
Kerckhoven dat zag. Na 1860 gaat het om een doelbewust artistiek programma en
Domien Sleeckx komt de eer toe dat ook voor het eerst in het openbaar te hebben
verdedigd. Op de Nederlandse Taal- en Letterkundige congressen van 1862 en
1869 hield hij twee opmerkelijke toespraken met daarin een pleidooi om de
realistische maatstaven die grote kunstenaars in het
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verleden al toepasten (van Homerus tot Rubens en Vondel, of de oude Vlaamse
en Hollandse meesters in de schilderkunst), nu ook of beter opnieuw voor Vlaamse
letterkundigen te laten gelden. Hij spiegelde zich daarvoor aan wat er zich in de
omringende literaturen voordeed, al was hij wel voorzichtig genoeg om dat niet met
zo veel woorden te zeggen. Hij stelde het voor alsof het ging om de herwaardering
van enkele basiswaarden uit de kunstgeschiedenis, zoals waarheid en natuurlijkheid
in de getrouwe uitbeelding van de natuur, en authenticiteit van de auteur. Sleeckx
sprak van ‘rechtzinnigheid’ in de kunst en hij ontleende daarmee in feite een term
aan de Franse realist Champfleury, sincérité, door Sleeckx opgevat als oprechtheid,
onbaatzuchtigheid en oorspronkelijkheid, wars van slaafse navolging, gekunsteldheid
en modezucht. Tegelijk distantieerde hij zich ostentatief van de excessen van het
Franse realisme, die het oude en ‘gezonde’ realisme in diskrediet hadden gebracht.
Zijn standpunt was dus zeer gematigd: het streven naar waarheid moest binnen
de perken blijven. Realisme sluit het verhevene niet uit. Nergens stelt Sleeckx de
vanzelfsprekende eis van objectieve waarneming of verisme. Toch was zijn pleidooi
principieel en scherp genoeg om door de sluiswachter van de nationale kritiek na
1860, Max Rooses, gecorrigeerd te worden. In enkele recensies en studies uit 1867
en 1887 opponeerde hij met Sleeckx en diens geestgenoot Albijn van den Abeele,
omdat ze volgens hem met een verkeerd soort realisme voor de dag kwamen.
Sleeckx' categorieën als aanschouwelijkheid en waarheid waren te vaag en Van
den Abeele vatte in zijn landelijk verhaal Karel en Theresia (1866, herdrukt in 1904)
het realisme te zeer op als kopie of fotografie van het alledaagse, naïeve en
geesteloze Vlaamse dorpsleven. Rooses redeneert als volgt. De realistische zucht
om de werkelijkheid af te schilderen kan nooit worden bevredigd, waardoor zuiver
realisme onmogelijk is. Er is altijd iets geestelijks mee gemoeid, een gedachte, een
menselijke visie, ‘bezield medegevoel’, wat ontbreekt bij Sleeckx. Kennis en
waarneming van de realiteit zijn onvermijdelijk subjectief, waardoor realisme ook
voor een gedeelte idealistisch is. Realisme en idealisme vormen twee tegenpolen,
maar zijn beide aspecten van kwalitatief hoogstaande en gezonde kunst. De
kunstenaar gaat selectief te werk en voor zijn realiteitsweergave schikt en stileert
hij het materiaal. Dat is meteen een typische variant van het realisme; het schuwt
de representatie van het onkiese, onedele, lagere of lelijke, tenzij als middel om
gewichtige denkbeelden te ontwerpen. Geen realisme zonder een koppeling aan
ethische waarheid. Realisme staat overigens niet boven aan de waardehiërarchie.
Het belangrijkste onderwerp van kunst is niet de werkelijkheid, maar de mens en
de algemeenmenselijke waarheid. Observatie van details is bijkomstig. ‘L'objet
principal c'est l'homme,’ stelt Rooses naar een uitlating van Louis Veuillot.
Rooses gaf aan het realismebegrip een humanistische lading. Anderen volg-
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den hem en verbonden het ook met de heersende eis van nationaliteit. Gezonde
en krachtige realistische Vlaamse kunst moest ook uiting geven aan de Vlaamse
volkseigenheid. In dat opzicht is de schrijfpraktijk van de gematigde realist Domien
Sleeckx toch vooruitstrevend. Hij neemt in zijn praktijk effectief afstand van de nog
heersende gezochte stijl- en genrevoorkeur van veel van zijn tijdgenoten, romanciers
en feuilletonauteurs. Spectaculaire of rauw-realistische taferelen zijn er in zijn romans
en verhalen van na 1860 niet te vinden - conform zijn realismeopvatting - maar ze
vertonen wel een duidelijke en soms ook fijnzinnige distantiëring van de sentimentele
en idealistische schriftuur van zijn collega-prozaschrijvers. Hij heeft veel aandacht
voor het dagelijks leven, het natuurlijke woongebied en het idioom van de Antwerpse
volksklasse, zoals blijkt uit In 't schipperskwartier. De roman verscheen in 1861 in
Amsterdam bij Van Kesteren (en bevat daarom zo veel verklaringen van woorden
en wendingen die voor een Vlaamse lezer evident waren) en verhaalt de succesrijke
maritieme carrière en het persoonlijke geluksparcours van een Antwerpse wees en
volksjongen, een bekende plot. De plannen van Peerjan (1868) is wat vertelstijl
betreft een traditionele dorpsroman (met een geruststellende verteller-gids), maar
wel een tekst die een weinig idealiserend, zo niet ontluisterend beeld geeft van de
ruwe en sluwe polderboeren (ergens is er sprake van het ‘dik brein’ van twee
dagloners). Uiteindelijk zegeviert het liefdesgeluk van een bestedeling - de zoveelste
‘beloonde’ verstoteling uit de Vlaamse literatuur van de negentiende eeuw - maar
intussen worden wel de primitieve hebzucht en jaloersheid van zijn belagers
benadrukt. Het lange verhaal Tybaerts en Cie (1867) gaat nog een stap verder.
Twee marskramers houden een heel stadje (Vredewijk bij Antwerpen) in de waan
dat ze een fortuin bezitten; deze zogezegd rijke lijnwaadhandelaren met moderne
handelsgeest zijn in feite slechts bedienden van een grote Gentse firma. Het op
geld beluste huispersoneel en de plaatselijke burgerij worden in hun geldhonger en
hypocrisie bedrogen en ontmaskerd. De lezer krijgt een weinig fraai, zelfs sarcastisch
beeld van een kleinsteedse gemeenschap die leeft onder de dwang van geld en
schijn. De verteller-gids maakt hier al plaats voor een wat afstandelijke verteller die
de lezer in de waan laat, zeker lang genoeg om zich in een verrassend slot betrapt
te voelen in zijn of haar verwachtingen. Het is opvallend dat in de kritiek en
literatuuroverzichten uitgerekend dit verhaal als minder bekoorlijk en te realistisch
wordt voorgesteld. Frans van Cuyck, die zich voor de rest wel zeer positief over
Sleeckx uitliet, schreef in 1884 dat de verteller met dit ene verhaal de lezer al te
koud laat. Te Winkel sprak van opzettelijke onderdrukking van teergevoeligheid, de
klassieke fout van het grove realisme.
Literair-historisch van groter belang is Sleeckx' tweedelige kunstenaarsroman Op
't Eksterlaar. Herinneringen van afgestorven en van nog levende vrienden
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(Gent 1863), verlucht met twee frontispice-illustraties van Hendrik Schaefels. De
roman appelleert niet meer aan de naïeve lezer (van het type Conscience-roman)
die probleemloos de fictieve wereld en de verwachtingen en wensdromen die erin
worden opgeroepen voor waar aanneemt, maar aan een geletterd leespubliek dat
in staat is aandacht te hebben voor de manier waarop wordt verteld. Sleeckx nodigt
hiertoe uit door een raamstructuur op te zetten waarin diverse verhalen ogenschijnlijk
toevallig een plaats krijgen. Geïnspireerd op voorbeelden van Ludwig Tieck en van
E.T.A. Hoffmann (Die Serapionsbrüder, 1819-1821) roept hij de wekelijkse
samenkomsten in herinnering van een kunstenaarsgezelschap dat voorleest uit
eigen werk en discussieert over kunst en literatuur. De herinneringsroman beschrijft
zeven vergaderingen op 't Eksterlaar (een gehucht bij Antwerpen, genoemd naar
de legendarische herberg De Ekster), waar de artistieke spitsbroeders van gedachten
wisselen en uit eigen werk voorlezen. De verteller is tevens acteur en getuige van
het gebeuren. Het spel met fictie en realiteit laat toe om een nostalgische blik te
werpen op toestanden en figuren uit de Antwerpse romantische school van circa
1840 en de pionierstijd van de Vlaamse literatuur in België:
't Is lang geleden. Wij waren allen jong, en moedig, en overtuigd van de
regtvaardigheid, de voortreffelijkheid der heilige vlaamsche zaak, en van
dezer onvermijdelijke zegepraal. Geen onzer was rijk, hooggeplaatst of
vermaard; doch in onzen boezem gloeide de geestdrift voor het goede
en schoone. Allen koesterden wij de streelendste verwachtingen en
waanden ons bezield met eene sprankel van het goddelijke vuur, dat
groote dichters vormt.
De raamverteller reconstrueert de geanimeerde gesprekken over diverse
onderwerpen als de politieke actualiteit, maatschappelijke en wijsgerige vraagstukken
(het onderwijs van burgermeisjes in Franse pensionaten, alcoholisme, de import
van Franse cultuur, de Vlaamse volksaard, het lot, armoede en geluk enzovoort),
kunst en (vooral) buitenlandse literatuur. Een afgesproken plan lijkt niet te bestaan
- de gesprekken werden naar verluidt ‘op de vleugelen der luim, des invals, der
magtspreuk, des paradoxen voortgestuwd’ - maar de kunstvrienden maken wel de
afspraak dat wie geen eigen werk in petto heeft, eraan gehouden wordt ter plekke
een logisch opgebouwd en waargebeurd verhaal op te dissen dat kan gelden als
illustratie of tegenbewijs van een standpunt in de gevoerde discussie. Zo ondersteunt
het verhaal ‘Lathouwer’, de geschiedenis van een talentrijk schilder die door
drankmisbruik aan zijn einde komt, de stelling dat alcoholisme zijn oorsprong vindt
in omstandigheden; die geven aanleiding tot gewetenswroeging, verdriet en wanhoop.
Het verhaal ‘Moritz’ biedt de proef op de som voor het tegenargument: de
omstandigheden zijn geen
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oorzaak, maar slechts een aanleiding tot manifestatie van een erfelijke ziekte, een
aangeboren drift. Die ingebedde verhalen zijn grotendeels verzonnen, maar ze
ontlenen hun waarheidsillusie aan het omringende raamverhaal. Het artistieke debat,
bijvoorbeeld over de zedenschets of de realistische studie, de fysiologieën, de
rechtzinnigheid van de auteur of de novelle, geven wel aan de verteller de
gelegenheid om, in de spiegel van voorbeelden en tegenvoorbeelden, de contouren
aan te geven van een eigen literaire auteurspoëtica.
Uiteindelijk blijkt dat de cruciale kwestie te zijn. Op die manier verschuift het accent
in de roman van de herinnering naar de artistieke ontwikkeling. Het ik-personage
is eerst afwachtend, maar de gevoerde discussies leiden tot verheldering van de
eigen artistieke positie, en als apotheose leest hij zelfbewust een exemplarische
novelle voor, ‘Op het strand’, proefstuk en sluitstuk van de ontwikkeling naar een
volwaardig kunstenaarschap. Bijzonder is daarbij dat de ingelaste verhalen
intertekstueel verwijzen naar (voor de goede lezer) herkenbare teksten waarvan
ironisch afstand wordt genomen. Zo verwijst het verhaal ‘Blankenberg’ over de
Noordzeevisser Ko Notebaert duidelijk naar het genre zedenschetsen uit het
vissersmilieu van Johan van Rotterdam (De dochter des visschers 1855) en Hendrik
Conscience (Bella Stock 1861). Consciences Siska van Rosemael (1844) resoneert
in twee verhalen uit de eerste samenkomst waarmee wordt gedelibereerd over de
vraag of de Vlaamse vrouwen trouw zijn van aard, dan wel ontaard zijn tot Franse
‘koketten’. Met pastiches wordt op subtiele wijze afstand genomen van de
achterhaalde genres van de Vlaamse prozaliteratuur, zoals in de opzettelijk oubollige
zedenschets ‘Benijdt de gelukkigen der aarde niet’. Ook de historische roman moet
het in de gesprekken ontgelden. In het realistische slotverhaal, een waardige afsluiter
van de roman, worden dan weer nieuwe vertelprocedés uitgeprobeerd, zoals de
introspectie en de weergave van de gedachtegang van de personages via de
indirecte rede. De stormscène is een realistische stijloefening. Al met al draait de
roman dus om het realismedebat, ook al wordt dat geprojecteerd in een Antwerpse
romantische kunstenaarsbent van meer dan twintig jaar vroeger. Sleeckx maakt de
lezer duidelijk waar het in een modern realistisch schrijverschap op staat: de
rechtzinnige kunstenaar spreekt waarachtige gevoelens uit. Zijn werk biedt geen
fantasievolle verhalen over vaderlandse zeden in heden en verleden, maar
realistische studies van hedendaagse milieus en vooral van het menselijk hart,
waarbij de inwendige drijfveren van het menselijk handelen worden ontleed.
De gemiddelde Vlaamse lezer was anno 1863 nog niet aan een dergelijke
leesoefening toe. Zelfs de literaire kritiek keek met verbazing naar de merkwaardige
artistieke roman van Sleeckx. Over de allegorische fabel ‘Jol’, een
hondengeschiedenis die in de roman aansluit bij het dispuut over het geluk, wist
iemand in De Vlaamsche School van 1863 te zeggen dat de stijl laag en on-
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edel was, het onderwerp zelfs walgelijk. ‘Het is wat veel realism in eenen keer,’
merkte de briefschrijver H. (Hendrik Sermon?) veelbetekenend op. Ook experts
dachten er in feite zo over, te oordelen alvast naar het rapport dat de jury schreef
bij de toekenning van de Vijfjaarlijkse Staatsprijs voor Vlaamse letterkunde voor de
periode 1860-1864. De commissie (waarin, naast Heremans, de oude garde zetelde
met namen als Bormans, Blommaert, David, Nolet de Brauwere, Stallaert en
Snellaert) hanteerde nog het devies ‘Le vrai seul est beau (Alleen het ware is
schoon)’. In dat licht vervielen enkele Vlaamse auteurs in uitersten die moesten
worden vermeden: Conscience zocht in zijn romans Menschenbloed (1864) en Bella
Stock (1861) te zeer het buitengewone op. De onderwerpen van Sleeckx'
‘voortbrengselen’ waren dan weer te alledaags. De gulden middenweg werd volgens
de jury bewandeld door mevrouw Courtmans-Berchmans in haar roman Het
geschenk van den jager. Naar traditioneel recept wordt daarin een morele strijd
tussen goed en kwaad symbolisch verbeeld in een spannende intrige, tegengestelde
personages en een ruimtelijke oppositie tussen het integere platteland en de ontaarde
stad. Ondanks verwikkelingen in de handeling laat de uitkomst zich gemakkelijk
raden en blijft de hoofdintrige duidelijk voor de lezer. De uitbeelding van het stedelijke
verderf geeft wel aanleiding tot enkele realistische taferelen, zij het dat die ook weer
een plaats krijgen in het morele betoog. De jury prees niet alleen de manier waarop
de schrijfster de stof voor haar verhaal uit het leven greep en enkele burgerlijke
waarden (orde en spaarzaamheid) onder de arbeidersklasse aanmoedigde, maar
uitgerekend de eenheid tussen doel en middelen, strekking en vorm:
Het doel der schrijfster vloeit uit de handeling zelf voort, zonder geweld,
zonder tastbare kunstgrepen of te zeer berekende verrassingen, zonder
eenig overdreven gebaar of langdradige betoogen, kort, de kunst gaat
hier steeds hand aan hand met de leer, en de schrijfster heeft ten slotte
haar doel getroffen, zonder dat zij er eens schijnt aan gedacht te hebben.
Deze Johanna Berchmans schreef onder de naam van haar man als ‘Vrouwe
Courtmans’ inderdaad een hele reeks romans, verhalen en feuilletons (in de jaren
tachtig van de negentiende eeuw in tweeëntwintig delen verzameld) onder het devies
van kunst en lering. Haar teksten zijn zowel instructief als onderhoudend, en snijden
tegelijk actuele vraagstukken aan. Als schrijfster kon ze in Vlaamse literaire kringen
sowieso al rekenen op de waardering van de gevestigde kritiek. Conform het
standaardbetoog betreffende de vrouwelijke auteurs in Vlaanderen leverde zij een
bijdrage tot het beschavingsproject van de vaderlandse letterkunde, zonder tekort
te schieten in haar hoofdtaak van moeder en
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echtgenote. Voor Courtmans-Berchmans viel die hoofdplicht overigens ruim uit,
omdat zij na het overlijden van haar man in 1856 zelf in haar onderhoud en dat van
haar acht kinderen moest voorzien. Ze opende in het Oost-Vlaamse Maldegem een
kostschool en engageerde zich in de ideologische strijd die zich in België rond het
vraagstuk van het onderwijs ontwikkelde. Daarbij manifesteerde zij zich openlijk als
voorstander van het van staatswege verplicht en kosteloos volksonderwijs, zoals
bijvoorbeeld blijkt uit haar korte roman De gemeente-onderwijzer (1862), waarin de
verteller zo niet een tendens, dan toch zeker een duidelijk standpunt aan de lezer
presenteert. Zonder de lezer te schokken of te ontredderen - de stijl is eenvoudig,
de personages zijn eenduidig - verspreidde ze met dit en vele andere verhalen,
zoals een criticus in De Eendragt van 7 september 1862 formuleerde, steevast ‘het
goede, schoone en ware’. In de traditie van de zedenroman spijkert ze
maatschappelijke kwalen en dwaalbegrippen aan de schandpaal: domheid, ondeugd,
machtsmisbruik (vooral van de katholieke kerk), onverdraagzaamheid, dweepzucht
en bijgeloof. Als tegenwicht houdt ze een warm pleidooi voor volksbeschaving,
onderwijs, verlichting, morele verheffing en georganiseerde armenzorg. Opnieuw
is het genre van de roman hier een ethisch richtsnoer - de vrij sombere roman De
zwarte hoeve (1863) bijvoorbeeld is een traditionele waarschuwing aan het adres
van de hoogmoedige - zij het dat nu meer concrete feiten en ‘treffende’
(wan)-toestanden op de korrel worden genomen. Zo richt Courtmans in De hut van
tante Klara (1864) haar pijlen op misbruiken op het platteland, zoals op de
zogenaamde kantscholen, waar kinderen tot uitputtend kant- en speldwerk werden
gedwongen. De roman is overigens geïnspireerd op Harriet Beecher Stowes Uncle
Tom's Cabin (1852). Opvallend is ook dat de auteur, zoals in De zwarte hoeve, de
kant kiest van de vrouwelijke personages. Ze laat daar zien hoe de vrouw
onrechtvaardig wordt behandeld in het huwelijk, en slechts in stilte en op subtiele
wijze de heerschappij over de moreel zwakkere man kan herwinnen.
Het was voor de generatie schrijvers van realistisch proza blijkbaar geen sinecure
om op te tornen tegen deze hardnekkige behoudzuchtige traditie en een middenweg
te vinden tussen het nationale normensysteem en de aantrekkingskracht die uitging
van de realistische roman in Frankrijk en Nederland. De vele romans die Hendrik
Conscience nog na 1860 schreef (tot aan zijn overlijden in 1883) vertonen duidelijk
sporen van die evenwichtsoefening. Ze zijn in hoge mate ambigu. Conscience
bespeelt verder de gunst van zijn publiek dat nu eenmaal vertrouwd was met zijn
productie, tot in het (zogenaamde Engels) formaat en de illustraties van zijn boeken
toe. Geen moment dacht de auteur eraan dat publiek voor het hoofd te stoten.
Tegelijk wenste hij aan de nieuwe realistische mode tegemoet te komen en
vraagstukken aan te snijden die behoorden tot de belangstellingssfeer van de
kennisbeluste burgerlijke middengroepen,

Willem van den Berg en Piet Couttenier, Alles is taal geworden. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1800-1900

676
die via de pers en allerlei intellectuele en culturele verenigingen poolshoogte wilden
nemen van de recentste ontwikkelingen in cultuur en wetenschap. Als voorbeeld
kan gelden de Société Littéraire van Kortrijk, waarvan Conscience tijdens zijn verblijf
in deze provinciestad (1857-1868) erevoorzitter was en waarin werd gehandeld en
gedebatteerd over onderwerpen als politiek, recht, chemie en geschiedenis, maar
ook over natuurwetenschappen (magnetisme) en psychologie (de vrouw, de waanzin
enzovoort). Conscience stelt ze ook in zijn romans aan de orde en integreert ze
tegelijk in zijn bekend idealiserend perspectief, zonder de eis van waarheid en
waarschijnlijkheid met de voeten te treden. Zo roemt Conscience in de zedenroman
De koopman van Antwerpen (1863) volgens vertrouwd recept de burgerdeugd in
de persoon van een rijke koffiehandelaar en liefhebbende huisvader. Toch geeft hij
daarin ook een vrij realistisch beeld van de repercussies van de wisselvalligheden
van de kapitalistische markteconomie op het privéleven en de stemming van de
ondernemer. Ambigu is dan weer dat hij de psychische inzinking en de tijdelijke (!)
waanzin van de koopman op rekening schrijft van zijn zwak zenuwgestel en dus
uiteindelijk op het lot en het mysterie van de menselijke natuur. De ziekte der
verbeelding (1865) waarschuwt voor de mode van het spiritisme en occultisme,
maar kanaliseert ook de aantrekkingskracht van het geheimzinnige. De reisroman
Levenslust (1868) confronteert een aantal jonge Vlamingen met het angstaanjagende
verhevene en de mysterieuze krachten van het magnetisme in de Zwitserse natuur,
maar brengt hen ook veilig terug thuis. Conscience kaart maatschappelijke problemen
aan, maar in een moraliserend daglicht. Het goudland (1862) is een
komisch-avontuurlijke emigratieroman die een waarschuwende vinger opsteekt naar
wie zich wil laten verleiden door geldzucht, maar die meteen ook het burgerlijke
arbeidsethos prijst. In 1966 zou Hugo Claus die roman bewerken tot een ironisch
en intertekstueel ‘spel’, dat in december van dat jaar werd opgevoerd door de KNS
in een regie van Walter Tillemans. De burgers van Darlingen (1861) hekelt de
kleinsteedse burgerlijkheid, maar dan wel binnen een melodramatisch verhaal. Bavo
en Lieveken (1865) is een roman die leeslust en onderwijs als paternalistische
remedie voorstelt voor de lotsverbetering van de arbeidersklasse. Nogal somber
zijn twee merkwaardige ontwikkelingsromans, De oom van Felix Roobeek (1877)
en De schat van Felix Roobeek (1878), gesitueerd in de chaotische periode na de
Franse Revolutie. In een onzekere wereld waarin het gemeenschapsverband
verpulvert, wordt het hoofdpersonage met aperte onrechtvaardigheid en ‘modern’
egoïsme geconfronteerd, maar de verteller slaagt er toch nog in, tot tevredenheid
en opluchting van de lezer, zijn aanvaarding van het menselijk lot en uiteindelijk het
omarmen van een positieve levensfilosofie aannemelijk te maken. Het ijzeren graf
(1860) - voor een deel ook een kunstenaarsroman - lijkt op het eerste gezicht niets
meer te
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zijn dan een traditionele roman over de sociale kloof die een passionele liefde
onmogelijk maakt, maar Conscience analyseert eveneens de verlangens én het
schuldcomplex van iemand die het oude standsbesef van zich af wil werpen en de
sociale barrières doorbreekt.

Titelpagina van Hendrik Conscience, Het ijzeren graf. Antwerpen, 1860.
Het standaardmodel van de romanreeks van Conscience bij uitgeverij J.P. van Dieren te
Antwerpen, met karakteristieke titelprent, een omtrektekening door Edward Dujardin.

Ook Conscience besefte na 1860 dat de moderne roman het menselijk hart onder
het mes van de analyse moest leggen, ook al bleef hij gebonden aan zijn lezers,
die vasthielden aan oude sjablonen. Hij wist maar al te goed dat de culturele context
waarmee hij te maken had hem nooit zouden toelaten het mes zo diep te steken
als Franse realisten hem dat zo schitterend voordeden. Wel is het zo dat zijn romans
na 1860 bepaalde maatschappelijke vraagstukken bespreekbaar maakten voor een
zeer breed lezend publiek dat op tevredenheids- en feuilletonliteratuur was
afgestemd, wat een verklaring zou kunnen zijn voor zijn internationale carrière en
het succes tot in het zuiden van Europa van een roman als Het ijzeren graf.
Volgens dat recept werden er in Vlaanderen na 1860 nog heel wat burgerlijke
zedenromans en dorpsromans geschreven. Sommige auteurs volgden de sporen
van het grote voorbeeld Conscience, met epigonen als A.C. van der Cruyssen of
Karel Versnaeyen. Anderen zetten een oude traditie verder met een aange-
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paste thematiek. Zo fulmineert Ecrevisse in zijn zedenroman voor het grote publiek,
De kanker der steden (1860), via een evocatie van de Brusselse wereld van
beursspeculanten tegen de woeker, de zedeloosheid en het hedonisme die het
maatschappelijke leven ondermijnen. Ook Renier Snieders schreef romans met een
dergelijke pessimistische moraliserende strekking. Luchtiger zijn dan weer de
zedenromans die zijn broer August na 1860 schreef, in een beginfase althans. Ze
hekelen misbruiken en de menselijke tekortkomingen volgens de eisen van het
genre, maar ze zijn meer opgevat als proeven van de humoristischmaatschappelijke
roman naar Engels model, zoals de auteur dat in het voorwoord van Het
Jan-Klaassen-spel (1860) formuleert. Deze roman was overigens bedoeld als eerste
deel van een niet-gerealiseerde reeks verhalen en romans, een soort Vlaamse
comédie humaine die de lezer een blik zou laten werpen achter de façade van de
burgermaatschappij, die volgens de auteur wordt gedomineerd door geldwolven,
opscheppers en politieke uilenspiegels. Zijn teksten laten op spottende wijze het
poppenspel van die materialistische wereld in verval zien, en activeren op die manier
het geloof in een betere, rechtvaardige en solidaire wereld. Snieders' leesbaarste
stadsroman in dat opzicht is De nachtraven (1884). Hij toont daarin hoe ver het met
de morele degeneratie van de bourgeoisie is gesteld (in de persoon van een
gokverslaafde vervallen edelman die zijn eigen dochter uitbesteedt) en geeft aan
waar er voor burgers nog hoop op regeneratie te vinden is, namelijk in de traditionele
arbeidsethiek die in lagere werkende klassen nog min of meer intact gebleven is,
hier verpersoonlijkt in de voorbeeldige figuur van een eenvoudige, maar eerlijke en
levenskrachtige machinist. Ook in een moderne wereld van mobiliteit kunnen werklui
blijkbaar de oude morele codes bewaren en symboliseren.
In het licht van het realismedebat - voor zover dat in Vlaanderen werd gevoerd is ook Snieders' herinneringsroman In 't vervallen huis (1877) interessant. Wellicht
geïnspireerd door Sleeckx' Op 't Eksterlaar wordt daarin fictief een cenakel uit een
vervlogen heroïsche tijd van de nationale cultuurbeweging opgeroepen waarin
kunstvrienden samenkomen en commentaar leveren op de drie verhalen die de
verteller in zijn bundel voorstelt en die elk op hun manier een antwoord bieden aan
de realisme-eisen van het ogenblik. De dorpsnovelle Jan Scharesliep (1867) werpt
nog eens een meewarige blik op een verstoteling, een arme jonge scharenslijper
die tevergeefs het odium van paria van zich af tracht te schudden. Na een verbanning
komt hij terug, om vast te stellen dat zijn enige geliefde overleden is, en besluit hij
zich te laten inlijven bij het (Nederlandse) leger. Zonder een beroep te doen op
‘realistische’ technieken tracht Snieders hier met een oud verhaal uit zijn
geboortestreek en de vertrouwde techniek van een verteller-gids de lezer te
overtuigen dat het in literatuur uiteindelijk om waarheid en menselijkheid is te doen.
Snieders laat gaandeweg
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wel minder discussieruimte. Dat blijkt maar al te duidelijk uit enkele latere romans
waarin hij uit een rigide moreel en religieus standpunt een ware kruistocht
onderneemt, niet alleen tegen andersdenkenden en ongelovigen, maar ook tegen
de ‘zedeloze’ modernistische kunstenaars. In de bundel Fata morgana (1887) is
bijvoorbeeld een verhaal te lezen, ‘Op den Kruisberg’, waarin de verteller een
beloftevolle Vlaamse beeldhouwer ten prooi laat vallen aan het verfoeilijke
kunstprincipe van het ‘stoffelijke’ naturalisme én aan een fervente aanhangster
ervan (een wellustige gravin Doria, die in haar villa aan het wufte Comomeer
erotische beelden verzamelt). Lichamelijk en psychisch vervalt hij tot een wrak en
pleegt op de Herentalse heide zelfmoord.
Een van de ‘verderfelijke’ aanhangers van de nieuwe literaire richting die Snieders
in 1887 binnen de nationale letterkunde voor ogen kan hebben gehad, is Virginie
Loveling. Zij en haar zus Rosalie - het onafscheidelijke zusterpaar is op enkele
mooie foto's vastgelegd - vormden, zoals al bij de behandeling van hun poëzie werd
geconstateerd, alleen al door hun maatschappelijke positie, opleiding, vrijzinnigheid
en pleidooi om als geleerde vrouwen in hun maatschappij te worden aanvaard, een
opmerkelijke verschijning in de Nederlandse literatuur in Vlaanderen. Samen met
haar zus Rosalie publiceerde Virginie Loveling vanaf 1874 een reeks novellen die
een nieuw tijdperk inluiden. Na Rosalies overlijden in 1875 ging ze zelfstandig
daarmee verder. De Lovelings traden hiermee in het voetspoor van Anton Bergmann
(dé pionier van de esthetisch-realistische richting in de nationale literatuur, over wie
hieronder meer) en van voorbeelden in het buitenland, zoals Hildebrand, B.
Auerbach, J.J. Cremer en George Sand. In een kort woord vooraf bij de eerste
bundel Novellen, die in 1874 door de Gentse uitgever Adolf Hoste op de markt werd
gebracht, stelt Jacob F.J. Heremans het als volgt voor. De landelijke verhalen van
de gezusters Loveling bevatten waarheid - een vertrouwde traditionele waarde maar een ‘waarheid met bewonderlijke kunst en uiterste kieschheid voorgesteld’.
Artistieke waarschijnlijkheid staat nu boven aan de waardeschaal en dat vertaalt
zich niet alleen in de sobere en scherpe waarneming van het milieu, het gedrag en
de mentaliteit van de plattelandsbevolking of de stedelijke burgerij, maar vooral in
de precieze weergave van de innerlijkheid van hun personages, preciezer in ieder
geval dan vroeger het geval was. Een afstandelijke verteller registreert de
handelingen, maar ook de gedachte- en gevoelswereld van een personage, in veel
gevallen een vrouw, dat in een moeizame zoektocht naar liefde, geluk en
authenticiteit wordt gevolgd. Dat geluk wordt nogal eens gedwarsboomd, begeerten
worden de kop ingedrukt, zodat het eindpunt dikwijls een confrontatie is met bittere
desillusie en eenzaamheid. Meer dan één novelle bestaat in de discrete en
stapsgewijze onthulling van een persoonlijk verdriet, waarbij maximaal gebruik wordt
gemaakt van het structurele gegeven
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van de wending in een novelle (zoals in ‘Po en Paoletto’). Soms klinkt onderhuids
kritiek, zoals in de novelle ‘Juffrouw Leocadie Stevens’ waarin een huwelijk
onmogelijk blijkt vanwege de joodse afkomst van de mannelijke partner. De Lovelings
houden in hun novellen de afstandelijkheid dus niet altijd consequent vol. Dat heeft
niet alleen te maken met de empathie waarmee een verhaal als ‘Meester Huyghe’
is beschreven, maar ook met de vertelwijze. Op talrijke plaatsen deelt een duidelijk
waarneembare verteller een waarheid of persoonlijke opvatting mee of de verteller
legt de vinger op de achtergrond dan wel de oorzaak van een geval van
onrechtvaardigheid, onverdraagzaamheid, hypocrisie of achterlijkheid, zowel op het
Vlaamse platteland als in de stad. De novellen van de Lovelings zijn dan ook
doorspekt met filosofische bespiegelingen, commentaar waarin algemeen-menselijke
waarheden worden meegedeeld, of volksgezegden die het particuliere op een
algemeen plan hijsen. In dat opzicht zijn de realistische romans van de Lovelings
nog sterk idealistisch van aard en staat hun verhaalkunst nog op het kruispunt van
oud en nieuw.
Gedrevenheid én afstandelijkheid zijn ook terug te vinden in de langere novellen,
verhalen en romans waarmee Virginie Loveling na 1877 haar oeuvre uitbreidt en
verder ontwikkelt. Dat betekent dat ze het realistische discours hanteert om verder
milieustudies te schrijven over de plattelandsbevolking, de landadel of de burgerij,
maar ook om levensbeschouwelijke en intellectuele vraagstukken aan te snijden.
Zo publiceert ze enkele opmerkelijke politieke tendensromans waarin ze kritiek op
wantoestanden op het platteland paart aan verkenning, maar ook propaganda van
een antiklerikale en vrijzinnige opvatting (zie hieronder). Een reisverslag uit 1890,
Een winter in het Zuiderland, is voor haar een gelegenheid om landschappen en
steden (kritisch) te beschrijven, maar vooral om met nieuwsgierigheid te peilen naar
het persoonlijke levensverhaal van mensen die ze in het buitenland ontmoet, en
naar hun meningen over diverse onderwerpen als literatuur, religie, taalstrijd,
gewetensvrijheid en de schrijvende vrouw. Een artistiek ingestelde en zelfbewuste
geletterde dame uit Vlaanderen doet haar intrede in de Nederlandse literatuur. Dat
blijkt nog meer uit een reeks vernieuwende psychologische verhalen en romans,
ook probleemromans, waarmee Virginie Loveling in de jaren negentig van start gaat
- een gestage productie die ze tot aan de Eerste Wereldoorlog zou volhouden - en
die ze in de regel zowel in Vlaanderen als in Nederland (in tijdschriften en in
boekvorm) publiceert. Loveling een Vlaamse schrijfster noemen is daarom in feite
maar een halve waarheid; het is duidelijk dat haar verhalen en romans ook inspelen
op ontwikkelingen in het literaire bestel in Nederland. Haar teksten gaan de grenzen
voorbij, al blijven ze toch ook nog sterk geënt op de verteltraditie in Vlaanderen. Dat
is overigens maar een van de ambivalenties die het proza van de schrijfster na 1890
kenmerken. Er lijkt zich daarin een clash van
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(of een wrijving tussen) twee wereldbeelden en literatuuropvattingen voor te doen.
Zo verhaalt Een dure eed (1891) het psychologische proces dat een jonge
plattelandsvrouw doormaakt om de belofte van eeuwige liefdestrouw te verbreken
nadat haar geliefde in den vreemde is overleden en een nieuwe partner zich aandient,
overigens de tweelingbroer van haar eerste lief. Het vrij sentimentele verhaal roept
nog eens een Vlaamse arcadia op en het kon de jury voor de toekenning van de
Vijfjaarlijkse Staatsprijs voor Vlaamse letterkunde in 1896 zelfs in die mate bekoren
dat de roman werd bekroond en verkozen boven werk van Cyriel Buysse. De jury
prees daarbij uitvoerig het door en door Vlaams karakter van de roman, die in zeer
hoge mate beantwoordde aan de nog altijd heersende eisen van
waarheidsgetrouwheid, eenheid, idealisme, eenvoud en zedelijkheid. Verteltechnisch
is de roman vrij traditioneel, maar de auteur laat intussen wel de realiteitszin en de
fysieke natuurkrachten de overhand krijgen op hooggestemde idealen, conventies,
menselijk oordeel en moraal. Loveling laat in naam van een nieuwe levensfilosofie
een oude verstarde ethiek kantelen.
Die spanning is duidelijk in al de psychologische probleemromans die daarop
volgen en die favoriete thema's aansnijden als de verhouding tussen man en vrouw,
liefde, huwelijk, religie en vrijzinnigheid. Exemplarisch is de roman De bruid des
Heeren van 1895. Ook hierin zou de staatsjury een getrouwe en fijnzinnige
schildering hebben kunnen zien van de zeden en gebruiken op het Vlaamse
platteland. Loveling toont zelfs een zekere fascinatie voor volksgeloof en overgeërfde
devotionele praktijken. Tegelijk uit ze met een moderne mentaliteit gedurfde kritiek
op het oude katholieke geloof, dat in de praktijk in handen is van een autoritair
kerkinstituut. Dat werkt onderdrukking en machtsmisbruik in de hand, ook al mag
de lagere clerus nog zo authentiek en eerlijk zijn. In haar vrouwelijk hoofdpersonage
(een vroom en nerveus aangelegd persoon met de symbolische naam Pia) laat de
auteur zien tot welk een abnormaal en scrupuleus gedrag een overdaad aan regels,
preutsheid en schuld aanleiding kunnen geven. Er zijn nog meer narigheden in het
leven: Pia, opgegroeid in een vrijgevochten stedelijk en artistiek milieu, komt door
omstandigheden bij vrekkige verwanten in een bekrompen dorpsomgeving terecht.
Ze kiest eerst, gefrustreerd in haar levensverwachting, voor het kloosterleven om
aan haar beklemmend milieu te ontsnappen, maar vindt uiteindelijk als bij wonder
de echtgenoot die voor haar bestemd leek te zijn. Loveling combineert hier op de
voor haar typerende wijze verschillende strategieën. Met een positivistische bril wijst
ze op ‘wetenschappelijk’ vast te stellen factoren die het menselijk reilen en zeilen
bepalen. In het geval van haar hoofdpersonage Pia zijn dat een erfelijke belasting,
de constitutie van het vrouwelijk geslacht, de determinerende rol van het milieu en
het sublimerende karakter van geloof en religie. Een in-
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tellectueel ingestelde schrijfster als Virginie Loveling kon zich van die nieuwe
inzichten en verworvenheden van de wetenschap op het gebied van de geneeskunde,
de psychologie en de sociologie via diverse media gemakkelijk op de hoogte stellen.
Anderzijds bevat De bruid des Heeren nog veel overblijfsels van een mythisch geloof
in een oude orde waarin irrationaliteit, volksgeloof en toeval een grote rol spelen.
In het geval van Pia blijken het lot en een duister orakel in feite haar levensverloop
te bepalen.
Dit ambivalente karakter van Lovelings werk verklaart waarom zij door de Vlaamse
literaire kritiek toch positief werd onthaald, ondanks het feit dat zij als intellectuele
schrijvende vrouw eerder atypisch was voor haar milieu en met haar felle kritiek op
de kerk in Vlaanderen allesbehalve geliefd kon zijn bij het gros van het lezende
publiek. Men prees uitvoerig haar vrouwelijke fijngevoeligheid, subjectiviteit en
intuïtie. Tegelijk werd ze geprezen om haar waarheidsliefde en rationele
opmerkingsgeest, die als kenmerken van forse mannelijkheid werden gezien.
Blijkbaar deed ze geen afbreuk aan de algemene opinie die op het einde van de
negentiende eeuw opgeld deed, als zouden aan de fysieke verschillen tussen man
en vrouw ook psychische verschillen beantwoorden. Paradoxaal genoeg kon ze
uitgerekend daardoor haar progressieve boodschap aan de man brengen. Van een
boycot van haar werk was dan ook geen sprake. Die was eerder voor haar neef
Cyriel Buysse weggelegd.

Traditie en vernieuwing
De doorbraak van het realisme na 1860 betekent niet dat de Nederlandse
prozaliteratuur in Vlaanderen daarna in rechte lijn afstoomde op een autonome
modernistische schriftuur. Twee genres tonen dit duidelijk aan.

De doorwerking van de historische roman

aant.

Nog meer dan in Nederland bleef het genre van de historische roman na 1860 in
Vlaanderen geliefd bij de lezers. Zonder het genre fundamenteel te vernieuwen
varieerde Conscience daarom op een beproefd model. Hij introduceerde nieuwe
stof, zoals heldensagen en volkskundige bouwstoffen (Koning Oriand, 1872, waarin
de sage van de Zwaanridder is verwerkt) of boorde nieuwe perioden uit de
geschiedenis aan, zoals de veertiende-eeuwse historie van Brabant en Brussel in
Everard 't Serclaes (1874) of de regering van de Bourgondische hertogen. Dit laatste
is bijvoorbeeld het geval in De keus des harten uit 1874, een roman die echter maar
een flauwe afspiegeling is van wat Bosboom-Toussaint in 1842 in haar historische
roman Eene kroon voor Karel de Stoute op hetzelfde thema realiseerde. Conscience
gaf ook meer en meer toe aan zijn lezers door de geschiedenis enkel als decor te
gebruiken voor een meestal sentimenteel liefdesverhaal. Die trend had zich al op
het einde van de jaren vijftig gemani-
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festeerd. Met Batavia (1858) probeerde hij zijn publiek uit te breiden en in het
Noorden succes te oogsten. Het is een goed gedocumenteerd historisch en exotisch
tafereel over de verdediging van de Nederlandse factorij van Jakatra (Djakarta)
tegen de ‘listige’ Javanen en vervolgens de stichting van Batavia (1618-1619). Om
bij de lezers in Nederland in de gunst te komen looft hij de Nederlandse heldenmoed,
vaderlandsliefde en handelsgeest. Simon Turchi of de Italianen te Antwerpen (1859)
is een bewerking van een bekend luguber moordverhaal uit 1551 dat effect beoogt
bij het publiek, maar waaruit ook de nationale drijfveer niet helemaal verdreven is.
Conscience schrijft daarin overtuigende bladzijden over de zestiende-eeuwse
welvarende handelsmetropool Antwerpen. Die nationale opflakkering is ook vast te
stellen in De burgemeester van Luik uit 1866, een roman die een parallel trekt tussen
de nationaliteit van Vlamingen en Luikenaars.
Uit 1871 dateert Consciences volumineuze roman De kerels van Vlaanderen,
waarin hij nog eens de nationale Vlaamse mythe glans gaf. Op basis van
bronnenmateriaal en historische studies, zoals het ‘Kerelslied’ uit het
Gruuthusehandschrift en de Histoire de Flandre van Joseph Kervyn de Lettenhove,
neemt Conscience het bestaan van de ‘Kerels’, ook wel ‘Blauwvoeten’ (‘arenden
uit de zee’) genoemd, een twaalfde-eeuws Vlaams volk uit de Vlaamse kuststreek
(Kerlingaland), voor waarheid aan. Deze Kerels zouden afstammen van een
legendarische Angelsaksische volksstam die negen eeuwen lang, zoals de auteur
in zijn voorrede schrijft, het principe van ‘het selfgovernment door het volk’ tegen
de ‘slavenmakende’ en centraliserende feodaliteit zou hebben verdedigd. Hij
beschouwt hen als de voorlopers van de volkssoevereiniteit die aan de basis lag
van de natievorming in de negentiende eeuw. Conscience weet met veel
wetenswaardigheden de leefwereld van die onafhankelijke en ‘taaie’ Kerels op te
roepen en schetst ze, met de stedelijke burgerij als bondgenoten, in een fel conflict
met de adellijke leenheren (‘Isegrims’) in dienst van de Franse kroon. In vergelijking
met Consciences eerste vaderlandse romans is er hier wel, in een gewijzigd literair
klimaat, een accentverschuiving merkbaar. De verteller is gul met tonelen van
heldenmoed en bloederig geweld, maar opvallend is ook de grote aandacht voor
list, bedrog en verraad, zelfs in rangen van bondgenoten. Conscience toont hier het
menselijke handelen in een ‘verdorvene wereld’, waarin de grens tussen waarheid
en leugen vertroebelt, een misantropisch thema dat ook in de zogenaamde
Roobeek-romans Van Conscience voorkomt.
In de ontvangst van de roman worden die pessimistische accenten weggeveegd
en domineren de romantische nationale motieven. Dat zegt overigens veel over het
culturele klimaat in het negentiende-eeuwse Vlaanderen in de periode na 1860.
Men las er als van oudsher het verhaal in van het heldhaftig
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verzet van een Vlaams volk dat van nature vrij was en geen onderwerping verdroeg.

Titelprent van Hendrik Conscience, De kerels van Vlaanderen. Historische tafereelen uit de
XIIe eeuw. Antwerpen, 1871. Illustratie door Edward Dujardin bij de kindervoetscène.

In dit opzicht is De kerels van Vlaanderen alleen al historisch belangrijk.
Flaminganten, studentenleiders en Vlaamse literatoren - met Albrecht Rodenbach
als prototype - lazen er een voorafspiegeling in van hun ontvoogdingsstrijd en ze
ontleenden er vanaf 1875 Vlaamse symbolen en slagzinnen aan, zoals ‘Kerlingaland’
(land van vrijheid) of het beroemd geworden wachtwoord ‘Vliegt de Blauwvoet storm op zee!’ Het valt overigens op hoe in een periode waarin koele observatie en
afstandelijkheid als nieuwe maatstaven in het literaire bewustzijn een plaats
verwerven, hier toch nog altijd geweld en emotie hoogtij vieren. Sleutelscène in de
roman, die ook de spiraal van geweld, wraak en moord moet helpen verklaren, vormt
de ontdekking van een wrede daad met mythische allures die door de gehate adellijke
Isegrims is beraamd: een geschenk - een korf met appelen - verbergt vijf afgehakte
Kerelsvoeten, waarbij één kindervoet die nog in het voor de Kerels karakteristieke
blauwe schoeisel is gehuld. Het frontispice van de roman - een van de acht
paginagrote illustraties van Edward Dujardin - toont niet voor niets de scène waarin
de cholerisch geaarde Houtkerel Burchard de macabere ontdekking aan zijn ontstelde
kompa-
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nen toont. Hier zegeviert blijkbaar nog de melodramatische verbeelding op een
moment waarop we dat niet meer zouden verwachten.
Het genre van de historische roman bleek dus in Vlaanderen allesbehalve zijn
kracht te hebben opgebruikt en het is dan ook begrijpelijk dat talrijke schrijvers in
de lijn van Conscience het verder beoefenden en populariseerden, zoals Pieter
Geiregat, Johanna Courtmans-Berchmans en Lodewijk Janssens. Het leende zich
ook verder tot combinatie met de zedenroman, zoals Anne Dieu-le-Veut (1877) van
August Snieders aantoont, een goed gedocumenteerd en spannend verhaal waarin
Franse emigrés en vermomde kapers uit de zeventiende eeuw optreden. Het genre
bewees verder ook zijn nut in populaire circuits, zoals in de katholieke
volksboekenreeks ‘De Familiekring’ (Mechelen-Antwerpen, vanaf 1866, circa 145
delen), waarin ook de vaderlandse geschiedenis werd aangewend om een breed
publiek voorbeelden van eer en deugd voor te houden. Die reeks van nuttige en
aangename boekjes in 16°-formaat bevat heel wat titels van Peter Jozef Cautereels,
een priester uit het Antwerpse die in 1882 naar Noord-Amerika uitweek, van Edward
van Droogenbroeck, Pieter Kuyl, Frans Nouwen en anderen - meestal priesters maar ook een van de latere christendemocratische journalist Pieter Daens, van wie
in 1876 een vlot geschreven historische novelle is opgenomen over De laatste
novitie van Affligem. Het is het zoveelste verhaal uit de Vlaamse volksliteratuur
waarin de periode na de Franse Revolutie en de acties tegen de kerk in deze
gewesten aan het leeslustige publiek worden voorgesteld.
De levensvatbaarheid van het genre blijkt ook uit nieuwe ontwikkelingen. Naarmate
de geschiedbeoefening in het buitenland en ook in België vooruitgang boekte, raakte
de historische roman in een soort concurrentiepositie. De verwetenschappelijking
van de geschiedschrijving stimuleerde het ontstaan van een nieuw soort historische
romans met een sterk objectief historiografisch accent. Voorbeelden zijn Robert de
Valois te Gent (1862) van de hand van Frans de Potter, of Domien Sleeckx, die in
zijn Hildegonde (1870) als een soort historische gids optreedt en het
vijftiende-eeuwse Lier ‘naar waarheid’ oproept. Sleeckx deed overigens ook aan
vulgariserende geschiedschrijving, onder meer met het didactische verhaal De
Jacobijnen in België, dat in 1889 verscheen in de reeks ‘Volksboekjes’ van het
Gentse Willemsfonds. In West-Vlaanderen beoefende de historicus Adolf Duclos
het genre. Zijn Reyvaert of de wraak van den tempelier. Vaderlandsche tafereelen
(1881) over de nadagen van de Guldensporenslag is gebaseerd op grondig historisch
onderzoek, al draagt de roman ook de sporen van taalflamingantisme. In Wetteren
ploos de gemeentesecretaris Ernest Ternest de plaatselijke bronnen uit om een
schelmen- en roversroman samen te stellen over Jan de Lichte en zijn bende (1873),
een stof die Louis Paul Boon tachtig jaar later weer zou opnemen.
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Vignet van de volksboekenreeks ‘De Familiekring’.

Er zijn signalen die erop wijzen dat men zich van de waarheidseisen ook min of
meer bewust was, al is er wel een kloof zichtbaar tussen intentie en praktijk. Zo
vestigde Max Rooses in 1882 de aandacht op een nieuwe lichting Duitse historische
romans van Joseph Victor von Scheffel, Robert Hamerling en Georg Ebers. Ook
Frans van Cuyck, een van de jongeren die in de late jaren tachtig partij koos voor
de literaire vernieuwing in Vlaanderen, haalt die vertegenwoordigers van de ‘moderne
historische roman’ in 1888 aan in het voorwoord van wat hij een poging noemt om
iets dergelijks voor Vlaanderen te presteren. Hij noemt die na te volgen Duitse
voorbeelden in één adem met Bosboom-Toussaint en George Eliot. De roman zelf,
Segher Janssone, een tafereel uit de geschiedenis van het graafschap Vlaanderen
na 1328, heeft weinig of niets van de Duitse geleerdenromans en is vrij stereotiep.
Van het pleidooi dat de auteur in kritische beschouwingen voerde voor meer
introspectie in de Vlaamse roman is hier weinig of niets te merken. Prosper van
Langendonck sloeg de spijker op de kop toen hij in een recensie vaststelde dat de
‘objectief’ opgevatte roman in feite krioelt van de anachronismen. De
veertiende-eeuwse Vlaamse Kerels spreken de taal van de vooruitstrevende
flaminganten van de negentiende eeuw, wat niet anders dan kunstmatigheid en
onnatuurlijkheid kan opleveren. Hun argumenten over broederlijkheid zijn die ‘onzer
jenever-socialisten’.
August Snieders van zijn kant hield in 1891 te Gent een toespraak voor de leden
van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde over ‘De roman’,
waarin eenzelfde vraag naar meer historische objectiviteit wordt uitgedrukt. Ook
daar laat de praktijk wel iets anders zien. Snieders haalt in zijn
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rede zelf al fel uit naar Jacob van Lennep en de protestantse antikatholieke geest
die in veel Nederlandse historische romans terug te vinden zou zijn. Cultuurpolitieke
omstandigheden zorgden ervoor dat er al in de jaren zeventig een polarisatie
ontstond in de opinies over de ‘correcte’ voorstelling en literaire verbeelding van het
verleden. In die omgeving evolueerde de historische roman in feite in de richting
van de historische tendensroman. Een van de felle twistpunten was opnieuw de
zestiende-eeuwse opstand. Aan de geuzen, of aan historische sleutelfiguren als
Marnix van Sint-Aldegonde, hechtten de liberalen in hun negentiende-eeuwse
verlichtingsstrijd tegen de dominantie van de kerk symboolwaarde. Naar gelang van
hun politieke strekking, doctrinair of radicaal, golden de liberalen als prototypen en
voorlopers van antiklerikalisme of antigodsdienstigheid. In felle polemieken werden
ze dan weer door katholieken bestreden als landverraders of opstandelingen tegen
kerk en gezag. Herdenkingen dreven de verschillen en geschillen op de spits. Dit
was het geval met de Nederlandse Den Brielfeesten van 1872, waartegen ook J.
Alberdingk Thijm in Nederland met zijn brochure Wat wil men U doen vieren op 1
april? ten strijde trok. In 1875 organiseerde de Antwerpse rederijkerskamer De
Olyftak een historische optocht rond het thema van de opstand. De Gentse
Pacificatieherdenking van september 1876 ten slotte gaf in een sfeer van propaganda
en contrapropaganda aanleiding tot geleerdentwist, perspolemiek en allerlei vormen
van feestcultuur, variërend van optochten, cantates en historische drama's tot
commerciële producten. Cultuur kwam hiermee in partijpolitiek vaarwater terecht.
Na 1886 zouden ook nog de socialisten aan het debat deelnemen.
In die context situeren zich ook de latere historische romans en verhalen van de
gebroeders Snieders. Als katholiek journalist trok August Snieders al in 1875,
polemiserend met de Gentse historicus van liberalen huize en specialist op dat
gebied Paul Fredericq, in Het Handelsblad van Antwerpen van leer tegen de
‘geschiedvervalsing’ in verband met de geuzenopstand; de toenmalige zogenaamde
verdedigers van de gewetensvrijheid waren voor Snieders in feite hypocriete
verdedigers van de dwingelandij. Hij vertolkte daarmee een algemeen conservatief
katholiek standpunt dat in Vlaams-België via diverse kanalen werd verwoord. In zijn
historische fictie vinden we dezelfde strekking. Zo is Antwerpen in brand: tafereelen
uit den jare 1576 een poging van Snieders tot rechtzetting en ‘objectieve’ verbeelding
van de Spaanse Furie te Antwerpen. Dat neemt niet weg dat de tekst de lezer een
katholieke visie op de feiten presenteert. Alsof die boodschap nog niet duidelijk
genoeg was, bevat het slot van deze historische tendensroman een regelrechte
uitval tegen Marnix van Sint-Aldegonde, die de rampzalige scheuring tussen Noord
en Zuid voorbereidde, en tegen de protestanten, die het verbond van de Nederlandse
provincies verbraken dat in de Pacificatie van Gent tot stand was gekomen.
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Lievelingsstof voor Snieders vormt de periode van de Franse Revolutie. Hij schreef
niet alleen een Boerenkrijgverhaal, Onze boeren uit 1789 (1889), een mengeling
van feitenrelaas en idealisering, maar zelfs een hele reeks romans en verhalen die
zich afspelen tegen de achtergrond van de ‘rampzalige’ Franse invallen op het einde
van de achttiende eeuw. Ze vormen een soort vervolgverhaal waarin de verteller
interne verwijzingen inlast en herkenbare personages laat optreden. Centraal daarin
is de roman Op den toren uit 1869 over de inval van de Franse republikeinen in
Antwerpen in 1792. Snieders voert een aantal goedgekozen figuren op het toneel:
de Antwerpse stadsbeiaardier, die samen met de imposante kathedraaltoren symbool
staat voor al het goede dat het verleden bood; zijn (verloren) zoon, de landverrader,
die in zijn nieuwe gedaante van revolutionair en met een nieuwe naam,
Thierry-Brutus, naar zijn vaderland terugkeert om er zijn gezinsleden en kennissen,
tot zijn eigen vader toe, het bloed onder de nagels vandaan te halen. Als leider van
een bende zogenaamde trainards, gewetenloze schurken, afpersers en moordenaars
in het kielzog van het Franse leger, fungeert hij als het summum van het Franse
canaille dat in de naam van de vrijheid en de godin der Rede de grootste
gruweldaden pleegt. Uit de Franse troepen van generaal Dumouriez zondert Snieders
dan weer positieve tegenfiguren af, zoals kapitein Marc Cordonnet, die het kwaad
de rug toekeert, het leger vaarwel zegt, zijn eigen Vlaamse roots opzoekt en trouwt
met de dochter van een rijke poorter uit Antwerpen. Net zoals in Consciences De
boerenkryg uit 1853 markeert de inkeer de wending van een nationale naar een
ethische categorie. Antwerpen wordt zonder meer het toneel van een strijd tussen
goed en kwaad. Bij dit alles wordt de lezer bitter weinig bewegings- of
verbeeldingsruimte gelaten. Snieders schrijft met deze romans een regelrecht
pleidooi om de traditionele waarden uit de tijd van het ancien régime en de Vlaamse
eigenheid te behouden, zoals die vooral in de familiekring, de religie en de
volkscultuur zijn geconserveerd. Hij knoopt daar ook een staatkundige opvatting
aan vast: de moderne maatschappij waarin de (in principe) vooruitstrevende burgerij
het voortouw neemt, moet in een eigen en vrij gemenebest een alliantie aangaan
met de oude adel en de kerk. Een symbolische scène in Op den toren is een
familiefeest waarbij een rijke ondernemende burger, een volksgezinde edelman en
een rechtgeaarde ‘bekeerde’ Franse republikein rond een kerstboom (en niet rond
de verfoeide vrijheidsboom) met kribbe dansen, waarna ze allemaal samen, naar
oud Vlaams gebruik, wafels met suiker eten.
Dit belerende gebruik van historische fictie in het laatste kwart van de negentiende
eeuw is nog duidelijker aanwezig bij de oudere broer van August, Jan Renier
Snieders. In de laatste periode van zijn letterkundige carrière schreef hij enkele
historische romans vol rabiate katholieke geloofsijver en tendens. Met De Geuzen
uit de Kempen opende het Davidsfonds in 1875 haar literaire serie
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(‘Verhalen’, nummer 1). J.R. Snieders ageerde met het boek op felle wijze tegen
de liberale en vrijzinnige opinie zoals die zich in de jaren zeventig manifesteerde in
de stedelijke cultuurpolitiek, de literaire verenigingen en de publicaties van
liberaalgezinde intellectuelen. De verhaalde episode van de beeldenstorm te
Turnhout in 1566 - waarin nota bene de Mechelse jezuïet Costerus een glansrol
krijgt en de protestanten uitschot zijn - is slechts een middel om een parallelle tijd
van onrust op te roepen, de wereld van katholieken en vrijdenkers tegen elkaar uit
te spelen en de onverenigbaarheid ervan te demonstreren. De scheerslijper (1881)
bevat scènes, zoals de ondertitel al aankondigt, ‘Uit de kerkvervolging in de laatste
dagen der voorgaande eeuw’. De auteur spaart bladzijden noch middelen om (nóg
eens) het rampzalige van de Franse bezetting en annexatie in de verf te zetten. De
inbeslagneming van de kerkelijke bezittingen en de deportatie naar Cayenne van
de priesters die weigeren de eed van trouw aan de republiek af te leggen, vormen
pieken van drama en emotie. Dat andersdenkenden en vrijzinnigen er en bloc
verdacht worden gemaakt, was voor Max Rooses reden genoeg om deze
‘ultramontaanse’ historische roman een ‘wraakroepende, letterkundige zonde’ te
noemen. Feit is in ieder geval dat Snieders vooral op de boodschap mikt en weinig
aandacht besteedt aan de literaire vormgeving. Met eenvoudige middelen zwart-wittekening, lange dialogen volgens het patroon van vraag en antwoord, een
verteller die zich voortdurend mengt in het verhaal en die volksspreuken inlast als
bron van wijsheid en die ene Waarheid - wordt het publiek van begin tot einde
bewerkt en beleerd. Enkel voor gelijkgezinden bezit de roman geen ondraaglijke
zwaarte.
Uiteraard kwam niet alleen het katholieke standpunt in historisch proza aan bod.
Vooral in historische romans die eenzelfde periode behandelen, is de polarisering
bijzonder duidelijk. Naarmate de negentiende eeuw vorderde, kwam daarbij ook
een recenter verleden in het vizier. Zo werd de revolutie van 1830 een nieuw
twistpunt en stof voor verschillende historische verbeelding. In De held van 't jaar
30 (1866), een volksroman van Peter J. Cautereels uit de reeks ‘De Familiekring’,
wordt de Belgische Revolutie voorgesteld als het resultaat van een gelukkige
combinatie van geloof en vaderlandsliefde. Een andere roman, Betzy of Antwerpen
in 1830 (1886) van Vera Diximus (pseudoniem van Constant Antoine Serrure, zoon
van de Gentse filoloog en bibliofiel Constant Philip en in het voetspoor van zijn vader
zelf historicus en numismaat), bestrijdt dit idee door uitgerekend katholieke
protagonisten ten tonele te voeren die er pro-Nederlandse opvattingen op na houden.
Hij stelt het voor - en te oordelen naar het pseudoniem maakte de auteur ook duidelijk
aanspraak op de waarheid - alsof de revolutie van 1830 vooral het werk was van
onbetrouwbare patriotten, een stelletje schorremorrie, boeren en vrijwilligers uit
Parijs. De orangisten daarentegen verschijnen hier als loyale verdedigers van het
echte
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oude Nederlandse vaderland. Serrure idealiseert zelfs de Nederlandse nationale
helden uit de periode van de scheiding, zoals Chassé en Van Speijk. In deze roman,
die ook in een Franse vertaling van de Luikenaar Edgard Deprez verscheen, is het
oude Gentse orangisme nog intact. De volumineuze historische roman De
omwenteling van 1830 van de Gentse socialistische politicus Edward Anseele
verwoordt dan weer een antiburgerlijke socialistische opinie. De Belgische Revolutie
wordt er, tegen de voorstelling in van kruiperige koningsgezinde historici als Théodore
Juste en Henri (Hendrik) Conscience, ontmaskerd als een schijnrevolutie die niets
veranderde aan de tegenstelling tussen bezitters en niet-bezitters en die na de
onderdrukking van de republikeinse en libertaire richting - Anseele neemt het op
voor de aan de kant gezette liberaal Louis de Potter - en de installatie van het
koningschap alleen maar de kerk en de burgerij ten goede kwam. Die konden na
1830 dan ook gewoon verdergaan met de ‘verslaving van het volk’, aldus Anseele.
Tegen het einde van de negentiende eeuw kon het genre dus nog goede diensten
bewijzen. Merkwaardig genoeg genoot het ook nog aanzien bij literaire jongeren en
vernieuwers. Dit bewijst ten minste De amman van Antwerpen van Pol de Mont uit
1897, met centraal daarin het hoofdpersonage Flories van Canticrode, een
raadselachtige, maanzieke en tweeslachtige figuur, die alle trekken vertoont van
een decadente literaire held uit het fin de siècle. De amman of stadsofficier verenigt
een verfijnd estheticisme én de keerzijde ervan, een pathologische moordlust,
waarmee hij zich beurtelings keert tegen zijn acht (!) echtgenotes zodra die sporen
van vruchtbaarheid vertonen en dreigen niet langer zuiver, mooi en adorabel als
bloemen te zijn. Opvallend in deze historische roman is De Monts impressionistische
techniek, waarmee hij de esthetische extase van zijn hoofdpersonage tracht weer
te geven. Dit alles wijst erop dat het genre op het einde van de eeuw in Vlaanderen
ook bij literaire avant-gardisten nog aanzien had. Zij trachtten er zelfs in hun
vernieuwingsbeweging een nieuw elan aan te geven. Dit kondigt het verdere succes
aan van het genre in het Vlaanderen van de twintigste eeuw, waarin we zien dat
historisch proza, in tegenstelling tot de dorpsroman, nog steeds als
hooggewaardeerde literatuur kon worden aanvaard (bijvoorbeeld met Soldaat Johan
van Filip de Pillecijn uit 1939), en tegelijkertijd kon functioneren als volkslectuur,
vooral dan van volksnationale en integraal katholieke signatuur, vóór en tijdens de
Tweede Wereldoorlog.

De tendensroman

aant.

Tendensromans hoefden niet altijd de omweg van de historische verbeelding te
nemen. In de periode na 1860 zien we een reeks auteurs werkzaam die de roman
hanteren om rechtstreeks actuele politieke en maatschappelijke vraagstukken
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vanuit een bepaalde ideologische optiek of opinie aan te snijden. Verteltechnisch
brengen ze geen noemenswaardige vernieuwing, behalve als ze de innerlijke
ontwikkelingsgang van een protagonist uittekenen.
De Sniedersen schreven enkele specimina van katholieke tendensromans. August
met Het zusterke der armen (1867) en vooral Jan Renier met de uitschieters De
goochelaar (1878) en Zonder God (1884). Zoals Max Rooses in een bespreking
van eerstgenoemde lijvige roman schreef, is het in deze teksten niet zozeer van
belang wat de auteur over bepaalde levensbeschouwelijke aangelegenheden denkt,
als wel wat hij anderen erover wil doen denken. In het geval van De goochelaar
gaat het erom dat de lezer ervan overtuigd raakt dat vrijzinnigheid des duivels is,
en verdraagzaamheid ertegenover uit den boze. Aan de andere kant van het
spectrum staat een traditie van antiklerikale romans die al in 1857 met Twee
goddeloozen van Pieter Frans van Kerckhoven werd ingezet, dat postuum werd
gepubliceerd onder de (symbolische) schuilnaam Jan de Vry. De roman voert een
eenvoudig stel werklieden uit een kleine Vlaamse provinciestad (Oudenaarde?) op,
dat door een mengeling van toeval en kwade wil als ‘goddelozen’ het slachtoffer
wordt van laster en vervolging, tot op het punt dat enkel emigratie naar Amerika nog
een uitweg biedt. De kerk wordt schuldig geacht aan de georganiseerde hetze op
weerloze enkelingen. Van Kerckhoven begon overigens al zeer vroeg zijn kritiek te
spuien op priesters die aan politiek deden, of zelfs op het priesterambt als dusdanig,
dat maakte dat jonge mensen soms het leven aan zich zagen voorbijgaan, zoals in
het navrante verhaal ‘Aan wie de schuld?’ uit de bundel Licht en bruin van 1850.
Een vergelijkbare strijd tegen bijgeloof, kwezelarij en uitbuiting voert Lodewijk Smits
veel later in zijn verhalenbundel Uit het leven (1891) en roman De boer der Schranse
(1892); de auteur weet de strekking te verwerken in sterke verhalen over het
primitieve boerenleven in de Antwerpse Kempen. Hij hanteert ook het wapen van
de ironie. In de lijn van regelrechte ‘tendenz’ ligt De dorpsbeschaver (1874) van
Albijn van den Abeele. Fictie staat daar helemaal in dienst van de voorstelling van
een idealistisch beschavingstraject in de persoon van een arts die erin slaagt, met
de steun van enkele gelijkgezinden, om van een achterlijk landelijk gehucht dat
gebukt gaat onder bijgeloof en onverdraagzaamheid een soort modelgemeente te
maken waarin godsdienstvrijheid, zelfbestuur en volksonderwijs de nieuwe waarden
zijn.
Twee romans van Virginie Loveling brengen de tendensroman in Vlaanderen op
een hoger niveau. In onze Vlaamsche gewesten, dat in 1877 onder het mannelijk
pseudoniem W.G.E. Walter verscheen, werd geschreven naar het model van de
ideologische roman Partie perdue van de liberale graaf en bekend vrijmetselaar
Eugène Goblet d'Alviella, die het jaar daarvoor in de Revue de Belgique was
verschenen. Dit werk van Loveling is duidelijk ontstaan uit de

Willem van den Berg en Piet Couttenier, Alles is taal geworden. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1800-1900

692
bittere ontgoocheling die in liberale kringen heerste na de onverwachte
verkiezingsnederlaag van juni 1876. De ‘politieke schetsen’ (ondertitel) laten zien
hoe het Vlaamse platteland op jammerlijke wijze in de greep raakt van een nieuwe
generatie intolerante katholieke geestelijken, en dat via het geval van een wijze
bejaarde liberaal die eerst toeschouwer is en vervolgens zelf slachtoffer wordt van
het schrikbewind. De roman Sophie (1884) is ook uit politieke overtuiging en morele
verontwaardiging geschreven - de titel luidde eerst De strijd ten lande - maar daar
staat tegenover dat Loveling hier een eerder registrerende vertelstijl hanteert die,
ogenschijnlijk toch, voor meer afstandelijkheid zorgt. Daardoor krijgt de roman in
de eerste plaats het karakter van een documentaire. Vrij zakelijk geeft die een schets
van de politiek-ideologische strijd die in de periode 1879-1884 op het Vlaamse
platteland werd gevoerd met als twistpunt de organisatie van het onderwijs (de
‘schoolstrijd’ waarnaar de eerste titel verwees). Een liberaal offensief riep in die
jaren tot een georganiseerde katholieke tegenreactie op met een boycot van de van
staatswege ingerichte gemeentescholen. De weergave van het klerikale
machtsmisbruik leidt tot kritiek op, zelfs spot met de moreel gedegradeerde lagere
clerus, vooral in hun geldzucht en drankmisbruik, een topos overigens in de
toenmalige liberaal georiënteerde pers, literatuur en kunst. Het volstaat te verwijzen
naar de spotprenten van de Franse schilder Gustave Courbet die in 1868 ook al in
België circuleerden - zoals de groteske satire Le retour de la conférence - en
waartegen bijvoorbeeld de politieke journalist (en katholiek priester) Guido Gezelle
in het Brugse weekblad 't Jaer 30 fel van leer trok. Sophie biedt echter ook een
alternatief. Niet alleen wordt een ander priesterbeeld verkend, maar vooral ook door
de psychologische uitdieping van het hoofdpersonage, Sophie Overmeire, stelt
Loveling hier een ideaaltype voor van een wilskrachtige, intelligente en beginselvaste
vrouw die een lawine van rampen en tegenslagen het hoofd kan bieden: een
familiedrama, de valkuil van een huwelijk met een dominante man, de klerikale
onverdraagzaamheid. De verteller volgt op afstand, maar ook met empathie de
levensbeschouwelijke evolutie van die boeiende vrouw die met een overdaad aan
kwaad wordt geconfronteerd. In dat opzicht is Sophie ook een overtuigende
ontwikkelingsroman. Na het stadium van de geloofscrisis en de ‘doolhof van twijfel’
schetst het boek de zoektocht naar een nieuw godsgeloof buiten de kerk en vooral
naar een nieuwe morele leidraad die het hoofdpersonage vindt in de vrijzinnigheid,
het liberaal protestantisme, en uiteindelijk in het persoonlijk geweten en het evangelie.
Het genre van de tendensroman bewees hiermee zijn nut en kracht te hebben in
het politiek en ideologisch geladen culturele klimaat van de late negentiende eeuw
in Vlaams-België. Het voortbestaan ervan wijst ook in die richting. Honoré Staes
schreef er een aantal in het voetspoor van de gebroeders Snieders.
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Andere hebben te maken met de sociale kwestie, de arbeidersbeweging en het
politieke democratiseringsdebat na 1880.

Gustave Courbet, Le retour de la conférence. Het doek uit 1862 werd op het Salon van
Parijs geweigerd wegens inbreuk op de religieuze moraal. Overgenomen uit: R. Fernier, La
vie et l'oeuvre de Gustave Courbet: catalogue raisonné. Lausanne, 1977-1978, I, 197 (nr.
338).

Een socialistische tendensroman is Voor 't volk geofferd (1881) van Edward Anseele,
medestichter van de Belgische Werkliedenpartij (1885) en de coöperatieve
maatschappij Vooruit te Gent. Het gaat in feite om een sterk geromantiseerde
biografie van Emiel Moyson, die in 1868 overleed. De roman verscheen als feuilleton
en moest in de eerste plaats de socialistische propaganda dienen. Vandaar dat
Moyson - agitator, democraat, voorstander van een sociale Vlaamse Beweging en
dichter - hier vooral als militant van de arbeidersbeweging en pionier van het
socialisme wordt geportretteerd. In het licht van de boodschap wordt ook met veel
miserabilisme een beeld gegeven van de Gentse arbeidersklasse en van daaruit
worden het burgerlijk kapitalisme, de kerk en de monarchie op de korrel genomen.
Later werd de roman literair geconsacreerd, vooral door een heruitgave in 1957 in
een bewerking door Louis Paul Boon, alias Boontje. Exponent van de
antisocialistische beweging in Vlaams-België is daarentegen de tweedelige roman
Dwars door 't leven (1887) van Edmond de Geest uit Lokeren. De Geest vertelt hier
en daar met vaart, maar de reformistische strekking is opvallend, in die mate zelfs
dat de criticus Max Rooses, zelf niet helemaal onpartijdig als beginselvast
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liberaal, in een recensie sprak van vooringenomenheid en ‘kleingeestige haat’ tegen
socialistische leiders. Jammer genoeg degradeerde de daaropvolgende pennentwist
tot een persoonlijke scheldpartij.
Andere sociale tendensromans hebben te maken met het ontstaan van de
christendemocratie in België en dateren al van het begin van de twintigste eeuw.
Schoolmeester (1907) van Alfons Sevens is een pleidooi voor verplicht onderwijs
en is de zoveelste poging om ‘het Vlaamsche volk te verheffen uit de onwetendheid’,
zoals de auteur in zijn voorwoord schrijft. Jan Vleminx (1912) van Hector Plancquaert,
een politicus, radicaal democraat en woordvoerder van de Daensistische Beweging
- een radicale en populistische vleugel van de christendemocratie in Vlaams-België
- oefent van binnenuit scherpe kritiek uit op het katholicisme, met een groot aandeel
aan betogende passages. De auteur hamert vooral op de morele ontaarding, het
conservatisme en het tekort aan sociaal bewustzijn in katholieke kringen. De roman
bevat overigens een kostelijke realistische beschrijving van een conferentie in de
pastorij van Houtem, inclusief het copieus diner dat de magen van de zielenherders
te verwerken krijgen. De lastige terugtocht en de lachende buitenlieden in het veld
alluderen op de spotprent van Courbet.

Het esthetisch realisme

aant.

Haaks op de ernst en de gloed van de Vlaamse tendensromans staat de afstandelijke
ironie waarmee Anton Bergmann, student in de rechten aan de Gentse universiteit
en generatiegenoot van Vuylsteke en Moyson, onder de schuilnaam Tony vanaf
1854 enkele schetsen publiceert in de almanakken of het mengelwerk Noord en
Zuid van het Gentse studentengenootschap 't Zal Wel Gaan. Wanneer twintig jaar
later Bergmann als literator met het veel bekendere werk Ernest Staas voor het
voetlicht treedt - in hetzelfde jaar 1874 waarin ook de gezusters Loveling met hun
Novellen debuteren - zal de Gentse uitgever Adolf Hoste aan Paul Fredericq
schrijven:
Zoo als gij zegt, zullen de lezers van Conscience daar niet veel smaak
in vinden, maar voor hen is het niet geschikt! Het zijn de Gebildete, die
mij dit moeten koopen. Voor hen was er niet veel, om niet te zeggen niets,
in ons land. Met eenige uitgaven gelijk Tony, de Loveling's, Het
Ned[erlandsch] Museum, zullen wij, hoop ik, aan dat publiek voldoening
geven, en er bijna een publiek mede scheppen. Als de mode daar eens
zal zijn, dan zijn wij gered.
Het is dat nieuwe publiek van literair geletterden, die beschikken over de nodige
literaire bagage en het vermogen tot esthetische waarneming, dat wordt
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beoogd met lichtvoetig fictief proza waarin het niet meer om de boodschap gaat,
maar om de stijl.

Titelpagina van Tony, Ernest Staas advocaat. Schetsen en beelden. Gent, Ad. Hoste, 1874.
Met illustraties door Willem Geets. Titelprent met medaillonfoto.

De Schetsen en novellen van Tony, die Jacob J.F. Heremans in 1875 zou
verzamelen, hebben geen ander dan een literair en esthetisch doel en moeten in
de eerste plaats worden gelezen als een spel met en een distantiëring van de oude
sjablonen van de Vlaamse verhaalkunst, zoals die op dat moment werd
vertegenwoordigd door Conscience en zijn omgeving. ‘Eenige bladzijden uit het
leven der vlooien’ (1854) alludeert niet alleen in de titel op een werk van Conscience
(Eenige bladzyden uit het boek der natuer uit 1846, zie hierboven), maar het hele
verhaal is een pastiche op het genre van de wetenschappelijke of natuurhistorische
roman en zet in één beweging ook de conventies van het idealistische reisverhaal
en de historische roman te kijk. De didactische strekking van de zedenroman en
het heroïsche zendingsimago van de Vlaamse auteur worden onderuitgehaald in
de allegorische satire ‘De meulenaer’ (1855). Met mislukte tochten, afgebroken
verhalen, overstatements en de ironische confrontatie van verhevenheid en banaliteit
parodieert Bergmann de
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hoogdravendheid, de ernst en de vanzelfsprekendheid van de gangbare idealistische
en sentimentele prozaliteratuur. Hierachter schuilt een verlangen naar een waarachtig
schrijverschap en een persoonlijke stijl.
Voorlopig zette Bergmann echter die zoektocht niet voort. Na zijn studietijd brak
namelijk een drukke periode aan, waarin hij zijn advocatenambt combineerde met
een brede culturele activiteit als liberaal flamingant, journalist en publicist. Hij schreef
onder meer een uitgebreid vulgariserend historisch werk over zijn geboortestad Lier.
Toch keerde hij in extremis - hij stierf in 1874, nog geen veertig jaar oud - naar de
creatieve literatuur terug. Eerst publiceerde hij enkele superieure reisnovellen, Twee
Rhijnlandsche novellen (1870) en Brigitta (1871), waarin hij niet alleen de stereotypes
van het vroege Europese toerisme en het type van de landzieke en dorstige
‘Vlaanderaar op reis’ ironiseert, maar ook een internationale groep reizigers in een
Duits pension in het Siebengebirge bijzonder raak en nuchter observeert. De structuur
van het verhaalgenre werkt hier effectief: de novellen laten de vervoering en het
optimisme die de lezer normaal van reisverhalen kon verwachten, omkeren in
ontgoocheling en bedrog. Een heroïsche tocht eindigt in kwelling en ontnuchtering.
In 1874 publiceerde de zieke auteur uiteindelijk zijn Ernest Staas advocaat. Schetsen
en beelden, waarvan hij nog net presentexemplaren kon rondsturen. Hij vroeg
Nicolaas Beets (Hildebrand) om diens mening. Het antwoord uit Utrecht van 19
januari 1874 kon aan de ‘zieltogende’ Tony niet meer worden meegedeeld. Een
tragisch geval, want Beets' oordeel was lovend en bijzonder ad rem:
Het is waarheid en leven, geest en gevoel; fijnheid van teekening met
losheid van trek. Juistheid van opvatting, en schilderachtigheid van
uitdrukking. En in plan en aanleg zoowel als uitvoering, die matiging, die
sobriëteit, die gelijk zij van het zelfbezit in den schrijver getuigt, ook de
kracht van zijn werk is.
Het boek geeft een goed idee van de weg die Bergmann met zijn schrijverschap
opging, maar spijtig genoeg niet ten volle kon realiseren. In deze geromantiseerde
autobiografie van een advocaat verkent een ik-verteller via herinnering aan en
(her)beleving van het verleden de contouren van een zelfbeeld. Enerzijds wordt met
veel wijsheid afstand genomen van al te ambitieuze fantasmen. Daarbij hoort de
nuchtere, ironische observatie van types en figuren uit de persoonlijke en
professionele sfeer. Anderzijds wordt via de brug van de zintuiglijke ervaring met
veel nostalgie en sympathie teruggegrepen naar verloren emotionele banden en
beelden uit het verleden. Het resultaat is een heel speciale sfeer van melancholie,
die dankzij de sobere stijl nergens vervalt tot pathetiek. ‘Matiging’ was een
zeldzaamheid onder de Vlaamse auteurs van die tijd.
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Foto van Jeanette Delcroix (1826-1897).

Toch was Bergmanns stijlvernieuwing niet helemaal onvoorbereid of uniek. Hoewel
nog veel grover in haar typisch ‘Vlaamse’ spottende vrolijkheid - naar een
karakterisering van Charles Potvin - zijn er vroeger al sporen te vinden van
humoristisch proza bij schrijvers als Johan van Rotterdam, Napoleon Destanberg
en Lodewijk Vleeschouwer. Ook Guido Gezelle moet hier worden vermeld, van wie
ook het proza vernieuwend is omdat hij daarin, net zoals in zijn poëzie, de natuurlijke
en dynamische volkstaal als basis hanteert. Met zijn proza beoogt hij meestal een
didactisch en religieus doel, maar in zijn uitgebreid polemisch of vulgariserend
journalistiek proza uit de jaren zestig, dat in de spectatoriale traditie ligt, sprankelen
geestigheid, sappige volkshumor en taalvirtuositeit. Zijn politieke scheldproza mag
met een eng ‘versteend conservatisme’ zijn geschreven, het is stilistisch knap en
interessant. Veel van dat proza bleef ongebundeld; Gezelles journalistieke proza
werd postuum, zij het niet volledig uitgegeven. Vleeschouwer verzamelde zelf een
aantal van zijn grappige stukjes, zowel oorspronkelijke verhalen als vertalingen die
eerder in zijn weekblad Reinaert de Vos waren verschenen, in Het boek der
vertellingen en andere kuizelarijen (Antwerpen 1863). Vermakelijk zijn Vleeschouwers
persiflages op een ‘Congres der woordenkramers’, een Antwerpse
varkensmaatschappij of de zitting van de ‘wereldberoemde rederijkkamer De Gulde
Ajuin te Cladbeeck’.
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De titels zetten de (karikaturale) toon. Ook hierin is een avontuurlijk reisverhaal te
lezen of hoe Willem Wisjes in Parijs in grote verlegenheid wordt gebracht.
Van fijnzinnigheid getuigt het proza van Jeanette Delcroix (een onderwijzeres uit
Deinze, 1826-1897, gehuwd met Justin Joossens), die als vrouwelijk auteur volledig
in de schaduw bleef van haar veel bekendere broer, de schrijver en ambtenaar
Désiré (zie hierboven). Ze werd in het verleden nauwelijks opgemerkt, op een
recensie en enkele vermeldingen na. En ook al werd ze nog in 1910 door Coopman
en Scharpé om haar ‘snaakse en vrouwelijk scherpe opmerkingsgeest’ geloofd,
haar werk raakte later volledig in de vergetelheid. Pas honderd jaar na haar overlijden
kreeg ze een eervolle plaats in een bloemlezing. Haar korte roman Fernandina en
Frederika of der vrouwen-peerlen (1860) en haar zedenschets De erfenis van Tante
Nelleken (1863) getuigen niet alleen van fijne humor en ironische afstandelijkheid,
maar haar vertelstijl munt ook uit, zeker ten opzichte van haar tijdgenoten, door
introspectie, commentaar op de vertelactiviteit en een speelse dialoog met de lezer.
Met veel wijsheid en finesse portretteert ze ook mannelijke personages in hun
zelfoverschatting en in de holle retoriek van de propagandataal die ze als
wereldvreemde flaminganten en potsierlijke redenaars hanteren. Misschien parodieert
ze hiermee wel het taalgebruik dat ze Vlaamse auteurs ten huize van Désiré Delcroix
had horen debiteren.

Naturalisme à la carte

aant.

De vraag naar een prozaliteratuur die, wars van dienstbaarheid aan externe
doelstellingen, op artistieke waarachtigheid, innerlijke beleving en authenticiteit was
gebaseerd, werd in de laatste twee decennia van de negentiende eeuw ook in
Vlaanderen steeds luider gesteld. Ze was allereerst het resultaat van een
consequente realismeopvatting. Literatuur moest de werkelijkheid in al haar facetten
weergeven en ze kon schoonheid bereiken zonder aan vanzelfsprekende morele
categorieën over het ware en het goede gebonden te zijn. Die eis van verisme zou
nog scherper worden gesteld door kennismaking met en import van de poëtica van
het naturalisme, eerst uit de Franse literatuur, vervolgens de Frans-Belgische en
dan de Nederlandse literatuur uit het Noorden.
Vlaamse schrijvers konden zich niet veroorloven zich openlijk te manifesteren als
adepten en navolgers van de romankunst van Zola of de gebroeders De Goncourt.
Critici verzwegen het fenomeen, wat onder meer een verklaring is voor het late
doordringen van het naturalisme in Vlaanderen. Waar het dan toch ter sprake kwam,
hanteerde men banbliksems. Vanaf de eerste opvoering van de toneelbewerking
van L'Assommoir van Zola (door Victor Driessens op de kermis of foor van Antwerpen
in 1879) was de ontvangst van het Franse naturalisme zeer negatief in het openbare
debat, maar onderhuids stimuleerde het de Vlaamse prozaïsten wel hun werk te
laten evolueren in de richting van een
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waarachtig document humain. Een representatieve uitspraak is die van Reimond
Stijns in het ‘Vooraf’ op zijn roman In de ton van 1891:
Ik heb uit het leven om mij heen gegrepen, heb mij niet afgevraagd, of
hetgeen ik wilde behandelen te treurig, te zwaarmoedig is. Hetgeen ik
zag en voelde, heb ik getracht zoo getrouw en zoo kunstvol mogelijk weer
te geven. Jammer, dat de werkelijkheid niet altijd rozenkleurig is.
Voor de vroegste manifestaties van dergelijke programma's moeten we verder terug
in de tijd. Al in 1879 publiceerde Amand de Vos onder het pseudoniem Wazenaar
te Gent Een Vlaamsche jongen, een autobiografische roman die de auteur echter
al bij het verschijnen buiten elk genre of stramien wilde plaatsen en vooral als een
natuurlijke ‘spruit van vrijen wasdom’ voorstelde waartoe hij zich gedwongen had
gevoeld. Een roman uit noodzaak geschreven. Lode Baekelmans noemde De Vos
een ‘toverleerling van Multatuli’ die naar eigen inzicht naar waarheid en schoonheid
zocht. Onvast in zijn artistieke expressie en overgevoelig voor kritiek als de
individualist Wazenaar overigens was, zou hij zijn leven lang spiegelgevechten
aangaan met de Vlaamse literaire kritiek. In zijn roman zelf volgt een op het eerste
gezicht traditionele verteller de protagonist Constant Vliermans, een soort alter ego,
op de voet: een arme, maar integere en begaafde boerenzoon die ondanks de
tegenkanting van zijn klerikaal milieu zijn einddoel weet te bereiken, namelijk arts
én schrijver worden, ook al moet hij daarvoor bovenmenselijke inspanningen leveren,
zowel op materieel als op geestelijk vlak. Net zoals veel andere intellectuelen in
Vlaanderen - de auteur verwijst in een spel van fictie en realiteit naar strijdmakkers
als Emanuel Hiel - kampt hij met een minderwaardigheidsgevoel, aangewakkerd
door vernederingen om zijn geringe afkomst. Ook wil hij zich bevrijden van het
‘gareel’ van zijn katholieke milieu en het oude godsbeeld om zonder angst te kunnen
spreken en denken. Opvallend is de rol die literatuur in die ontvoogdingsstrijd speelt:
de verteller last bij herhaling verboden lectuur en inspirerende teksten in (Conscience,
Loveling, Multatuli en anderen). Wazenaar documenteert daarmee ook het Vlaamse
literaire emancipatieproces. Nieuw daarbij is niet zozeer het feit dat de auteur ook
een politieke boodschap overbrengt en een pleidooi houdt voor het vrije denken en
het liberalisme, tegen katholieke bekrompenheid en obscurantisme in.
Tendensromans vielen binnen de norm (zie hierboven), ook al leverden die natuurlijk
voor- en tegenstanders op.
Vooral echter met zijn schriftuur verlaat Wazenaar de vertrouwde paden. In
Nederland zou Albert Verwey in De Nieuwe Gids van 1885-1886 Wazenaar
kenmerken als een voorloper van Netscher en Cooplandt omwille van zijn plastisch
en beeldend vermogen, het harde realisme en het doorbreken van de verwach-
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ting van een happy end. In Vlaanderen ging Wazenaar in tegen het heersende
harmoniemodel. Uit kritieken van A.M. Prayon van Zuylen in Nederlandsch Museum
en Isidoor Teirlinck in De Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle, maar ook van Domien
Sleeckx in De Toekomst en Pol de Mont in Het Pennoen, blijkt dat men veel moeite
had met de hybride compositie. De losse schetsen en het vreemde mengsel van
verhaal, essay en poëzie vormden een ware doolhof waarin de lezer het
noodzakelijke verband miste tussen de handeling en de hoofdgedachte. Ook het
hoofdpersonage - nu eens heldhaftig, dan weer egoïstisch - ontbrak het aan
homogeniteit. En wat het realisme betreft nam men in Vlaamse katholieke kringen
- maar ook in Nederland in de persoon van Lodewijk van Deyssel, die in Dietsche
Warande van 1884 sprak van ‘satanische godsdiensthaat van een prulfilosoof’ uiteraard vooral aanstoot aan de geloofsafval, het onbetamelijke ‘geuzenproza’ en
in het bijzonder enkele ‘walgelijke’ medische scènes, zoals een bezoek aan een
lijkenhuis en het cynische tafereel ‘De keizersnede’. Met multatuliaanse opstandigheid
laste Wazenaar die dramatische en hallucinant rauwe scènes in met de bedoeling
de katholieke hypocrisie en het zieltjeswinnen aan te klagen. De katholieke kritiek
vond er alleen een bewijs in van literaire onwaarschijnlijkheid en ideologische
vooringenomenheid bij de auteur. Typisch voor de literaire situatie in Vlaanderen
rond 1880 is wel dat Wazenaar zich in twee brochures tegen de kritiek verdedigde
- zijn werk was geen roman met een vaste intrige, maar een artistieke tekening naar
het leven; zijn hoofdpersonage was een menselijke held - en in een tweede,
aanzienlijk omgewerkte uitgave in 1881 ook de nodige aanpassingen aanbracht om
toch enigszins aan de norm tegemoet te komen. Hij verminderde daarin het aandeel
van de ingelaste poëziefragmenten en deed het nodige om de harde scènes en de
al te plotselinge wendingen in het gedrag van zijn protagonist te motiveren. Wazenaar
wenste als schrijver aanvaard te worden. Het mocht echter niet veel baten, wat bij
de geïsoleerde auteur alleen verbittering en machteloze polemiek opleverde. Navrant
is wel dat bij dat alles de kritiek weinig oog had voor het ongewone en experimentele
karakter van Wazenaars vertelstijl. Een doorgaans traditionele verteller geeft geregeld
via erlebte rede stem aan de gedachtewereld van de personages, zeer effectief in
bijvoorbeeld de weergave van het typische taalgebruik van plattelandslieden, de
nog onsamenhangende toekomstplannen van de jonge boerenzoon of de verwarde
geest van de krankzinnig geworden Oom Nelis, slachtoffer van een pathologische
geloofsijver en devotie. Een zichzelf relativerende verteller treedt meer naar de
achtergrond en tast, dikwijls in vraagvorm, indrukken, ervaringen en gedachten af.
Die techniek stimuleert ongetwijfeld het zelfstandig lees- en denkproces bij de lezer.
Soortgelijke experimenten zijn ook waar te nemen in het prozawerk van Reimond
Stijns, die tot 1884 een schrijversduo vormde met Isidoor Teirlinck.
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Hun belangrijkste werk is Arm Vlaanderen (1884), nog een tendensroman met een
liberale optiek die een waarachtig en anti-idealistisch beeld wil geven van het in
geestelijk opzicht arme Vlaanderen, zoals dat een dieptepunt beleefde tijdens de
schoolstrijd. Stijns-Teirlinck gaan hier verder in het voetspoor van Virginie Loveling
en Wazenaar. Na de vingeroefeningen in hun novellenbundel Aldenardiana (1880)
voert het duo in hun groots opgezette tweedelige roman uit 1884 een bevlogen
onderwijzer ten tonele, Everaart Vanderlaen (anagram van ‘Vlaanderen’), die
tevergeefs de tegenstand van clerus en adel tracht te overwinnen om het platteland
uit een toestand van intellectuele en geestelijke onderontwikkeling te halen. De
auteurs geven niet zonder parti-pris een realistisch beeld van het half idyllische, half
ontredderde en verpauperde Vlaanderen van de late negentiende eeuw. Interessant
is dat ze hun documentaire ontvoogdingsverhaal verbinden met een liefdes- en
detectiveverhaal. De oplossing van een mysterieuze misdaad vormt een tegenwicht
tegen de mislukkingen op de andere twee niveaus. Hiermee trachten de auteurs
een al te belerende tendensroman te vermijden over de ‘ontslaving’ van het Vlaamse
volk. In die richting wijst ook de vertelwijze. Via commentaar en betoog wordt hier
nog duidelijk een antiklerikale en vrijzinnige levensvisie aangereikt. De roman is
echter hybride, omdat er ook passages in voorkomen waarin de verteller zich met
een gespeelde onwetendheid schuilhoudt om zoveel mogelijk zijn personage zelf
aan het woord te laten en de lezer te stimuleren diens gedachtegang te volgen. Dat
gebeurt vooral in die gedeelten waarin met voorkeur behandelde onderwerpen aan
bod komen, zoals het onderwijs en het schoolsysteem, dat de schrijver Stijns (in
leven onderwijzer van beroep) als een autoritaire ‘fabriek’ aan de kaak stelt.
Stijns experimenteert hier (in het voetspoor van Wazenaar) met nieuwe
verteltechnieken die met de poëtica van het Franse naturalisme in Europa verspreid
raakten, maar die hij, op basis van een vertrouwensrelatie tussen verteller en lezer,
in de context van de Nederlandse literatuur in Vlaanderen verzoent met een
autochtone verteltraditie waarin literatuur een spiegel voorhoudt van een betere
wereld. In enkele teksten uit 1904 en 1912 zou Cyriel Buysse, de auteur die
uitgerekend het felst met deze traditie zou breken, met een zekere nostalgie
terugblikken op die traditie van volksvertellers van het type Conscience die niet voor
een categorie van ontwikkelde lezers óver het volk schreven, maar schreven vóór
het volk:
Conscience kan men zich voorstellen als een goedmoedige, bejaarde
vader, die zacht en kalm glimlachend te midden van zijn vele kinderen
en kleinkinderen om het haardvuur zit, en hun lang en veel vertelt van
romantisch-mooie dingen. Wat Conscience aan zijn volk vertelde was
niet de dagelijkse, hun maar al te bekende
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werkelijkheid van hun zwoegersleven; 't was hem integendeel te doen
om hun die ruwe werkelijkheid te doen vergeten, en ze mee te voeren in
hogere en zachtere sferen, waar de mensen gelukkiger waren, of door
wilskracht zouden kunnen worden. Hij was een romantieke moralist, en
hij was ook en vooral: een trooster.
Met het naturalisme introduceren ook de Nederlandstalige auteurs in Vlaanderen
een fundamentele kritische houding ten opzichte van de idealiserende waarde van
fictie. Er gaapte wel een kloof tussen de Vlaamse verteltraditie en het ideaalmodel
van de naturalistische poëtica. In een wereld zonder mythes, illusies en taboes wordt
de mens daarin immers gedefinieerd aan de hand van objectieve factoren (zoals
fysiologische aard, temperament, afkomst en milieu) en de literaire tekst geeft in
een reeks episodes van het dagelijks leven een koele analyse van een aantal
ontwikkelingsprocessen waaraan het individu op grond van premissen op
noodzakelijke wijze onderworpen is. Die experimentele methode levert prozateksten
op met plots die een aftakeling of desillusie uittekenen, geregistreerd door een
neutrale verteller, die optreedt als een verborgen regisseur. In de context van de
Vlaamse literatuur kwam een dergelijk model hard aan. Zonder dat het rigoureus
werd toegepast, liet het toch duidelijke sporen na. In het algemeen versterkte het
de tendens naar verisme en anti-idealisme. Het stimuleerde bij de Vlaamse auteurs
ook de techniek van de introspectie, bijvoorbeeld in enkele studies van ziektegevallen
- Buysse schreef psychologische studies van de wraak en de seksuele obsessie in
respectievelijk ‘De wraak van Permentier’ (1896) en Schoppenboer (1898) - waardoor
het naturalisme, een beetje paradoxaal, de ontwikkeling van de psychologische
roman bevorderde. Overheersend zijn wel de sociologische studies van het
determinerende milieu, of dat nu het gedegradeerde platteland, het stadsleven of
de gemechaniseerde arbeidsomstandigheden zijn. De verhalen ontmaskeren een
illusie, schijn of uitzichtloos bestaan in een fatale ‘sarrende kring’, met als
geprivilegieerd hoofdpersonage een antiheld in de vorm van slachtoffer, zondebok,
gestigmatiseerde (de ‘biezenstekker’ van Buysse), gevallen vrouw of zwerver. De
romanwereld is die waarin de arbeid niet meer adelt en de mens ofwel verdierlijkt,
ofwel vereenzaamt, ofwel onverschillig geworden is. Allerlei vormen van uitbuiting,
hypocrisie en bijgeloof worden fel bekritiseerd. Dat maakt dat de verteller, conform
de traditie in Vlaanderen, toch zeer duidelijk aanwezig en betrokken blijft, hetzij door
het prijsgeven van een visie (via medeleven en verontwaardiging) hetzij door een
al te subjectieve, zelfs karikaturale voorstelling.
Bij dat alles vallen de accentverschillen op bij de afzonderlijke auteurs die aspecten
van het model integreerden in een eigen programma. Zo is bij de al aangehaalde
Lodewijk Smits het aandeel van de aanklacht tegen allerlei vormen van
onrechtvaardigheid en uitbuiting en de overdracht van een (zij het
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kritische) boodschap nog zeer prominent. Hij maakt dankbaar gebruik van het
naturalistische motief van de verdierlijking van de soort onder invloed van het milieu
om zijn antihelden te karakteriseren en de antiburgerlijke en antiklerikale tendens
van zijn verhalen te versterken. De minder bekende Oost-Vlaamse auteur Gustaaf
D'Hondt brak in enkele kritische bijdragen een lans voor waarachtige kunst, wars
van een literatuur die enkel droombeelden voorschotelt. Servaes Daems was zijn
opponent. In zijn Novellen en schetsen (1891) thematiseert D'Hondt de tegenstelling
tussen schijn en realiteit. Hij confronteert er valse voorstellingen, gevoed door
sentimentele en idealistische romans, met desillusie en doorbreekt daarvoor, naar
naturalistisch recept, opzettelijk taboes met enkele verhalen met een finale zelfmoord.
Zijn sombere verhaal ‘De deserteur’ is daar een mooi voorbeeld van.

Reimond Stijns, Hard labeur. Rotterdam, Boogaerdt, 1904, met bandversiering van Herman
Teirlinck.

Reimond Stijns ontwikkelde na 1884 zijn artistiek schrijverschap, tussen traditie
en innovatie, maar zeker geïnspireerd door het Franse naturalisme. Hij analyseert
de impact van milieu- en erfelijkheidsfactoren in schetsen als Gemeen volk (1886)
en de romans Ruwe liefde (1887) en In de ton (1891), hoewel hier en daar nog
gecompenseerd door wat humor en het inroepen van de noodlotsgedachte. Absoluut
hoogtepunt vormt ongetwijfeld zijn roman Hard labeur uit 1904, waarin hij
compromisloos de degradatie voorstelt van een primitieve en
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driftmatige machtmens, de antiheld Jan Speeltie, die uit een extreme geld-obsessie
- de lezer moet tergend lang wachten om hiervoor een zekere motivatie te krijgen
- en dan nog eens met de wrede medeplichtigheid van zijn vrouw, zijn gezin
gewelddadig onderdrukt (tot en met moord en doodslag op een weerloos kind),
zonder dat dit maar tot enige verbetering of uitkomst leidt. Hier is weinig hoop op
regeneratie. Het animale recht van de sterkste wordt gewoon op de volgende
generatie overgeënt. In een late biecht laat de verteller zijn hoofdpersonage zeggen:
‘De wereld is voor de bedriegers, en God en bemoeit zich niet met ons!’ Alle waarden
die in de traditionele Vlaamse zedenroman hoog stonden aangeschreven, het
arbeidsethos, de burgerlijke matiging en de medemenselijkheid voorop, worden hier
met voeten getreden. Met dit debacle schreef Stijns wel een roman van formaat die
de lezer nog steeds naar de keel kan grijpen.
Ook Virginie Loveling verwerkte het naturalisme in haar oeuvre, inclusief de
darwinistische denkbeelden die met deze poëtica verband houden. Zo weegt ze al
in de novelle ‘De kwellende gedachte’, die van 1875 dateert, de kansen voor vrijheid
en geluk van de vrouw af tegen de factoren van erfelijkheid en milieu. In de roman
Madeleine (1897) laat ze zien hoe de beste bedoelingen niet kunnen opwegen tegen
de afkomst als het erop aankomt een meisje uit een gedegradeerd milieu een
burgerlijke opvoeding te geven. Latere teksten, de novelle ‘Meesterschap’ (1898),
en de romans Erfelijk belast (1906) en Het revolverschot (1911), tonen aan hoe ze
actuele thema's uit de evolutietheorie, zoals de natuurlijke selectie of de erfelijk en
fysiologisch bepaalde verschillen tussen man en vrouw, in haar werk integreert,
maar er ook kritisch mee in dialoog treedt. Ze zoekt via fictieve verhalen naar
alternatieven voor een pessimistisch degeneratiemodel en de gedetermineerde
rolpatronen van man en vrouw, hoewel ze dikwijls ‘de groote, wreede, gruwzame
strijd voor het geluksbestaan’ laat eindigen in mineur. Veel personages verliezen
de strijd.
Cyriel Buysse toonde het overtuigendst aan waartoe een compromisloos
‘naturalistisch’ verisme in fictief proza in staat was. Hij spiegelde zich aan
voorbeelden uit de Franse en Frans-Belgische literatuur (Zola, Lemonnier en
anderen) om een reeks sterke novellen en romans met naturalistische inslag te
schrijven. Ze brachten een schokeffect teweeg, ook al was het de auteur daar niet
om te doen. Het model was eerder een middel om als schrijver met een bestaande,
als achterhaald ervaren praktijk te breken en op zoek te gaan naar een eigen
artistieke schriftuur die authentiek en noodzakelijk was. Daarvoor moesten enkele
taboes van tafel worden geveegd, en in het geval van Buysse was dat een vergeten
brok Vlaamse realiteit. Een schijnbaar onbewogen weergave van het verpauperde
plattelandsproletariaat in Oost-Vlaanderen liet hem toe de primitieve wetten van het
bestaan te exploreren, gesteund door evolu-

Willem van den Berg en Piet Couttenier, Alles is taal geworden. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1800-1900

705
tionistische opvattingen over de natuurlijke selectie en het determinisme, net zoals
de modernistische naturalistische auteurs in Frankrijk en Franstalig België dat voor
hem hadden gedaan. Zijn ‘studies’ zou hij later overigens uitbreiden tot andere
groepen en klassen van de maatschappij, waarbij ook de burgerlijke seksuele
fatsoensmoraal werd geanalyseerd. De novelle ‘De biezenstekker’, verschenen in
het juninummer 1890 van De Nieuwe Gids, en Het recht van de sterkste (1893)
tonen echter meteen aan dat hij zijn eigen weg ging met harde, gruwelijke, later
meer aandoenlijke, maar steeds aangrijpende verhalen over de menselijke conditie.
Dat hij daarmee in zijn literaire omgeving schandaal veroorzaakte en zich naderhand
een boycot vanwege de katholieke opinie op de hals haalde, heeft vooral te maken
met het feit dat hij daarbij naliet, conform de nog bestaande literaire verwachtingen,
een verlossend, laat staan troostend perspectief te bieden voor de conditionering
en verdierlijking van de mensensoort onder invloed van milieu of fysiologisch
bepaalde wetten. Voor zover er nog een glimp van het oude ideaal als een bloem
op een mesthoop overeind blijft, bijvoorbeeld in de figuur van Maria in Het recht van
de sterkste, wordt het door een zogezegd neutrale observator-verteller op het einde
van de roman vernietigd. Om het eindbeeld van een uitzichtloos bestaan te
versterken grijpt de verteller daar zelfs met een al te opvallende tijdsprong in de plot
in om de teraardebestelling van Maria onder gruwelijke, mensonterende
omstandigheden tijdens de winter te laten plaatsvinden: de vervroren aardklompen
doorboren de kist en vullen de mond van de overledene, een luguber gegeven dat
herinnert aan de beginscène waarin Maria verkracht wordt en aarde in de mond
krijgt gestopt om haar kreten van verzet te smoren. Daarmee is de fatale cirkel rond.
Een mythische scène. Maar uitgerekend die gechargeerde ingreep laat zien hoe
de verteller Buysse hier niet langer de ‘naturalistisch’ onbewogen verteller is en
daarentegen subjectief naar voren treedt. Buysse wenste vooral een eigen
individualistisch artistiek project te ontwikkelen, met verkenning van een authentiek
moreel en sociaal bewustzijn, zonder binding aan een beschavingsopdracht of het
programma van een politieke partij. Parallel daarmee hanteert hij een vertelwijze
met wisselend perspectief die bevoogding tegengaat en een actieve oordeelsvorming
van de lezer stimuleert. Daarvoor fungeerde het naturalisme slechts als een soort
van springschans.
Uit andere voorbeelden blijkt overigens dat het naturalistische model rond de
eeuwwisseling in Vlaanderen verschillende reacties en tegenreacties opleverde.
Emmanuel de Bom creëert in zijn psychologische roman Wrakken, die in 1898
integraal in Van Nu en Straks verscheen, een wereld van ontnuchtering en desillusie.
Met de havenstad Antwerpen als decor tekent hij in deze roman zonder eigenlijke
ontknoping het beeld van moderne individuen in een geciviliseerde maatschappij
die vervreemd zijn van het primitieve levensgeluk en die als pas-
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sieve antihelden vervallen, gekweld tussen denken en doen of willen en niet kunnen,
tot daad- en willoosheid. Uiteindelijk berusten ze in de absurde banaliteit van het
bestaan. Dominant is de metafoor van het hulpeloze wrak dat zich laat meedrijven
door een fatale stroom. Met zijn cultus van de onmacht hoort de tekst thuis in het
decadentisme van de Europese literatuur van het fin de siècle. In zijn eerste
verhalenbundel Lenteleven van 1899 laat Stijn Streuvels door zijn geconcentreerde
‘objectieve’ beschrijvingskunst het tafereel en het natuurdecor een dergelijke graad
van zelfstandigheid bereiken dat de mensen er als nietige wezens als het ware in
verdwijnen, wat paradoxaal genoeg tot een subjectief en pessimistisch mensbeeld
leidt. Hoe die schrijvers verder evolueerden, is een verhaal voor de twintigste eeuw.

Het toneel vanaf 1860

aant.

Na 1860 namen zowel individuen als instanties initiatieven om in Vlaanderen een
professioneel theater en een kwalitatief hoogstaande Nederlandstalige toneelliteratuur
tot stand te brengen. In vergelijking met de roman en de poëzie had het Nederlandse
toneel in Vlaanderen een achterstand in te halen. Omstreeks 1860 was het in de
ogen van een gecultiveerd publiek nog te frivool of te platvloers om echt te kunnen
boeien. Jonge auteurs, critici en intellectuelen konden zich wel een Vlaamse
toneelkunst voorstellen die in artistiek opzicht de vergelijking met het buitenland
kon doorstaan, maar dat was ver verwijderd van de populistische politiek van de
theaterdirecteuren, die in de eerste plaats dachten aan de kassa en aan volle zalen;
het druiste ook in tegen de praktijk van sommige auteurs en acteurs die op succes
waren ingesteld. Het Vlaamse toneel ontmoette ook op enkele cruciale plaatsen,
zoals in Brussel, nog te veel wantrouwen, zo niet tegenstand bij stadsbesturen om
volledig tot ontwikkeling te komen.
Daarom bemoeiden politici zich met de zaak. Dat gebeurde op nationaal niveau,
met de ministers van Binnenlandse Zaken Rogier en Van den Peereboom in het
liberale kabinet-Rogier-Frère Orban (1857-1867), maar ook op lokaal vlak, zoals in
Antwerpen, waar de Vlaamsgezinde Meetingpartij van een Nederlandstalig
theaterleven een strijdpunt maakte. De belangrijkste actie vanwege de nationale
overheid was de invoering in 1860 van het premiestelsel. Volgens een vooraf bepaald
tarief loofde de regering aan auteurs en gezelschappen premies uit voor de creatie
van Nederlandstalig werk. Een leescomité verleende vooraf zijn goedkeuring en
een andere commissie hield toezicht op de correcte toepassing van de regels. Het
systeem was in de eerste plaats bedacht om het theater in het Nederlandstalig
gedeelte van België te stimuleren. Het zou ook,
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met de nodige aanpassingen, tot 1926 van kracht blijven, wat toch op een zekere
deugdelijkheid wijst. Het lokte wel de onvermijdelijke protesten uit, wegens te veel
controle en zelfs ‘censuur’ vanuit Brussel, maar de resultaten oogden zeker in de
beginfase spectaculair. In 1856 werden in Vlaams-België 200 stukken gedrukt; in
1867 was dat aantal meer dan verdubbeld. In 1872 kregen 175 toneelstukken een
premie uitgedeeld. Tussen 1860 en 1872 richtte men een honderdtal gezelschappen
op, die op een gegeven moment in één jaar tijd 1200 gesubsidieerde toneelstukken
speelden.
Het stelsel was een zegen voor het Vlaamse toneel, maar ook een gesel. Het gaf
immers aanleiding tot premiejacht en opvoering van de kwantiteit - binnen tien jaar
werd het aantal toneelkringen verdrievoudigd - waar de overheid kwaliteitsverhoging
had beoogd. In plaats van bundeling van krachten oogstte men versnippering. Critici
laakten het amateurisme en de lippendienst aan nationale politici, die nog met het
idee leefden dat toneel een middel was voor propaganda van ideeën en dus nuttig
voor politieke doeleinden. Ook hier zorgden de Nederlandse taal- en letterkundige
Congressen voor verandering. De Vlaamse congresleden lieten er kritische stemmen
horen over het peil van hun nationale toneel. Op het twaalfde congres te Middelburg
in 1872 wees Jan van Beers - in Antwerpen voorzitter van de toneelraad en leraar
declamatie aan de muziekschool - met de beschuldigende vinger naar publiek en
theaterdirecties. De Vlaamse schouwburgen werden bezocht door een burgerij die
nog steeds uit was op ‘grove knaleffecten en grof zout in een bont spektakel’ en,
zoals hij klaagde in een brief van 18 maart 1872, de toneelmakers pasten zich uit
geldbejag aan die ‘wansmaak’ aan:
En daar de groote hoop ten onzent, eilaas! Grof-zinnelijk en kinderlijk-dom
is, zoo stellen zij zich op zijne laagte, zelfs een beetje daar beneden
misschien, en komen voor den dag met ijzervreters en voddenrapers en
hun gedrochten van allen aard, uit de riolen van Parijs opgevist; - hoe
grover, hoe gemeener, hoe ongelooflijker, - hoe beter.
Volgens Van Beers moest daarom vooral ‘ware kunstzin’ worden bijgebracht.
Beschaving en vaderlandsliefde waren niet meer genoeg. Theatermakers moesten
van onderaf een artistieke smaak en kwaliteitsbesef aanleren. Daarmee verdween
het didactische niet helemaal, maar het werd nu toch ook verbonden met een
artistieke eis. De schouwburg moest niet alleen een tempel zijn van beschaving,
maar ook van kunst; alleen een actieve cultuurpolitiek, onder meer door een ingreep
in de repertoirekeuze, kon dit ook in de praktijk realiseren. Van Beers was overigens
niet de enige in Vlaanderen die meende dat de cultuurpolitici het publiek trapsgewijs
naar een hoger peil moesten brengen. Dergelijke
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ideeën zijn bijvoorbeeld ook te vinden in vijf kritische brieven die Domien Sleeckx
aan Emanuel Hiel in 1866 over de toestand van het Nederlands toneel in Vlaanderen
schreef en publiceerde onder de titel ‘Te zijn of niet te zijn’. Hij nam ze in 1880 op
in de uitgave van zijn volledige werken, ‘zonder de minste wijziging’, voegde hij er
in een voetnoot aan toe, ‘daar de toestand van ons tooneel, wel verre van te
verbeteren, wellicht nog treuriger is geworden’. Door de denationalisering van de
hogere cultuur vanaf de vijftiende eeuw was het toneel in de moedertaal ‘in te lage
handen’ terechtgekomen. Directies, acteurs, publiek zorgden ervoor dat Franse
‘draken’ zegevierden. Alleen samenwerking tussen alle actoren in de toneelwereld
kon redding brengen. Het moest een brede en doordachte actie worden.
De eerste resultaten hiervan dateren van het begin van de jaren zeventig. Woorden
brachten ook daden teweeg. Het debat op de congressen in de jaren 1867-1869
leidde effectief tot de oprichting van een gemeenschappelijk Nederlandsch
Tooneelverbond om het theater in Noord én Zuid te stimuleren, ook al sloeg het
idee in Zuid-Nederland niet echt aan en bleven de Vlamingen weg uit het
hoofdbestuur (zie hierover het toneel het Noorden). Toch ging Julius Vuylsteke op
de ingeslagen weg verder en onder zijn impuls kwam het in 1871 tot de oprichting
van het eerste vaste professionele gezelschap in Gent, Het Nederlandsch Tooneel,
later NTG, nu NTGent. In de schaduw daarvan bleven tot in het begin van de twintigste
eeuw wel nog talrijke Gentse toneelkringen en amateurgezelschappen bestaan. In
1899 zou het professionele gezelschap onderdak vinden in een nieuwe schouwburg
op het Sint-Baafsplein. De oprichting was zonder twijfel een stimulans voor de
productie van Nederlandse toneelstukken. In het eerste toneelseizoen bestond
ongeveer een derde van het totale aantal gespeelde stukken uit oorspronkelijk
Nederlands werk. Ook werden nieuwe genres ontwikkeld, zoals de cavalcadestukken
(een soort historische tableaus), met als hoogtepunt de spectaculaire evocatie van
de Pacificatie van Gent in september 1876. Wel bleven de buitenlandse stukken
het overwicht behouden, met boven aan de affiche een aantal kaskrakers, zoals
het vertaalde Franse populaire stuk De twee wezen van D'Ennery en Cormon, waarin
nog eens de steracteurs in bravourestukjes konden schitteren. Pas na 1888 waaide
er een nieuwe wind, waarbij de rol van de regisseur een beslissende rol zou gaan
spelen.
In Antwerpen was de ondersteuning van het toneel aanzienlijk. Naast een forse
subsidie werd ook al vlug gepleit voor een vaste plek voor het Vlaamse theater. Al
in 1874 werd op de Kipdorpbrug een nieuwe majestueuze Vlaamse schouwburg in
neoclassicistische stijl opgetrokken, waarvoor zelfs bekende decorateurs uit Parijs
werden ingehuurd. In feite was het een resultaat van de Vlaamse politiek in
Antwerpen en een overwinning van de Meetingpartij, die van het stadsbestuur een
tegenhanger opeiste voor het Franse theater in de
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Bourlaschouwburg. In die zin is het jammer dat het symbolische gebouw in 1961
tegen de vlakte ging. De inhuldiging op 16 augustus 1874 betekende echter niet
dat daarmee de oude zeden voorgoed werden opgedoekt. De realisatie was een
prestigieuze uiting van een cultureel beschavingsproject in het kader van de Vlaamse
ontvoogdingsstrijd, maar het is tekenend dat het tot stand kwam onder de directie
van de populist Victor Driessens. Toch ging men in Antwerpen uiteindelijk de weg
op van de professionalisering en het betere toneel. Het overlijden van Driessens,
die op 1 april 1885 stierf na een beroerte bij de opvoering van een successtuk van
D'Ennery en in Antwerpen als een halfgod werd begraven, is min of meer symbolisch.
Na hem wist Frans van Doeselaer, alias ‘Den Does’, zelf acteur en komiek, de zaken
beter te organiseren - op een bepaald moment combineerde hij zelfs met een dubbel
roulerend gezelschap de directies in Antwerpen en Gent - en te bemiddelen tussen
de toneelraad en de acteurs. Met de invoering van wekelijkse ‘kunstvoorstellingen’
kwam hij tegemoet aan de artistieke verzuchtingen van de vernieuwers.
In Brussel bleef de samenhang van theater en taalpolitiek groot. In 1869 schreef
Domien Sleeckx aan Pol de Mont: ‘Ik geloof dat het toneel het enigste middel is,
om in eene stad als Brussel en in steden die haar gelijken, blijvende vruchten van
onze pogingen te verkrijgen.’ Het Vlaams theaterleven, waarvan Felix van de Sande
de spil was, floreerde wel degelijk in de hoofdstad - in het theaterseizoen 1860-1861
werden 191 Vlaamse voorstellingen gebracht - maar dat succes kwam er ondanks
de cultuurpolitiek van de stad, die het Vlaamse theater slechts mondjesmaat
subsidieerde. In 1866 moest het Vlaamse toneel worden gered door de eigenaar
van het Théâtre du Cirque, die onderdak bood aan De Nationale Schouwburg (met
25 acteurs, 80 koorleden en 41 muzikanten). Onder druk van twee Vlaamse liberale
politici en nieuwe pleitbezorgers, Julius Hoste en Emanuel Hiel, ontstond er
uiteindelijk in oktober 1875 een gesubsidieerde naamloze maatschappij voor de
exploitatie van het Vlaamse theater in Brussel. Het nieuwe seizoen werd enthousiast
ingeluid met de opvoering van Karel Ondereets drama De krankzinnige van Leiden,
met grote bezetting en slotkoor, waarbij in Brussel nog eens luid het Wilhelmus
klonk. In maart 1876 werd datzelfde seizoen beëindigd met de opvoering van
Philippine van Vlaanderen van Désiré Delcroix, waarvoor opnieuw moeite noch
middelen werden gespaard (60 rollen, 300 figuranten, orkest, paarden, kamelen
enzovoort) en dat door een toeval ook nog historisch belangrijk zou worden. Bij een
van de laatste voorstellingen tijdens de paasvakantie van 1876 bevond zich namelijk
onder het publiek een jonge student uit West-Vlaanderen, Albrecht Rodenbach, die
er in een brief aan zijn mentor Hugo Verriest verslag van deed. Hij had in die mate
bezwaren tegen de opvoering - een vertoning voor een niets-begrijpend Brussels
publiek, voortdurend onderbroken met ‘ballets’, zo
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schreef hij - dat hij eenmaal thuis zelf een adaptatie schreef, die naderhand door
studentengilden werd opgevoerd en veel geestdrift wekte. De mythe wil dat de
Brusselse ervaring Rodenbach definitief aanzette om dramaturg te worden. Overigens
was er ook in Brussel discussie over het te volgen repertoire. Zo werd in de jaren
1885-1886 in het blad Flandria een polemiek gevoerd tussen Julius Hoste en Nestor
de Tière, die populaire spektakelstukken naar Frans model dan wel oorspronkelijk
werk van Vlaamse kunstenaars voorstonden. De Brusselsche straatzanger (1882)
van Julius Hoste, een historisch drama over schuld en wraak in het zestiende-eeuwse
Brussel, werd in één winter zowaar zestigmaal opgevoerd. Tegen zo veel aanhang
bij het publiek waren kunstvoorstellingen niet opgewassen.
Al met al drong na 1880 toch langzamerhand het besef door dat het Vlaamse
theater de uiting moest worden van een zich emanciperende Vlaamse cultuur die
openstond voor internationale kwaliteitsnormen. Daarvoor moest men definitief
afstand nemen van de volksgunst en het solistendom. Het declamatorische
sterrensysteem werd gaandeweg vervangen door ensemblespel, waarbij de
toneelmeester een centrale rol kreeg toebedeeld. Dergelijke ‘regisseurs’ werden uit
Nederland gerekruteerd, zoals Lambert Kettmann en Jacobus de Vos, die in Gent
en Antwerpen werkten. Enkele Shakespeare-opvoeringen in 1884 en 1886, in een
getrouwe versie en met de acteur Jan Dilis in de titelrol, wezen de weg.
Gastoptredens van Italiaanse steracteurs en het gezelschap van de hertog van
Meiningen in april 1888 (met Shakespeare en Schiller op de affiche) lieten
voorbeeldig zien hoe het samenspel en een optimale toneelschikking een soort
Gesamtbild konden creëren. Met de oprichting van de Zuid-Nederlandse Toneelbond
in 1896 zette men een grote stap in de richting van kwalitatief hoogstaand en modern
repertoire. Op 3 januari 1900 werd in Antwerpen Nora van Ibsen opgevoerd. Het
artistieke bewustzijn werd ook aangescherpt door de verfijning van het genre van
de zangspelen - Conscience schreef in 1872 voor Karel Miry het libretto van De
dichter en zijn droombeeld, een ‘groot zangspel’ met pseudo-oriëntalistische muzikale
wendingen - en daaruit zou in de jaren negentig het genre van het lyrische drama
ontstaan (avondvullende voorstellingen met toneel en muziek waarbij acteurs spraken
op de maat van de muziek). Exemplarisch is het werk Charlotte Corday van Peter
Benoit. Auteurs als De Tière en De Mont schreven libretti voor opera's. De Vlaamse
(toneel)auteurs werden daarmee, veel meer dan vroeger het geval was, in een
artistieke vernieuwingsbeweging betrokken die internationaal was verankerd.
De eigenlijke toneelliteratuur had wel nog een hele weg af te leggen om in literair
en dramaturgisch opzicht dat hoge artistieke peil te bereiken. De euvels waren
bekend. Zowel de burgerlijke drama's, als de blijspelen en de historische drama's
(de voorkeurgenres uit het verleden) bleven met hun didactische en

Willem van den Berg en Piet Couttenier, Alles is taal geworden. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1800-1900

711
melodramatische inslag een stereotiepe, artificiële en sentimentele schijnwereld
presenteren naar de smaak of wansmaak van het publiek. In zijn felle voorrede op
Gudrun zou Albrecht Rodenbach in 1879 nog eens vaststellen dat er eigenlijk nog
geen Vlaams toneel bestond bij gebrek aan een beschaafd en kunstzinnig publiek,
waarin wat hem betreft - zoals hij bij Schlegel had gelezen - de vrouwelijke
fijngevoeligheid de smaak moest bepalen. Mikpunt van zijn kritiek waren de
gemiddelde burgerlijke drama's met opgeschroefde emoties en een goede moraal,
het genre Lena (1871) van de tot tweemaal toe met de Staatsprijs bekroonde
toneelauteur Désiré Delcroix. Dit drama over een gevallen meisje dat zich door
eigen morele wilskracht weet te redden, zorgde bij de Brusselse opvoering in
september 1875, met Catharina Beersmans in de hoofdrol, voor groot enthousiasme
in de zaal. Zoals een recensent noteerde in De Zweep van 3 oktober 1875, grensde
dat aan een ‘algeheele geestesverwarring’ en ‘emmers tranen’ bij de toeschouwers,
onder wie Hendrik Conscience. Dat soort toestanden wilden vernieuwers naar het
verleden verwijzen. Een andere voorvechter, Domien Sleeckx, wees erop dat de
Vlaamse toneelauteurs hun blik moesten verruimen en moesten richten naar het
buitenland. In een kort programmatisch voorwoord op zijn historisch drama Zannekin
van 1865 schreef hij: ‘Shakespeare en Calderon, Vondel en Corneille, Schiller en
Goethe, Hugo en Molière heeten de meesters, wier gewrochten haar ten voordeele
moeten strekken; en men doemt haar tot eeuwigdurende minderheid, wanneer men,
uit onkunde of kortzichtigheid, haren beoefenaren de studie van de heerlijke
scheppingen dier kunstreuzen durft afraden.’ Net zoals bij het proza - zij het daar
wel vroeger - het geval was, zou een uitbreiding van de stof voor verandering zorgen.
Meer realiteitszin werd verkregen op het moment dat op de Vlaamse planken
sociale thema's in de burgerlijke drama's en blijspelen hun intrede deden. In Brussel
bijvoorbeeld bij Emmanuel van Driessche, met Geen werk, geen brood! (1870) en
Felix van de Sande met Geef ons heden ons dagelijksch brood (1870), ook al geven
die nog melodramatisch vorm aan een paternalistische boodschap. Ook in Brussel
werkte Jan Roeland, wiens Gemeene kerels (1871) en De familie Kregels (1877)
al het karakter hebben van milieustudies. August Hendrikx vernieuwde de Gentse
blijspeltraditie door zeer waarheidsgetrouw de geborneerdheid van burgerlijke types
op scène te zetten (Prima donna, 1891; Aangebrande hutsepot, 1894; in 1908 zou
het populaire stuk De familie Klepkens volgen). Die realistische lijn zette zich in de
jaren negentig helemaal door met het werk van Nestor de Tière. Met vier stukken
(Liefdesdrift, Roze Kate, Wilde Lea en Een misdadige) introduceerde hij het verisme
in het Vlaamse toneel. De sombere maar succesrijke volksdrama's laten voor het
eerst de rauwe zelfkant van de maatschappij zien en laten keer op keer ‘gevallen’
van buitensporig drift-

Willem van den Berg en Piet Couttenier, Alles is taal geworden. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1800-1900

712
leven (‘wilde’ hartstocht, hysterische liefde) zich tot een hoogtepunt en verlossende
ontknoping ontwikkelen. Bij De Tière is er nog altijd sprake van een zekere pathetiek
en een opgeschroefde intrige, maar zijn werk vormt wel een belangrijke schakel in
de introductie van het realisme in het Vlaamse theater - later voortgezet door
Scheltjens en Martens - en dit parallel met evoluties in Frankrijk en Duitsland. Door
kennismaking met het werk van Hauptmann en Heijermans zou Cyriel Buysse het
naturalistische toneel introduceren, dat met zijn scenische ondergangsstructuur
zonder conflictoplossing (in Het gezin Van Paemel uit 1903) frontaal zou ingaan
tegen het romantische toneel in Vlaanderen.
Op het vlak van het historisch drama zorgde Frans Gittens voor vernieuwing.
Sleeckx had al getracht het ernstige historische drama een nieuw elan te geven,
met onder meer een stuk over de bekende achttiende-eeuwse Belgische componist
Grétry (1862), waarin hij het personage psychologisch uitdiepte. Ontleding van
menselijke karakters en drijfveren staat ook centraal bij de Antwerpse auteur Frans
Gittens, die, naar het model van zijn idool Shakespeare, enkele lyrische drama's
realiseerde die voor het eerst hun stof halen uit de niet-nationale geschiedenis. Jane
Shore (1880) speelt zich af in het vijftiende-eeuwse Engeland en brengt met de
karakterontleding van de intrigant Gloster al een echo van het shakespeareaanse
toneel op Vlaamse planken. Parisina (1887) portretteert een tragische heldin uit het
vijftiende-eeuwse Italië die verliefd is op de bastaardzoon van haar man, de hertog
Nicolo van Ferrara. Gittens ontleent daarbij de techniek van het ‘play in the play’
aan Hamlet. Ook Hector Plancquaert zou voor zijn versdrama De dood van Karel
den Goede (1889) bij Shakespeare in de leer gaan. De nemesisopbouw (oftewel
de wrekende gerechtigheid: na een climax keert het lot zich tegen de
samenzweerders) herinnert aan een stuk als Macbeth.
Twee stukken zouden nog meer de enge grenzen van het Vlaamse burgerlijke
en historische drama doorbreken: Gudrun (1878, onafgewerkt, postume publicatie
in 1882) van Albrecht Rodenbach, en twintig jaar later Starkadd van Alfred
Hegenscheidt, dat in december 1897 in Van Nu en Straks verscheen en
symboolwaarde voor de fin-de-sièclegeneratie kreeg. Het zijn twee versdrama's,
die ook belangrijk zijn voor de ontwikkeling van de Nederlandse literaire taal in
Vlaanderen. Ze verkennen een poëtische schriftuur, dramatische gedichten in
vijfvoetige rijmloze verzen, die sterk aanleunt tegen de ritmische natuurlijkheid van
de (volks)taal. In het geval van Hegenscheidt sluit dit experiment zelfs bewust aan
bij de poëzievernieuwing van de Tachtigers. Rodenbach haalt in zijn al geciteerde
voorrede op zijn stuk (Leuven, april 1879) die formele kwestie aan, een voorrede
die voor het overige wel sterk in het teken staat van de nationale thematiek (de
renaissance van een volk). Bijzonder is wel dat
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Rodenbach die vaderlandse wederopstanding symbolisch verbeeldt in een
oud-Germaanse vikingsage uit een mythische heldentijd (Vikingen uit de derde
eeuw in de bevrijdingsstrijd van het Moerenland) en in de handeling verbindt met
een liefdesgeschiedenis. Daarmee slaagt hij er ook in de dramatische actie te
verbinden met introspectie en bespiegeling, een nieuwigheid voor zijn tijd. Die
beschouwingen over liefde, dood, heroïek, ondergang en noodlot vertonen affiniteit
met de kunst- en ideeënwereld van Richard Wagner. De jonge Rodenbach had met
dit ‘wild en krielend Heldenspel’ (uit de ‘Prologus’) een visionaire kijk op een nieuwe
soort dramatiek, die een nieuwe synthese moest teweegbrengen, maar die hij niet
heeft kunnen realiseren.
Starkadd (1897) van Alfred Hegenscheidt werd al onmiddellijk na verschijnen
door August Vermeylen gecanoniseerd als een verwezenlijking van het programma
van Van Nu en Straks. Hegenscheidt creëerde er een wereld mee van volledige
schone menselijkheid. ‘Alles is er leven, leven, - niets meer, niets minder.’ Wellicht
doordat Vermeylen het stuk zozeer als een exponent van het avant-gardetijdschrift
voorstelde, leverde het vrij vlug ook controverse en polemiek op. Sommigen stelden
zich vragen bij de speelbaarheid van het poëtisch drama, wat de vele opvoeringen
en de getuigenissen van theatercoryfeeën als Oscar de Gruyter en Herman Teirlinck
in de twintigste eeuw zouden tegenspreken. Reserve kwam meteen uit het Noorden,
in de persoon van Albert Verwey, die in antwoord op Vermeylen er toch een
symbolische strijd in las tussen geest en natuur. Na woord en weerwoord zou August
Vermeylen in zijn bekende overzicht De Vlaamse letteren van Gezelle tot heden
(eerste versie 1923) zijn oorspronkelijke appreciatie bevestigen. Starkadd
belichaamde als geen ander werk ‘zo klaar en volledig den geest van dien
Van-Nu-en-Straks-tijd’ omdat het stuk de ‘ethische kracht’ bezit - ‘die zuivere adel
van onze jonge dromen’ - waarop de eenheid van kunst en leven is gebaseerd.
Vermeylen zag er ook de poëzieopvatting van de jongeren in gerealiseerd, waar
het woord gedragen is door viriele humaniteit en waar de harp van de dichter
‘desnoods een wapen wordt’. Als muzikaal-organische schepping tekent Starkadd
de bewustwording van een individualiteit die de ware menselijkheid verovert en zich
overgeeft aan de stroming van het leven.
Dat Vermeylen het drama als de uiting van de kunst- en levensfilosofie van Van
Nu en Straks beschouwde, is een belangrijk literair-historisch feit. Het richt onze
aandacht op het specifieke karakter van Starkadd. Het gaat om een lyrisch drama
- lyrisch in die zin dat het ‘de intuïtieve verwezenlijking [is] naar buiten van de
innerlijke ziel des dichters’, zo schrijft Vermeylen - waarin de kern van de dramatische
actie in de innerlijke gemoedsbeweging van de protagonist ligt, die zich onder invloed
van omstandigheden en in strijd met antagonisten ritmisch ontwikkelt. Hegenscheidt
baseerde zich op een oud-
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Germaanse heldensage (net zoals Rodenbach overigens) om het drama van
Starkadd te verbeelden, die als skald in dienst van de Deense koning op zichzelf
al een dubbelfiguur is, strijdende held én zanger-dichter, en daardoor de synthese
inhoudt van droom en daad, geest en lichaam. Het drama tekent het louteringsproces
van een eerlijk, levensecht, expansief en zelfbewust individu dat een schijnwereld
van bedrog ontmaskert (hij wreekt een laffe vadermoord die door afgunst en
machtswellust is gevoed) en zich na een crisis, waarbij hij zich bevrijdt van valse of
halfslachtige idealen, uiteindelijk bewust wordt van zijn eigen Ik, een voorwaarde
om waarlijk mens te kunnen worden in harmonie met zijn omgeving en de kosmos.
Symbolisch is de omgang van Starkadd met de natuur:
Zie, daar, de zee, die ik heb liefgehad:
O toen mijn schip haar krakende doorvloog,
Haar baren hoog en hooger tegenzweepten,
Toen boog ik me over boord, wijd tegen haar,
En breidde tegen haar mijn armen uit;
En dan, o dan ontving ik haren kus
Dien zij, in eene enkle, wilde baar
In 't aangezicht me smeet met 't witte schuim!
En ook die zon, die heb ik liefgehad;
Als in mijn vaderland, zij top na top
De bergen met haar schijnen overtrok,
Toen was mijn hart vol grootsche vreugde en ik
Vloog op den berg, haar stralen te gemoet;
En als haar eerste straal dan op me viel,
Dan voelde ik hoe een warme kus mij lippen
En hart doordrong en toen aanbad ik haar.
En als zij 's middags hoog ten hemel steeg
En zij zelf koningin was van de zee,
Toen lag ik uitgestrekt op 't dek, en zij
En ik, wij waren slechts een enkle laai!

Dat in die uitbeelding en verwoording alles met elkaar samenhangt, leidde Vermeylen
ertoe Starkadd ook muzikaal te noemen. Niet omwille van de welluidende taal, maar
om de organische samenhang noemde hij het stuk een symfonie. Het drama was
voor Vermeylen geen product van elitaire luxekunst; van een dergelijke ‘eerlijke’ en
‘schone’ creatie die de innerlijke levensritmus uitbeeldt, kon een weldoende ‘ethische
uitstraling op ons volk’ uitgaan. Het hoogste esthetische gewrocht kon daarmee ook
gemeenschapskunst wor-
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den. Het hield meteen de belofte in van een toneelliteratuur in Vlaanderen die
eindelijk aan de vereiste internationale literaire maatstaven zou kunnen voldoen.

Van Nu en Straks: ontleding en harmonie

aant.

Na de eerste golf van vernieuwing die de Nederlandse literatuur in Vlaanderen na
1830 beleefde, zou omstreeks 1893 een tweede schokgolf van enthousiasme door
de rangen van een jonge generatie literatoren gaan. Katalysator van die
vernieuwingsbeweging vormde het tijdschrift Van Nu en Straks, waarvan tussen
april 1893 en oktober 1894 een eerste reeks verscheen, met August Vermeylen,
Prosper van Langendonck, Emmanuel de Bom en Cyriel Buysse als
oprichters-redacteurs. Tot het ruimere redactiecomité behoorden ook Alfred
Hegenscheidt, Louis Franck, Joris de Bom, Victor de Meyere en Victor Hageman.
Henry van de Velde stond in voor de artistieke vormgeving. Van een Nieuwe Reeks,
veel soberder in uitvoering, verschenen vijf jaargangen tussen januari 1896 en
december 1901. Nu traden ook Karel van de Woestijne, Stijn Streuvels en Herman
Teirlinck op de voorgrond. In de programmaverklaring werd het periodiek expliciet
als een avant-gardetijdschrift geafficheerd, een ‘vrij voor-hoede-orgaan gewijd aan
de kunst van Nu, nieuwsgierig naar de kunst-nog-inwording’, dat de vernieuwing
doelbewust plaatste in een breed internationaal verband van vernieuwingen op
artistiek, filosofisch en sociaal-politiek gebied. Nu pas was Vlaanderen aan ‘ontwaken’
toe, zo stelden de jonge beeldenstormers het voor. Men zou de ‘dorre korst’ breken
die over het land was gegroeid.
Men voelde zich in dat haast euforisch beleden enthousiasme over de toekomst
gesteund door een periode van economische hoogconjunctuur, maar ook van
revolutionaire verandering en ontvoogdingswil op sociaal en politiek vlak. Het sociale
oproer en de hervorming van het Belgische kiesstelsel zijn hiervan twee sprekende
symptomen. Nog belangrijker was het geestelijk klimaat dat op het einde van de
negentiende eeuw in Europa heerste. Naar het voorbeeld van andere Europese
landen trachtte men groepen vrije intellectuelen en kunstenaars te vormen die
afstand namen van de oude sfeer van bevoogding en van de versleten optimistische
antwoorden die de burgerlijke maatschappij beschikbaar had voor sociale,
economische en filosofische vraagstukken. Men koos resoluut voor de vrijheid. Men
wilde zich ook niet langer afsluiten voor wat de geesten in zowat heel Europa
beroerde, en volop deelnemen aan de culturele ontwikkeling van het fin de siècle,
die zowel intellectuelen als kunstenaars aanzette om in een sfeer van koortsige
onrust en verwarring op zoek te gaan naar alternatieven voor de voorbijgestreefde
ideeën en dogma's op artistiek,
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ethisch, filosofisch, sociaal en ideologisch vlak. De geestelijke ruimte die daarmee
samenhing, was er eerst een van defaitisme en scepticisme wegens de teloorgang
van het idealistisch burgerlijk cultuurproject. Immobilisme, machteloosheid en
wilsonmacht zetten zich echter meteen om in optimisme en een zoektocht naar een
nieuw elan. Op al de genoemde vlakken ontstonden nieuwe vormen van bewustzijn
en reflectie. Uit revolte tegen de oude wereld ontstond het verlangen naar nieuwe
ideeën, inzichten en stelsels, veelal extreem en tegenstrijdig van aard (individualisme
en anarchisme versus sociale utopie, een mechanistisch versus een intuïtief
wereldbeeld enzovoort), gepaard aan een streven naar synthetisering van het
ervaren antagonisme.

Leden van Van Nu en Straks te Linkebeek, oftewel ‘De academie van Verrewinkel’, 1897.
Foto van R. Heirman, met v.l.n.r.: Clara Koettlitz (echtgenote J. Dwelshauvers), Jacques
Dwelshauvers (alias Jacques Mesnil), Alfred Hegenscheidt, Lily Koettlitz (echtgenote G.
Schamelhout), Margot Brouhon, August Vermeylen, Louise Hegenscheidt (zus van A.
Hegenscheidt), Gaby Brouhon (echtgenote A. Vermeylen) en Emmanuel de Bom.

Heel scherp karakteriseerde August Vermeylen de negentiende eeuw in het fin
de siècle als een tijdperk van ontleding en harmonie (in ‘Aanteekeningen over een
hedendaagsche richting’ uit 1893). Individuele kunstenaars speelden hierbij een
belangrijke rol omdat zij nieuwe wijzen van symbolisch spreken en uitbeelden voor
een hele gemeenschap uitprobeerden. In hetzelfde essay schrijft Vermeylen: ‘En
weer trachten nu de kunstenaars de kerngedachte der dingen, de niet veranderende
geheimenis te doen schijnen door het vergankelijke der
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zichtbare vormen, & weer trachten zij uit te spreken wat geen naam heeft in
menschentaal.’ Belangrijk is daarom het verband van het tijdschrift met de voor die
tijd zeer representatieve stijl van de art nouveau of jugendstil, die met haar
dynamische en ornamentele (en niet meer dienende of instrumentele) kunststijl
trachtte door te dringen tot de diepste existentiële geheimen en de kwintessens van
natuur en leven. Fundamenteel is dat de literaire vernieuwing van Van Nu en Straks
door de initiatiefnemers in een bredere artistieke beweging werd geplaatst en
concreet gestalte kreeg in de moderne vormgeving en typografie in art-nouveaustijl
door Henry van de Velde. De luxueuze verfijning die in de typografie, de vignetten,
de illustraties en de ornamenten tot uiting kwam, was een statement in de toenmalige
kunst- en literatuurwereld. Als avant-gardetijdschrift wilde Van Nu en Straks ook
stelling nemen tegen de industriële mechanisatie in de toegepaste kunsten en
aansluiting vinden bij de ambachtelijke kunst, zoals die in de Engelse Arts &
Crafts-beweging werd gepropageerd. Van Nu en Straks sluit aan bij een
internationaal verschijnsel uit de jaren negentig. In België, maar ook in Nederland
(De Kroniek), Engeland (The Yellow Book en andere) en Duitsland (Die Zukunft en
andere) ontstaan er dan modernistische tijdschriften waarin jonge en enthousiaste
avant-gardisten uit diverse kunstdisciplines elkaar vinden in een periodiek met open
programma. Ze zijn gericht op het nu, maar ook op de wereld van straks, de
wereld-in-wording, zoekend naar een nieuwe samenhang. Opvallend is ook de
samenwerking tussen schrijvers en beeldende kunstenaars, die tot uiting komt in
de esthetische vormgeving van de tijdschriften.
Van Nu en Straks ontstond niet toevallig in de Belgische hoofdstad Brussel, die
zich in het fin de siècle ontwikkelde tot een smeltkroes van revolutionaire ideeën en
avant-gardekunst. Brussel was ook de plaats van bijeenkomst van het
kunstgenootschap De Distel, waar Van Langendonck en de jonge Vermeylen latere
medewerkers van Van Nu en Straks, zoals Hegenscheidt, ontmoetten. Ze wisselden
er van gedachten over de nieuwste richtingen in de Nederlandse letterkunde en
vochten er ook het conflict uit met de oudere garde. In dat milieu namen de jongeren
eveneens afstand van Pol de Mont, die toch zowat het boegbeeld was van de
l'art-pour-l'artrichting in het Zuiden en nog steeds een grote experimenteerlust aan
de dag legde op het moment dat de plannen voor een nieuw tijdschrift werden
gesmeed (en dat eerst Vrije Kunst zou heten). Uiteindelijk werd De Mont door
Vermeylen en zijn entourage toch te licht bevonden om de zelfverklaarde grote
ommekeer mee teweeg te brengen. Bij de oprichting werd hij niet betrokken.
Vermeylen, de eigenlijke oprichter, koos voor Prosper van Langendonck als geestelijk
mentor. Henry van de Velde zou instaan voor het ‘stoffelijk’ ontwerp en de artistieke
directie. Van de Velde had nauwe contacten met de antiacademistische
kunstschilders die zich in 1884 in de Brusselse
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avant-gardistische kunstkring Les XX (de ‘Vingtisten’) hadden verenigd (James
Ensor, Willy Finch, Théo van Rysselberghe, Georges Minne en anderen) en
introduceerde in het tijdschrift het kunstambacht en de Van Gogh-verering.

Portret van Vincent van Gogh door Horace Mann Livens, 1886. Buitentekstplaat in het Van
Gogh-nummer uit 1893. Van Nu en Straks 1 (1893-1894), nr. 3.

Het programma van het jongerentijdschrift - ‘eene uiting van het willen & denken
der laatstgekomenen’ heet het in de programmaverklaring - is dan ook niet louter
literair, maar ruim artistiek. Hoewel het schatplichtig is aan de toen dominante
strekkingen in Franse cultuur, ontwikkelde het daarbij toch een eigen profiel, dat
zich ergens situeert tussen de programma's van twee Frans-Belgische tijdschriften
waarop het duidelijk is geïnspireerd: het l'art-pour-l'art-principe van La Jeune Belgique
(1881) en ‘l'art social’ van L'Art Moderne, met de respectieve boegbeelden Max
Waller en Octave Maus. Het opvallendste programmapunt is de principiële vrijheid,
zonder dogma's, vlaggen of scholen. Het tijdschrift bood ruimte aan individuen, of
ze nu (in veralgemenende termen) katholiek (Van Langendonck), vrijzinnig anarchist
(Van de Velde, Vermeylen) of decadent (De Bom) waren. In feite trachtte men de
valkuilen van alle vorige
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ismen te vermijden en de esthetische interesse te integreren in een brede
pluralistische levenshouding met artistieke, intellectuele, ethische en sociale
componenten. Men dacht en debatteerde over kunst, maar evenzeer over
humanisme, tolerantie, welvaart en democratie.

Kopstuk bij het opstel ‘Rythmus’ van Alfred Hegenscheidt, Van Nu en Straks 1 (1893-1894),
nr. 8-10, 12. Houtsnede van Henry van de Velde.

Van Nu en Straks vormde een platform voor creatieve auteurs. Het betrof dichters
en prozaïsten die nieuwe wegen zochten (Van Langendonck met zijn
getourmenteerde en mystieke verzen, Hegenscheidt met het toneel en De Bom met
de decadente stadsroman) of die later een belangrijke rol zouden spelen in de
verdere ontwikkeling van de Nederlandse literatuur (zoals Streuvels, Van de
Woestijne en Teirlinck). In de tweede reeks zou het aandeel van het creatieve werk
overigens toenemen, waarbij ook enkele belangrijke buitenlandse auteurs werden
voorgesteld. In het julinummer van 1900 verschenen de Vader-huis-gedichten van
de nieuwe grote meester, Karel van de Woestijne. Toch zorgde het tijdschrift vooral
voor de doorbraak van het essaygenre in Vlaanderen. In het oog springen vooral
de nietsontziende, provocerende, scherp geformuleerde en hoogstaande
‘behandelingen van intellectueele probleemen’. De essays van Jacques Mesnil
(pseudoniem voor Jacques Dwelshauvers) en Ferdinand Domela Nieuwenhuis over
het socialisme en het individualistisch anarchisme zijn exemplarisch voor het hoge
niveau en het brede interesseveld. Een categorie apart, en uiterst gevoelig in de
toenmalige culturele context, vormen de essays die de superieure Vermeylen wijdde
aan het nationalisme en de Vlaamse cultuurpolitiek. In internationaal perspectief is
die combinatie van avant-gardetijdschrift en aandacht voor nationaliteitskwesties
overigens ongewoon.
Ronduit ophefmakend was Vermeylens ‘Kritiek der Vlaamsche Beweging’ (1896),
waarin hij de romantische Vlaamse Beweging, met haar gezwaai met vlaggen en
goedendags - een middeleeuws wapen met grote symboolwaarde omdat het tijdens
de Guldensporenslag in 1302 werd gebruikt - en haar fixatie op de taalstrijd als een
voorbijgestreefd stadium voorstelde en aantoonde dat er geen culturele emancipatie
en geestelijke ontwikkeling in Vlaanderen mogelijk
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was zonder een sociale ontvoogding. ‘Vlaamsche en Europeesche Beweging’, dat
in 1900 verscheen, overstijgt het scherpe pessimisme van de ‘Kritiek’. Het is een
antwoord op een uitval van Cyriel Buysse tegen het enge provincialisme van de
flaminganten, dat Vlaanderen afsluit van de Franse cultuur, en Vermeylen onderzoekt
erin de wegen waarlangs de Vlaamse cultuur op positieve wijze kan deelnemen
aan een Groot-Nederlandse en Europese beschaving. Hij pleit voor een
supranationale oriëntering van de nationale Vlaamse cultuur en literatuur. Daarvoor
ontwikkelt hij de ambivalente stelling dat het Vlaamse volk op zelfbewustzijn en
eigen groeikracht moet steunen om de stap naar een Europese identiteit te kunnen
zetten, kernachtig ‘in twee regels samengevat: om iets te zijn moeten wij Vlamingen
zijn. - Wij willen Vlamingen zijn, om Europeërs te worden.’ Zich spiegelen aan het
‘intellectuele’ Nederland was een noodzakelijke tussenstap. Dat Vermeylen voor
zijn tijdschrift samenwerking beoogde (en verkreeg) van Nederlanders, zoals Albert
Verwey en André Jolles aan de eerste reeks, was dan ook haast vanzelfsprekend,
zonder dat hij daarmee een actieve Groot-Nederlandse integratie- of
versmeltingspolitiek voerde. Vermeylen dacht eerder in universele termen over de
kunst die in Europa een harmonie van nationale culturen zou realiseren. Van echt
wereldburgerschap of kosmopolitisme is bij hem nog geen sprake. Vermeylen stapt
nergens buiten de Vlaamse Beweging, ondanks zijn kritiek. Opvallend zijn overigens
de romantisch-etnische termen waarmee hij nog over de Vlaamse natie spreekt,
als een sluimerende identiteit - met een gezelleaans beeld als ‘slapende botten’
voorgesteld - gebaseerd op eigen aard en taal. In de Vlaamse literatuur zag
Vermeylen nationale eigenschappen als gevoel, natuurlijke levenskracht en
gemeenschapszin. Hij wilde die meer in contact brengen met intellect (‘more brains’)
en individualisme. Langs die weg moest Vlaanderen op Europese hoogte komen.
In de manier waarop die nationale problematiek wordt behandeld, schuilt meer
dan een opstandige avant-gardistische geest of een ‘zucht naar bevrijding’, zoals
Vermeylen dat schrijft in een brief aan Hegenscheidt van 21 mei 1895; er is meer
dan een afkeer van provincialisme of bekrompen ‘schamele burgerlijkheid’, hoe
fundamenteel zo'n houding ook is voor Van Nu en Straks. Vooral Vermeylen verkent
een project waarin individualiteit en gemeenschapsgevoel - die hij in het
nationaliteitsdebat entte op de tegenstelling tussen Nederland en Vlaanderen - tot
een nieuwe en bruikbare synthese worden gesmeed. De leden van Van Nu en
Straks, hoe verschillend ze ook waren, zochten naar een model om dat antagonisme
op te heffen. Zoals blijkt uit een aantal richtinggevende essays - ‘Aanteekeningen
over een hedendaagsche richting’ (1893) en ‘De kunst in de vrije gemeenschap’
(1894) van August Vermeylen, ‘Herleving der Vlaamsche poëzij’ (1894) van de
dichter Prosper van Langendonck en ‘Rythmus’ (1893) van de geoloog Alfred
Hegenscheidt - baseerde men zich voor
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die nieuwe synthese op een evolutionistisch model om Leven te definiëren als
immanente beweging, actie en reactie van een organisme. Dat ritme, grondslag van
het leven, was vooralsnog voor de wetenschap onverklaarbaar, maar het mysterie
kon in een dieper bewustzijnsproces wel worden benaderd. De kunst ontstond in
samenhang met ‘dat eeuwig alles-omvattende organisme dat het leven heet’
(Vermeylen). De taal van de schrijver en de lijn van de beeldende
(art-nouveau)kunstenaar waren even dynamisch, golvend en beweeglijk als het
levende organisme zelf. De kunst kwam immers tot een idee van dat levensritme
en het was de ethische plicht van de vrije kunstenaar om het leven te ondergaan
en de universele ‘rythmus’ of ‘het goede en schone’ zich te laten openbaren in zijn
diepste innerlijke ziel. De muziek kon in dat bewustzijnsproces of ‘opperste beweging’
een stimulerende en actieve rol spelen (zoals overigens blijkt uit de al vermelde
sonnettencyclus ‘Muziek en leven’ van Hegenscheidt, die daarmee de Wagner-cultus
in het tijdschrift introduceerde). Kunst en Leven waren per definitie en noodzakelijk
één. ‘Een goede kunst groeit alleen uit een goed leven,’ stelt Vermeylen in ‘De kunst
in de vrije gemeenschap’. In dat natuurlijke en organische proces ontplooit de
kunstenaar zich tot een vrij en zelfstandig individu, ontvoogd van opgelegde wetten
en een transcendente God. De nieuwe God is de immanente levensbeweging. Maar
de kunstenaar is daarbij ook één met de gemeenschap van zijn volk, omdat
levensechte kunst altijd bijdraagt aan een verdere menswording en de ontwikkeling
van een vrije menswaardige gemeenschap. Op grond van die filosofie en poëtica
is het nu ook aannemelijk dat Vermeylen in Starkadd van Hegenscheidt een
allesomvattend en ‘schoonmenselijk’ kunstwerk zag dat representatief was voor de
geest van Van Nu en Straks. De oudere en wijze Alfred Hegenscheidt was met zijn
veelzijdigheid op natuurwetenschappelijk, muzikaal, wijsgerig en literair gebied voor
de jongeren overigens zowat de incarnatie van de universele en synthetische mens
in de chaotische tijd van het fin de siècle, die parallellen opriep met die van de
Renaissance.
In de manifesten van Vermeylen en Hegenscheidt manifesteren zich de paradoxen
die veel teksten uit het fin de siècle in West-Europa karakteriseren. Ze waren beiden
academisch geschoold, waren cerebraal van instelling en werden gefascineerd door
de bevindingen van de natuurwetenschappen. Tegelijk hielden ze als antipositivisten
een warm pleidooi - Vermeylen sprak over een ‘messianisme’ dat hen verbond voor een geestelijke kunst die een wereld opent van intuïtie en mysterie. Ze
verklaarden in een internationaal moderniseringsproject te breken met een nationale
culturele traditie en een aan zedelijke normen gebonden vaderlandse literatuur,
maar streefden tegelijk naar een nieuwe vorm van gemeenschapskunst, waarbij
traditionele etnisch geladen beelden werden aangewend van een dichter die
‘geworteld’ is in zijn volk en die,
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zij het wel als zelfbewust individu, nieuwe krachten ‘uit zijn aarde’ voelde opstijgen.
Een dergelijke ingewikkelde boodschap kon in Vlaanderen alleen maar tegenstrijdige
reacties opleveren, ‘even doelmatige tegenkanting als genegenheid’, zoals Vermeylen
in 1894 bij het einde van de eerste reeks opmerkte.
Toch zou Van Nu en Straks, dat in 1901 na interne redactionele geschillen tussen
Vermeylen en Mesnil op de klippen liep, in de latere geschiedenis van de
Nederlandse literatuur in Vlaanderen een referentiepunt blijven, zowel in positieve
als in negatieve zin. Dat gebeurde bijvoorbeeld op die momenten in de twintigste
eeuw waarop men overwoog in hoeverre literaire avonturen en revolutionaire breuken
heilzaam waren voor het literaire leven in Vlaanderen. Met meer reden zou men dat
kunnen zeggen voor momenten waar het erop aankwam de ethische grondslagen
van literatuurbeoefening te definiëren of uitspraken te doen over de verhouding
tussen ‘kunst’ en ‘leven’, zoals dat het geval was in het poëticale debat tijdens het
interbellum. Wie het over literatuur en ‘levensritme’ had, was meer dan men zich er
wellicht van bewust was, schatplichtig aan Van Nu en Straks. In het debat dat in de
eerste decennia van de twintigste eeuw over een ‘diepgewortelde’ nationale dan
wel kosmopolitische Vlaamse literatuur werd gevoerd, werd Van Nu en Straks als
autoriteit, maar evenzeer als schietschijf gebruikt. De bril van Van Nu en Straks zou
nog door velen worden op- én afgezet. De impact van Van Nu en Straks was
overigens zo doorslaggevend dat het tijdschrift en het oprichtingsjaar 1893
gaandeweg werden voorgesteld als een mijlpaal en keerpunt, in die mate zelfs dat
het de blik op wat eraan voorafgaat heeft verduisterd. Het moge hier duidelijk
geworden zijn dat met Van Nu en Straks niet voor het eerst de Nederlandse literatuur
in Vlaanderen werd ‘vernieuwd’ en dat de erfenis van de literatuur van de hele
negentiende eeuw rijk en verscheiden is.

Sluitvignet uit 1894. Van Nu en Straks 1 (1893-1894), nr. 8-10, [81].
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In de literaturen van Noord en Zuid voltrok zich aan het eind van de negentiende
eeuw in versneld tempo een proces van ontvoogding. En in dat proces groeiden
beide literaturen ook naar elkaar toe. Het superioriteitsgevoel, zo niet het dedain,
waarmee schrijvers uit het Noorden aan het begin van de negentiende eeuw hadden
neergekeken op hun schrijvende zuiderburen en het timide opkijken van de
Vlamingen naar de Nederlandse auteurs had in de loop van de negentiende eeuw
allengs plaatsgemaakt voor meer waardering en gevoel van eigenwaarde. De sinds
1849 gehouden jaarlijkse Taal- en Letterkundige Congressen hadden in dat proces
een niet te onderschatten rol gespeeld. In de laatste decennia van de negentiende
eeuw bleek die toenadering onder meer op twee terreinen: Nederlandse uitgevers
ruimden in hun fonds plaats in voor Vlaamse auteurs en over en weer was men
welkom in de literaire tijdschriften. Verwey typeerde de situatie op het einde van de
negentiende eeuw kernachtig als ‘vermenging op voet van gelijkheid’. In het
wisselende proces van afstoting en aantrekking, zo kenmerkend voor de
geschiedenis van de Nederlanden, vormde de culturele toenadering van Noord en
Zuid rond 1900 een ‘markant hoogtepunt’.
Die integratie zou zich in het begin van de twintigste eeuw overigens doorzetten,
niet alleen op het vlak van boekhandel en uitgeverij of in de tijdschriftenwereld.
Vlamingen en Nederlanders ontmoetten elkaar ook geregeld in redacties van kranten
en auteursverenigingen of op congressen, lezingenreeksen en theateropvoeringen.
Tot aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog was er zonder meer sprake van
een onderlinge culturele en literaire samenhang. Nadien zou daarin weer verandering
komen, bijvoorbeeld toen de Groot-Nederlandse gedachte na 1930 in een politiek
extreemrechts kader haar onschuld verloor. Of nu hooggestemde cultuurpolitieke
idealen, literaire programma's dan wel commerciële motieven de grondslag vormden,
in de twintigste eeuw was de verhouding tussen Noord en Zuid of Zuid en Noord
allesbehalve een eenvoudige zaak. Samenwerking en conflict, toenadering en
verwijdering losten elkaar af. De voorgeschiedenis hiervan ligt in de negentiende
eeuw. Toen al bouwden letterkundigen een complexe identiteitsverhouding op,
gaande van integratie tot autonomie. Ze waren op paradoxale wijze één en
gescheiden door dezelfde taal en literatuur.
Kortom, met hoeveel zwier men in Noord en Zuid tijdens de negentiende eeuw
en daarna voor elkaar de hoed wist af te nemen, uiteindelijk - men versta ons wel
- geldt ook hier:
elk zet zijn eigen hoed op het eigen hoofd
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1
De literatuur van de negentiende eeuw: inleiding
Oosterholt 2005 heeft gedetailleerd beschreven hoe het beeld van de
negentiende-eeuwse letterkunde lange tijd bepaald werd door de visie van de
Tachtigers. De uitspraak van Dr. Ruardi over het peil van de Nederlandse letteren
in Busken Huets Lidewyde 231.
Over de ruimtelijke ordening van Nederland in de eerste eeuwhelft zie Van der
Woud 1987. De technische veranderingen op het gebied van zetten en drukken
komen uitgebreid aan de orde bij Van Lent 1993 en De Wit 1993. Over de positie
van de burgerlijke intellectuelen in de negentiende eeuw schreven Aerts, Blaas en
De Vries 1998. Over het bedrijf van een uitgever-boekhandelaar in de eerste helft
van de negentiende eeuw verscheen in 1992 de dissertatie van Dongelmans. Voor
beschouwingen over het vertalen tussen 1820 en 1885 zie Koster 2002. Van
Kalmthout 2004 schreef over het plagiaat in de negentiende eeuw.
Overzichten van de studie van de letterkunde van de negentiende eeuw
verschaften Schenkeveld 1987, Van den Berg 1991b en Mathijsen 1998. Over de
contacten tussen Noord en Zuid zie Van den Berg en Couttenier 2008. De
negentiende-eeuwse historiografie kreeg aandacht van Worst 1989. Over de
betekenisontwikkeling van het begrip ‘literatuur’ schreef Van den Berg in 2000 en
2001. Over typische negentiende-eeuwse herinneringsmomenten raadplege men
Bank en Mathijsen 2006. Over het nationaal denken in Europa schreef Leerssen
1999. Over het vaderlanddenken in de letterkunde zie Van den Berg 1999b. Voor
de relatie nationalisme en Romantiek: Van den Berg 1988-1989. Over de
contemporaine taxatie van de eigen letterkunde schreef Van den Berg 1999a. De
beeldvorming rond de letterkunde komt aan bod bij Van den Berg 1992 en Mathijsen
1992. Over de ontwikkeling van de literatuurgeschiedschrijving schreef Laan zijn
dissertatie 1997. Meer algemene overzichten over de negentiende-eeuwse
letterkunde verschenen van de hand van Ten Brink 1888-1889, De Vooys 1948,
Stuiveling 1971, Knuvelder 1973, Mathijsen 1982, Van den Berg en Zonneveld 1986,
Zonneveld 1987, Anbeek 1990, Van Bork en Laan 1997, Van den Berg 1999c en
Mathijsen 2004c. Voor een overzicht van literair-historische benaderingen van de
negentiende eeuw zie Schenkeveld 1989. Over de bronnen van het vaderland in
de negentiende eeuw raadplege men Leerssen 2006. Zie voor Broms typering van
de Nederlandse Romantiek Brom 1926, 2, 367. Over de Nederlandse Romantiek
schreef Van den Berg zijn dissertatie 1973 en later een literair-historische bijdrage
2004a. Het vaderschap van de Nederlandse literatuurgeschiedschrijving komt aan
de orde bij Van den Berg 1989c. Het negentiende-eeuwse schoolonderwijs bespreekt
Kloek 1998. De dagbladkritiek komt uitvoerig aan de orde in de dissertatie van
Korevaart 2001. Informatie over het negentiende-eeuwse literatuuronderwijs
verschafte Johannes 2006a en 2007. Over de leescultuur in het algemeen schreven
Mathijsen 1996a en Luger 1997. Over vrouwenlectuur in deze periode publiceerden
Dongelmans 1996, Dongelmans en De Vries 2001 en Streng 1997. De leescultuur
in Middelburg is onderzocht door Kloek en Mijnhardt 1986, die van Zwolle door
Brouwer 1995. Over de kwantitatieve ontwikkeling van het leesgezelschap schreef
Jansen 1990, over een Leids leesgezelschap Van Zonneveld 1986, over een Engels
leesgezelschap Wilhelm 1999. Over de bibliotheekwereld rond 1800 en de aanzetten
voor een openbaar bibliotheekwezen schreef Van Goinga 2000. Over de
nutsbibliotheken publiceerde Van den Berg 1993. Nuts- en volksbibliotheken kwamen
aan de orde bij Dongelmans 2000, particuliere bibliotheken bij Keijsper 2000,
Amsterdamse winkelbibliotheken bij Keyser 2000. Kuitert 1991 ging in op
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tweedehands literatuur; zij behandelde de literaire series in 1993 en de colportage
in 1996. Over honoraria en beroepsauteurs raadplege men Van Kalmthout 2001 en
Kuitert 1994, 2001 en 2002. Over subsidies schreef Mathijsen 1996b.
Negentiende-eeuwse schoolbibliotheken komen aan de orde bij Dane 2000, de
genootschapsbibliotheken bij De Vries 2000. Over de leenregisters van
wetenschappelijke bibliotheken: Van Delft 2000.
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Over de selectiecriteria bij het recenseren van boeken schreef De Kruijf 2006. Voor
de politieke veranderingen in Nederland in de negentiende eeuw zie Van Sas 2004.
Over het ontstaan van het moderne Nederland schreef Van der Woud een
interessante studie 2006.
De problematiek van de geschiedschrijving van de specifieke Nederlandse
literatuur van de negentiende eeuw in Zuid-Nederland en Vlaanderen komt aan bod
in Couttenier 1982, Deprez 1985, Gobbers 1985 en Wauters 1991. De
maatschappelijke ontwikkelingen in Zuid-Nederland: Witte, Nandrin, Gubin en
Deneckere 2005. Over nationalisme en literatuur in België en Vlaanderen tijdens
de negentiende eeuw: Couttenier 1999b. Voor de geschiedenis van het boek en de
uitgeverij in België en Vlaanderen: Liebrecht 1934 en Simons 1980b en 1984. Over
de nadruk van Franse en Nederlandse boeken in België in de periode 1815-1852:
Dopp 1932, Liebrecht 1934, 11-32 en Deprez 1990. Over de alfabeteringsgraad in
België: Gobbers 1999, 14. De ontwikkeling van geletterdheid van de
plattelandsbevolking in Zuid-Nederland tussen 1750 en 1850 is beschreven in
Vandenbroeke 1981, 270-288. Over het onderwijs van de Nederlandse letterkunde
aan de universiteiten: Wils 1954-1955, Rutten 1962-1964, Deprez 1970a, Vis 1988
en 1989 en Deprez 1989. De uitspraak over het analfabetisme en de toestand van
het lager onderwijs in Vlaanderen is ontleend aan een artikel dat August Snieders
publiceerde naar aanleiding van het bezoek van koning Leopold I aan Antwerpen
op 22 september 1849. Geciteerd in: Persyn 1925, I, 165. De gegevens over de
beroepssituatie van de Vlaamse auteurs omstreeks 1860 zijn gebaseerd op Verbeke
1990. Nog meer over de positie van de Vlaams-Belgische auteurs in Vlasselaers
1985, 138-139 en Witte 2003. Over de professionalisering van de Vlaamse auteurs:
Verbruggen 2006. Auteurswet 1881: Reinsma 2006.
De studie van de letterkunde van de negentiende eeuw in het Zuiden heeft zich
vooral op de periode na 1830 geconcentreerd. Werkinstrumenten zijn
bio-bibliografisch: Bibliographie Nationale 1886-1910, De Potter 1893-1897, Leven
en werken van Zuidnederlandsche schrijvers 1904, Coopman en Dela Montagne
1881 en De Seyn-Verhougstraete 1905. Literairhistorisch: De Potter 1858, Snellaert
1866, Stecher 1887, Coopman en Scharpé 1910, Hamélius 1925, Lissens 1967,
Stuiveling 1971 (zowel Noord als Zuid) en Deprez, Gobbers en Wauters 1999-2003
(een verzamelwerk met bouwstoffen en uitgebreide bibliografie). Men raadplege
ook de klassieke geschiedenissen van de Nederlandse letterkunde, inz. Te Winkel
1925-1927 en Knuvelder 1977 en 1976. Overzichten: Stecher 1875, Coremans
1905, Lecoutere 1918, De Bock 1921, Van de Voorde 1931, Closset 1943, Vermeylen
1949, Gijsen 1951, Lissens 1952, De Bock 1953, Couttenier 1982, Gobbers 1982,
Deprez 1988a en Wauters 1991. Casestudies in Deprez en Gobbers 1990.
Bronnencollecties in Vlaamse universiteitsbibliotheken: De Schepper 1982, 144-198,
Pretiosa Neerlandica 1988, 139-180 en Hendrickx, Couttenier en Meeus 1994,
152-172. Over jeugd- en kinderliteratuur handelen Van Coillie en Ghesquiere 1996,
11-113. Over boek en uitgeverij zie Liebrecht 1934 en Simons 1980b en 1984.
Bibliotheken: Vandamme 1971. Over koloniale literatuur: Verthé en Henry 1962.
Over taalpolitiek: Suffeleers 1979 en Willemyns 2002.
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2
De periode 1800-1830
Inleiding
Voor een typering van deze periode als gekenmerkt door Verlichting, Biedermeier
en Romantiek zie Van Zonneveld 1983b. Over aard en verschijningsvormen van
de Romantiek in Nederland schreven met onderscheiden taxaties Brom 1926, De
Deugd 1966, Van den Berg 1973, 1984b, 1988-1989 en 2004a. Voor een verslag
van de orkaan, zie de lierzang van Van Hall 1800. Over de weinig hechte relatie
tussen Noord-Zuid aan het begin van de negentiende eeuw schreef Van den Berg
1985a. Verder ook Heremans 1875 en Baur 1969, 115-139. De citaten van Tollens
en Feith kan men vinden bij De Vooys 1948, 14. Voor het citaat uit de mega-kritiek
in de Vaderlandsche Letteroefeningen: 1819, 1, 169. Zie voor de citaten uit Willems:
Deprez 1965-1968, II, 141 en Willems 1820-1824, 238. Over Victor le Plat schreef
Smeyers 1975, 533-535; over Albericus Stichelbaut: Blommaert 1861, 403-406,
Van Eeghem 1926-1929 en Smit 1983, 825; over Jan B. Verlooy: Smeyers 1975,
525-520, en 1990 en De Ridder 2001.

2.1 Het Noorden
De literaire situatie in Noord-Nederland
Genootschappelijke cultuur
Over genootschapsonderzoek in het algemeen raadplege men onder meer De Jonge
en Mijnhardt 1983. Over literaire genootschappen in de achttiende en negentiende
eeuw schreven Van den Berg 1983b, 1984a, Singeling 1991 en De Vries 2001.
Over Van der Palm schreef De Groot zijn dissertatie 1960. Kossmann 1987 typeerde
Van der Palm als de man van het midden. De citaten van Van der Palm in Van der
Palm 1854, I, 28, III, 70 en III, 77-87. Het citaat van Ter Haar in Gedichten, II, 204.
Over Des Amorie van der Hoeven schreef Cossee zijn dissertatie 1988. Van der
Hoevens uitspraak over Van der Palm is te vinden in Des Amorie van der Hoeven
1845, 311. Beets' opmerking over Van der Hoeven is te vinden in Zonneveld 1983a,
218. Over De Clercq als comparatist zie Brandt Corstius 1961. Over De Clercqs
verhouding tot de literatuur schreef Schenkeveld haar dissertatie 1962. Het citaat
van De Clercq aldaar 256-257. Piersons karakteristiek van Het Reveil is te vinden
in Pierson 1888, 189. Voor De Clercqs verhouding tot de genootschapscultuur zie
Schenkeveld 2005. Een selectie uit De Clercqs Dagboek werd uitgegeven door
W.A. de Clercq 1999. Over de Nederlandsche Stemmen over Godsdienst, Staat-,
Geschied- en Letterkunde schreef Van Zanten 1999 een bijdrage. Over Van Ghert
publiceerden Rogier 1934, Ribberink 1968 en Van den Berg 1973. Het citaat uit
Van Ghert staat bij Van den Berg 1973, 213.

Het culturele tijdschrift
Een bibliografisch overzicht van negentiende-eeuwse literaire tijdschriften is te
vinden bij Mathijsen 1977-1980, Mathijsen en Wiskerke 1983 en Wiskerke en
Mathijsen 1985. Over de Vaderlandsche Letteroefeningen schreef Hartog 1877 een
uitvoerig artikel. Muis-van der Leun 1990 besteedde aandacht aan het
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uitgavenpatroon van dat tijdschrift. De citaten uit de Vaderlandsche Letteroefeningen
zijn genomen uit de jaargangen 1810, 1, 90 en 1816, 1, 72. Het citaat uit Apollo
staat in de jaargang 1828, 65. Citaten uit Argus stammen uit de jaargangen 1828,
2 en 1829, 298-299. De citaten uit De Nederlandsche Mercurius staan in de
jaargangen 1828, 12, 94 en 1829, 38, 602. Het citaat uit De Vriend der Waarheid
stamt uit de jaargang 1829, 43. Over de tijdschriftjes Apollo, Argus en De
Nederlandsche Mercurius kan men informatie vinden bij De Vooys 1947a. Voor
kritiek op prulpoëten zie Mathijsen 2004. Over tijdschriften als barometer van de
smaak schreef Johannes 1995 een monografie. De gevolgen van kleinschaligheid
behandelde Johannes 1997. Vrouwentijdschriften en journalistes in de achttiende
en negentiende eeuw vormen het onderwerp van de dissertatie van Jensen 2001.
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De poëzie in Noord-Nederland
Rhijnvis Feith (1753-1824): ‘Al het heden wordt voorleden’
‘Herfstbespiegeling’ wordt hier geciteerd naar de bloemlezing van Kloos: Feith 1913,
155-156. Voor persoon en werk van Feith zij verwezen naar Ten Bruggencate 1911.
Brandt Corstius 1957 stempelde Feith als overgangsfiguur. Negatief over Feith is
Gobbers 1963. Over Feith als dichter van de vergankelijkheid schreef Paasman
1974. Het sentimentele als taal van het hart behandelde Meijer 1998 in haar
dissertatie. Twee gedegen edities van Het ideaal in de kunst werden door Buijnsters
1967 en 1979 bezorgd, een heruitgave van De ouderdom door Van Hattum 2009,
het citaat op 202.

Jan Frederik Helmers (1767-1813): bard in barre tijden
Leven en werk van Helmers werden uitvoerig beschreven door Van Hattum 1996
in zijn dissertatie. Voor een nadere plaatsbepaling van De Hollandsche natie leze
men Kloek 1993. Een nieuwe uitgave van De Hollandsche natie is bezorgd door
Jensen met medewerking van Van Hattum 2009. Zie voor het citaat van Busken
Huet diens Verzamelde werken XIV, 71.

Hendrik Tollens (1780-1856): volksdichter
Het citaat uit ‘Aan Klitia’ is te vinden in Tollens' Proeve 1805, 22. De tijdgenoot
Schotel schreef een kritiekloze biografie van Tollens 1860, Huygens 1972 een meer
afstandelijke. Het citaat uit voorbericht Gedichten I (1831) in Huygens 1972, 132.
Het citaat uit ‘Huisselijk geluk’ staat in Gedichten I, 131. Uitgaven van De
overwintering: Tollens 1964 en Tollens 1997. De citaten uit De overwintering komen
uit de uitgave 1964, 80 en 70. Het citaat uit ‘Mijne zangster’ staat in Gedichten II
(1831), 190. Het begrip ‘huiselijk’ werd door Krol 1997 uitvoerig in haar dissertatie
geanalyseerd. Twee jaar later bezorgde zij een bloemlezing met huiselijke poëzie.
Seksualiteit en moraal kwamen in 1986 aan de orde in een themanummer van De
Negentiende Eeuw. Over seksualiteit in de negentiende eeuw schreven ook Mathijsen
2002 en Maas 2006. Een selectie uit het werk van Pieter Boddaert jr. werd
bijeengebracht in Boddaert 2006. Het citaat aldaar op 13. Busken Huets afrekening
met Tollens werd opgenomen in de Verzamelde werken VI, 88-196.

Willem Bilderdijk (1756-1831): nachtegaal onder de bastaard-nachtegalen
Bilderdijks verzameld werk werd bijeengebracht in Dichtwerken 1856-1859. Een
recente bloemlezing bezorgde Zonneveld in 2006. De eerste uitvoerige biografie in
twee delen werd geschreven door Kollewijn 1891. Een recentere biografische schets
geeft Van der Zwaag 1981. Een woordenboek op de dichtwerken van Bilderdijk
werd samengesteld door Bogaers 1878. Zie voor de veilingcatalogi van Bilderdijk
Van Hattum en Zwaan 1989. Bilderdijks verhouding tot de Franse literatuur
onderzocht Smit 1929, tot de Duitse Schokker 1933, tot de Italiaanse De Jong 1973.
Zie voor Bilderdijks relatie met Leiden Honings 2006. Over Bilderdijk als denker en
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dichter is nog altijd Bavinck 1906 het lezen waard. Over de plaats van Bilderdijk in
het Europese romantische denken schreef De Deugd 1966. De relatie tussen De
kunst der poëzy en Horatius' dichtkunst werd besproken door Schrijvers 1980. Voor
het verbeeldingsbegrip van Bilderdijk zie Johannes 1992. De ideeënwereld van
Bilderdijk werd uitvoerig belicht door Van Eijnatten 1998. De briefwisseling werd
bezorgd in Bilderdijk 1988, 1997 en 2007. Voor zijn tekentalent zie Bilderdijk 1977
en 1981. Het citaat na Bilderdijks terugkomst in Nederland staat in Dichtwerken XII
(1859), 82, het ‘Gebed’ in Dichtwerken V (1857), 10, ‘Afscheid’ in Dichtwerken IX
(1858), 105. Het citaat uit ‘De ziekte der geleerden’ komt uit Dichtwerken VI (1857),
416-417, het citaat uit de ‘Ode op Napoleon’ uit Dichtwerken IX (1858), 490. Voor
de citaten met betrekking tot Bilderdijks literatuurbeschouwing zie men Bilderdijk
1995b, 24-25 en 25-27. De citaten over de klassieke inspiratietopos staan in
Dichtwerken VII (1857), 6 en 7. Het citaat over de opvlucht van de dichter kan men
vinden in Dichtwerken IX (1858), 18. De citaten uit De kunst der poëzy stammen uit
Dichtwerken VII (1857), 76 en 77. Ook de citaten uit De geestenwareld staan in
Dichtwerken VII (1857), 122 en 123. Een heruitgave van het Kort verhaal van eene
aanmerkelijke luchtreis verscheen in Bilderdijk 1995a. Het citaat uit ‘Koekeloer’ staat
in Dichtwerken I (1856), 440. Het citaat uit de slotzang komt uit Nieuwe uitspruitsels,
Rotterdam 1817, 202. ‘Het vergaan’ is geciteerd naar Dichtwerken V (1857), 122.
De citaten uit De ondergang der eerste wareld staan in Dichtwerken II (1856), 343
en 344. Een
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heruitgave van De ondergang der eerste wareld werd bezorgd in Bilderdijk 1959.
Het citaat uit Vermaking staat in Dichtwerken XIV (1859), 291. ‘Uitvaart’ is geciteerd
naar Dichtwerken XII (1859), 325-326, ‘Het tabakrooken’ naar Dichtwerken XIV (1859),
369. Potgieters typering van Bilderdijk staat in Potgieters Werken IX, 74. Da Costa's
verdediging van Bilderdijk staat in Da Costa 1859, 369. Busken Huets typeringen
van Bilderdijk staan in Verzamelde werken X (1912), 45 en XXV (1912), 4. Voor de
hypochondrische ziel in De ziekte der geleerden zie Van Eijnatten 1998. Voor een
heruitgave van De kunst der poëzy: Bilderdijk 1995. De kunstvoorwerpen in het
Bilderdijk-Museum zijn beschreven door Geerts 1994, Van Hattum en anderen
herdachten de geschiedenis van dat museum in 2008. Een Bilderdijk-bibliografie
bezorgde Monfils in 2006.

Johannes Kinker (1765-1845): poëzie is gekristalliseerde filosofie
Over Kinker als estheticus en dichter vindt men het materiaal in Rispens 1960. Zijn
literaire theorie is behandeld in de dissertaties van Vis 1967, Johannes 1992 en
Oosterholt 1998. De genootschaps- en verlichtingsman Kinker komt uitvoerig aan
de orde in de dissertatie van Hanou 1988. Voor een bloemlezing uit zijn werk: Vis
1982. Zijn briefwisseling werd bezorgd door Hanou en Vis 1992-1994. Het citaat uit
‘De dichtkunst’ staat in Gedichten I (1819), 145, het citaat uit ‘Alleven’ in Gedichten
I (1819), 42-43. De citaten over het heldendicht staan in Gedichten III (1821), XVIII-XIX
en XXII, het Kloë-citaat stamt uit Gedichten III (1821), 156.

A.C.W. Staring (1767-1840): dichter op eigen gronden
De geciteerde strofe uit ‘Een Geldersch lied’ is opgenomen in Gedichten 1940, 42.
Het citaat uit de recensie van Starings eerste bundel vindt men in Nieuwe Algemeene
Vaderlandsche Letteroefeningen 1786, 1, 569. Voor het citaat uit ‘Over de Romanse’
zie Zijderveld 1915, 305. Een selectie van romances van Staring en anderen werd
bijeengebracht door Van den Berg en Stouten 1997. De geciteerde puntdichten
staan in Gedichten 1940, 58, 196 en 408, de citaten uit ‘Aan de eenvoudigheid’ en
‘Herdenking’ in Gedichten 1940, 159 en 20. De recensie van Starings Gedichten
kan men vinden in de Vaderlandsche Letteroefeningen 1821, 617, het citaat over
Nieuwe gedichten in de Vaderlandsche Letteroefeningen 1829, 412-414, het citaat
over Winterloof in de Vaderlandsche Letteroefeningen 1834, 613-614. Potgieters
positieve bespreking is afgedrukt in De Gids 1837, 1, 236-250, 294-304, 345-351
en De Gids 1838, 1, 199-207. De citaten in Busken Huets bespreking staan in
Busken Huets Verzamelde werken I (1912), 144 en 151. Cornets de Groots typering
van Staring als een ‘tussenhistoriese figuur’ is opgenomen in Maatstaf 1967-1968,
618-631. Allerlei aspecten van Starings werkzaamheden worden aan de orde gesteld
in Boogman 1990. Over de vormingsjaren van Staring schreef Evers 1996. Een
door Stouten bezorgde bloemlezing uit zijn werk is Staring 1995.

Isaäc da Costa (1798-1860): ‘Gevoel, Verbeelding, Heldenmoed’
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De citaten uit ‘De gaaf der poëzy’ staan in Kompleete dichtwerken I (1861), 359 en
360-361, het citaat uit Vijf en twintig jaren in Kompleete dichtwerken II (1862), 379.
Het citaat van Busken Huet over Da Costa in Verzamelde werken I, 187. Voor Da
Costa als romanticus zie Buitendijk 1980. Over vriendschappen in de Réveil-tijd
schreef Dubois 1997. Een toelichting op de tijdzangen gaf Johannes 1989. Da Costa
1996 is een bloemlezing uit de poëzie. Over zijn fundamentalistisch manifest zie
Hovius 1973 en Johannes 2006.

De roman
Het citaat uit ‘De waarde en het regt gebruik des romans’ staat in Vaderlandsch
Magazijn voor Wetenschap, Kunst en Smaak, III, 2e stuk, 1805, 757. Over de roman
als literair parvenu schreef Van den Berg 1994. Opvattingen over de roman rond
1800 werden behandeld door Kloek 1997. Over aandacht voor schrijfsters in de
literaire kritiek van die tijd schreven Van Gemert en Veltman-van den Bos 1997. De
opvattingen over het vrouwelijk schrijverschap in de negentiende eeuw kwamen
aan de orde in Streng 1997. Veltman-van den Bos 2000 wijdde haar dissertatie aan
Petronella Moens. Het citaat over Moens staat in De Gids 1839, 1, 554. De
pedagogisch-normatieve waarde van enkele vrouwenromans werd geanalyseerd
door Schenkeveld-van der Dussen 1996b. Over uitbuiting van de epistolariteit zie
Van den
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Berg 1975. Voor de consequenties van een kleinschalige literatuur zie Johannes
1997. Over de betekenisontwikkeling van het begrip huiselijkheid handelde de
dissertatie van Krol 1997. Over de romans van Kist en Daalberg raadplege men
Koopmans 1931. Over een aspect van een roman van Kist schreef Van den Berg
2004c. Voor de koloniale denkbeelden van Haafner zie Terpstra 1963. Een heruitgave
in drie delen van de werken van Haafner is bezorgd door De Moor en Van der Velde
1992-1997. Een levensbeschrijving van Haafner geeft Van der Velde 2008. De
citaten uit Haafner stammen uit respectievelijk De werken II (1995), 39, 54, 100, De
werken I (1992), 107, 118-119 en De werken III (1997), 184-185.

Het toneel tot ongeveer 1840
Een voorstel tot periodisering van het negentiende-eeuwse toneel deed Post 1999.
Materiaal over de toneelopvoeringen in de eerste helft van de negentiende eeuw
verschaft Albach 1984. Romantische decors werden beschreven door Van den Berg
1984. Statistische gegevens over het Rotterdamse theaterbezoek geven Gras en
Franses 1998, vergelijkbare gegevens voor de Amsterdamsche Schouwburg bij
Ruitenbeek 2002. Over de presentatie van het vaderlands verleden schreef
Ruitenbeek 1993. Voor pleidooien voor een nationaal toneel zie Jensen 2006b.
Over vaderlandse helden op het toneel: Jensen 2006a en 2008. Het citaat uit De
kleine pligten staat in II, 253. De citaten uit Bilderdijks verhandeling over Het treurspel
staan in diens Treurspelen, deel II (1808), 145. Het citaat uit Floris de vijfde in Floris
de vijfde 1808, 98. Zie voor de treurspelen van Bilderdijk ook De Jong 1960. Voor
het citaat uit Walwais en Adelheid zie Wiselius 1819, 59. De aanhaling uit Wiselius
in Wiselius, De tooneelspeelkunst 1826, VIII. Over Adriaan van der Hoop schreef
Konst 2006. De citaten uit De horoskoop staan op 18 en 75. De citaten uit de inleiding
van het blijspel De neven staan op V, de twee citaten uit De neven op 41 en 88-89.
Voor algemene gegevens over het toneel in de negentiende eeuw kan men nog
altijd terecht bij Worp 1903-1907, Te Winkel 1925-1927 en Hunningher 1949.

2.2 Het Zuiden: ijver en strijd in het letterveld
Over de periode 1800-1830 in het Zuiden bestaat geen globale studie. Het enige
overzicht over de Zuidnederlandse schrijvers uit de Franse tijd (tot 1815) dateert uit
de negentiende eeuw: De Vigne 1873. De voorstelling van zaken daarin is terug te
vinden in de klassieke literatuurgeschiedenissen. Over diezelfde periode zijn
gegevens te sprokkelen in Willems 1820-1824, 203-242, Elias 1970-1971, Smeyers
1975 (vooral in het hoofdstuk 3: ‘Het nieuwe geluid’), Roegiers 1983 (een overzicht
van de culturele context), verzamelwerken over het Frans bewind als Hasquin 1989
en Hasquin 1993 (vooral in het artikel van Bruno Bernard: ‘Pers en literatuur, onder
het juk van de censuur’). François 1990 handelt over prototypes van de Gentse
burgerij eind 18de-begin 19de eeuw. Nieuw bronnenonderzoek is vooral het werk
van Jozef Huyghebaert, verzameld in Huyghebaert 1995. Over de literatuur in de
periode van het Verenigd Koninkrijk (1815-1830) is er evenmin een overzicht
beschikbaar. Een verkenning biedt een ongepubliceerde licentiaatsverhandeling:
Lecocq 1978. Over de tijdschriften in die periode: Hanot 1955a (over De Argus),
Hanot 1990 (over de Brusselse tijdschriften) en De Clercq en Deprez 1996 (met
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bibliografie). Studies over taalbewustzijn en politiek bieden terloops materiaal over
het literaire leven: Blauwkuip 1920, Sabbe 1939, Elias 1970-1971, Wils 1956 en De
Jonghe 1967 die de taalpolitiek van Willem I onderzocht. Dat geldt ook over studies
in verband met het Nederlands (universitair) onderwijs in die periode: Wils 1954-1955,
Rutten 1962, Deprez 1970a, en Vis 1988, Vis 1989 en Deprez 1989. Grosheide
1949 handelt over de Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen in de Zuidelijke
Nederlanden. We beschikken wel over een bibliografie van alle gedateerde en
ongedateerde publicaties in Zuid-Nederland tussen 1792 en 1829: Devolder 1989
en 2003.
Het getuigenis over de rederijkerswedstrijd te Antwerpen in Potgieter 1844, 161.
Er zijn citaten opgenomen uit de ‘Voor-réde’ van Antwerpschen Almanach van Nut
en Vermaek 1815, Cornelissen 1812, 31, Verzameling van alle Nederduitsche
dichtstukken 1812, 1 (Hymne aen het vaderland) en Vervier 1820, IV. Over de
rederijkerskamer De Fonteine en Norbert
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Cornelissen: Blommaert 1847, Van de Velde 1952 en François 1971-1972. Over
Leo de Foere: Sabbe 1939, 85-100, Simon 1968 en, in verband met de romantiek:
Lissens 2000. Over Jan Frans Willems en Georg Bergmann, vader van Anton
Bergmann: Uit vader Bergmann's gedenkschriften 1895, Prims 1930 en Pauwels
2002a. Over J.-B. Buelens: Bols 1904 en De Groote 1964. De polemiek tussen
Buelens en Willems is na te lezen in Brief-wisseling 1821 en Willems 1821.

‘Ontwaak myn zoetste Nimf!’: de poëzie
In verband met dichtwedstrijden beschikken we over een repertorium van de
dichtwedstrijden in Zuid-Nederland tussen 1803 en 1858: De Potter 1858, 29-49 en
tussen 1803 en 1888: Huyghebaert 1980-1983.
Over de rederijkerskamers en literaire genootschappen zijn de gegevens verspreid
in studies per localiteit. Over Antwerpen: Prims 1930, Schmook 1942 (i.v.m. de
terugkeer van de schilderstukken in 1815), Prims 1977-1985, dl. 8; over Brugge:
Luwel 1950, De Clerck 1963, Van Houtte 1982, 478-480, Geirnaert 1995; over
Deinze: Van den Abeele 1945; over Eeklo: Rogghé 1972; over Gent: Blommaert
1847, François 1971-1972, Vanacker 1990; over Kortrijk: Simaey 1965 en 1967,
Maddens e.a. 1990, 437-442 (P. Vancolen: ‘Literaire genootschappen’); over Lier:
Willems 1844, Arras 1956; over Tielt: Vlaminck 1862; over Oudenaarde: Vander
Meersch 1843; over Torhout: De Gheldere 1905. In verband met het kunstverdrag
van 1810 zie Huyghebaert 1977. Over de dichtwedstrijd van De Fonteine in 1812
zie Deprez 1962-1963, Deprez 1967 en François 1971-1972. Over het dichterstornooi
van Aalst 1807-1810: Van der Elst 1956 (vanuit de optiek van het nationaal
taalbewustzijn) en vooral Huyghebaert 1989; bespreking hiervan door De Mûelenaere
1989. Over het ‘plagiaat’ van De Borchgrave van 1805: Huyghebaert 1995, 49-55.
Over rococo in Vlaanderen, meer bepaald in het werk van Le Plat, Fournier en
Coninckx e.a.: Weisgerber 1992. Over de romantische beweging in België vóór
1830: Charlier 1948-1959 en Lissens 2000, passim.
Verder is het materiaal verspreid in biografische studies: over Pieter-Judocus de
Borchgrave: Van Duyse 1844, 432-446, De Borchgrave 1861, XXI-LXI, Deprez 1968
en Waterschoot 1988; over David de Simpel: Huyghebaert 1985b en Vanwalleghem
2003. Het originele handschrift van De Simpels autobiografie is bezorgd in
Vanwalleghem 2003, 111-115; over Pieter Robyn: Van Duyse 1843b, Degroote
1948, 368-372; over Augustijn E. van den Poel: Van Duyse 1843a, Degroote 1985;
over Frans D. van Daele: Huyghebaert 1985a; over Marcel van Rijsingen: Degroote
1948, 372-374; over Jan-Antoon Pauwels: Mathot 1887; over Simon M. Coninckx:
Van Duyse 1840b, Smeyers 1964; over Jan Hofman: Simaey 1965 en 1967; over
de poëzie van J.F. Willems: Van Duyse 1856a, Deprez 1966, passim en Van
Elslander 1993.
Citaten uit: Van Ackere-Doolaeghe 1880-1881, 10, De Potter 1858, 18, Willems
1844, 288, Van Duyse 1844, 438, De Simpel 1825, 6; over Willems: Deprez 1966,
21; ‘was geen dichter’: Elias 1970-1971, I, 319 en Van Elslander 1993, 50; Priem
1826, XVIII en XXIV, Van Duyse 1843a, 103 (over Van den Poel) en Van den Poel
1810, 9, Van Duyse 1843b, 209 (over Robyn), Van Duyse 1825, 9, Coninckx 1837,
2 en 9.
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Het proza: de eerste korte roman
Over Karel Broeckaert: Smeyers 1975, 542-548, Uyttersprot 1977, Huyghebaert
1983, François 1990, 7-22; voor een uitgave van zijn spectatoriaal proza: Broeckaert
1922 en 1924. Jellen en Mietje: editie en commentaar door J. Huyghebaert in
Broeckaert 1992; Lissens 1993 plaatst de bevindingen van Huyghebaert in een
breder literair-historisch verband; over Jozef Cannaert: Blommaert 1861, 408-412,
François 1990, 23-44. Citaten: Broeckaert 1992, 11, De dobbele schapers almanak
1916, 40, Huyghebaert 1983, 57 en Broeckaert 1992, 44 (uitspraak Cornelissen).

‘De tooneelliefhebbers’
Voor traditionele voorstellingen van de periode 1800-1830, of iets ruimer 1795-1840,
in termen van een intermezzo of een aanloop tot het nationaal Vlaams toneel zie
Monteyne 1927, De Ronde 1930, 163-168 en Monteyne 1952, 180-182. Van der
Straeten 1881 biedt in zijn grote overzicht van het plattelandstheater in het oude
graafschap Vlaanderen (incl. Noord-Frankrijk) door de eeuwen heen ook veel
informatie over de toneelactiviteit in Vlaande-
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ren tot ver in de negentiende eeuw. De toneelwedstrijden van de rederijkerskamers
tussen 1801 en 1865 werden geïnventariseerd door De Potter 1865. Huyghebaert
1987 geeft een overzicht met bronnenmateriaal van het oud en nieuw toneel in het
graafschap Vlaanderen van 1750 tot 1815. Op basis daarvan weerlegt hij het beeld
van de ‘donkere Franse tijd’. Zie ook Huyghebaert 1995, 12-27. Peeters 2003
behandelt de voorgeschiedenis van het Vlaamse beroepstheater in de steden
Antwerpen, Gent en Brussel.
Over het toneel in de Hollandse tijd: Delaunois 1978 (met een lijst van opvoeringen
van het gezelschap van T.J. Majofski in Zuid-Nederland) en Lecocq 1978, 192-256.
Over het Nederlands toneel te Brussel tussen 1815 en 1830: De Baere 1944 en
Charlier 1948-1949, I, 62. Over de maatschappij De Wijngaerd te Brussel zie Luyten
1872. Over de receptie van Gysbrecht van Aemstel in het Zuiden tijdens de Hollandse
tijd: Porteman 1988, 408-412. Over Schrant te Gent: Deprez 1970. Het reisverslag
van Jelgerhuis is gepubliceerd in D'Ailly 1938.
Over het toneelleven in diverse steden: Aalst, inz. over het toernooi van 1808:
Huyghebaert 1987, 136-137 en Huyghebaert 1989, passim. Over Antwerpen: Staes
1896 en Prims 1930-1931. Over Deinze: Van den Abeele 1945. Over Eeklo: Rogghé
1972. Over Gent: Claeys 1892; inz. over De Fonteine: Blommaert 1847 (met een
lijst van de gespeelde stukken vanaf 1813), De Keyser 1961a, Deprez 1961 (inz.
over Diana Robijn) en Van Besien 2006-2007. Over Lier: Willems 1844. Over Tielt:
Vlaminck 1862.
Over afzonderlijke toneelauteurs: Pieter-Judocus de Borchgrave: Van Duyse
1844, 432-446 en Deprez 1968. Over Jan Hofman als toneeldichter: Simaey 1968.
Over Pieter Robyn: Van Duyse 1843b, Degroote 1948, 368-372 en Deprez 1961.
Over Dominicus van Stevens: De Potter 1858, 9-11. Over Willems' toneelactiviteit
zie Schmook 1942, 136-156 (m.b.t. Quinten Matsys) en Deprez 1966 (met editie
van De tooneelliefhebbers). Over J.-B. Buelens: Bols 1904 en De Groote 1964.
Citaten: Huyghebaert 1987, 13 (in verband met de houding van de Franse
overheid: citaten uit een rede van een lid van de Gentse Fonteinisten en Franse
verbodsmaatregelen uit 1797), Uit vader Bergmann's gedenkschriften 1895, 117,
Visscher 1825, 71, D'Ailly 1938, 82 en 90, Wouters 1838, 4-5. ‘Lauwheid’ is een
woord van Snellaert 1840, 19. Citaat van D'Hulster is ontleend aan Blommaert 1847,
77; van D'Huygelaere aan Verzameling der voornaamste dichtstukken 1827, 11-12.
Over het Franse repertoire: Prims 1930-1931, 38; ‘academisch’ als karakterisering
van Willems' toneelscènes: Monteyne 1927, 93. Over Willems' declamatie van Aen
Antwerpen op aanvraag: Staes 1896, 9.
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3
De periode 1830-1860
Inleiding
Over de verhouding en de culturele en literaire samenwerking tussen Nederland en
Vlaams-België na 1830: Ter Haar 1933, De Vooys 1946, Baur 1969, De Clerck 1966
(inleiding), 1967 en 1998 en Van den Berg en Couttenier 2008. Gubin 1982b
analyseert de verhouding van de Vlaamse Beweging ten opzichte van Nederland,
met oog voor de onderliggende motieven. Over de wisselwerking tussen De Gids,
Potgieter en Vlaanderen: Sabbe 1931 (ook over Bakhuizen van den Brink), Monteyne
1937 en Deprez 1988b. Over Potgieter en Willems: De Vroede 1952; Couvreur en
Deprez 1982 documenteren het verblijf van Potgieter te Antwerpen in 1830 op basis
van zijn dagboek.
Over de Belgische Opstand: J. Bel en anderen 1981 en Zonneveld 1981. Voor
het jaar 1830 raadplege men het themanummer van De Negentiende Eeuw 4 (1980)
met artikelen van Van der Hoeven, Ewals en Van der Wal. Over de politieke
verhoudingen in die jaren zie Smits 1950, Witte 1973 en Falter 2005. Over Van
Speyk schreven De Bas 1931, De Vries 1988, Rovers 2000 en Van den Berg 2008.
Over de mythevorming rond 1830 in België schreef Jeroen Janssens 2005. Diverse
studies over de natievorming in België zijn verzameld in Deprez en Vos 1999. De
definiëring van de natie België is gebaseerd op Wils 1999. Wils 1977 legde het
verband tussen de Vlaamse natievorming (of het ontstaan van de Vlaamse Beweging)
en de Belgische staatsvorming. Over het petitionnement van 1840: Wils 1958.
Een overzicht en een chronologische lijst van de Taal- en Letterkundige
Congressen geeft De Clerck 1979 (a en b). Een register op de congressen
verschaffen Fasel en Maas 1979. Over de congressen eveneens Elias 1970-1971
(voor de periode tot 1860: III, 221 e.v. en 334 e.v.) en De Clerck 1982. De politieke
achtergronden belichtte Willemsen 1981. Diverse aspecten van de Congressen zijn
behandeld in De Vroede 1949 (het congres van 1849), Vanacker 1982 (het
onderwijs), Tindemans 1981 (het toneel), Simons 1981 (de boekhandel) en Van
Kalmthout 2001 (professionalisering van de literatoren). In verband met de Aldietsche
beweging en de verhouding tussen de Vlaamse en Nederduitse literatuur in de
negentiende eeuw publiceerde Simons 1980a en 1982. Over Alberdingk Thijm en
Vlaanderen: Vercammen 1932, Geurts 1992, passim en Sanders 2002, passim.
Potgieters artikel over de Vlaamse letterkunde kan men vinden in De Gids 1837,
2, 27-31. Schimmels opstel over Ledeganck staat in De Gids 1858, 2, 89-138, het
citaat op 129. De citaten uit de bundel Vlaamsche poëzij staan op IV en VII. Voor
kunst- en literatuuropvattingen rond 1850 raadplege men Streng 1995.
Over Lebroquy: Rogghé 1898, 196-213; de memoires van Georges Bergmann:
Uit vader Bergmann's gedenkschriften 1895 en Pauwels 2002a; D. Cracco: Cracco
1961; A. Snieders: Persyn 1925; Over Jan van Beers' optreden te Utrecht: De Mont
1901, 239-240 en Geens 1972, II, 35. Citaten: Almanak voor Blijgeestigen 7 (1832),
6, Cracco 1961, 17-18, Schrant 1831, 20, Ter Haar 1933, 4, Uit vader Bergmann's
gedenkschriften 1895, 208 en 220, Van den Bergh 1846, 1 en Doolaeghe 1834, 5.
De karakterisering van de Vlaamse Nederlandsgezinde letterkundigen na 1830 als
‘vurige minnaars’ is ontleend aan François 1999, 41. Bilderdijk ‘als een soort halfgod’:
De Clerck 1967, 99. Over de nadruk van ‘de beste schrijvers uit het Noorden’: Van
den Bergh 1846, 130. Over de vroegste drukken van Vlamingen bij Nederlandse
drukkers en de context van dit fenomeen: Van den Berg en Couttenier 2008, 21-23.
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3.1 Het Noorden
De genootschappelijke cultuur
Het citaat van Bogaers staat in diens Verhandeling 1840, 67. De aanhaling uit Lulofs
kan men vinden in De declamatie 1848, 146. Over de genootschapscultuur en de
orale traditie schreven Van den Berg 1983b, 1984a, 1991a, 1996 en Westers 2003.
Het citaat van Geel staat
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in Onderzoek en phantasie 1838, 56-57. Voor het citaat van Potgieter zie De Gids
1843, 1, 225. Het Donders-citaat staat in Verslag P.U.G. 1852, 10.

Het nieuwe culturele tijdschrift
De citaten uit De Muzen staan in De Muzen 1835, 5, 20-21, 21 en 22. Over het
verbeeldingsbegrip in een recensie in De Muzen schreef Johannes 1991. De
verschillende opvattingen over kunst en kritiek in de jaren dertig zijn in kaart gebracht
door Streng 1988. Over De Gids als kritisch tijdschrift schreven Jacobi en Relleke
1987. Over met De Gids concurrerende tijdschriften zie Mathijsen 1988. Reacties
op De Gids werden bijeengebracht door Relleke en Jacobi 1988. Over het liberalisme
en De Gids: Aerts 1988. Over anonimiteit en samenstelling van de Gids-redactie
zie Jacobi en Relleke 1994. Het citaat van Beets op 204. Zie voor recensies over
buitenlandse literatuur Kuipers 1983. Over de tijdschriften als barometers van de
smaak in de periode 1770-1830 schreef Johannes 1995. De leus van vooruitgang
in De Gids onderzochten Jacobi en Relleke 1995. Zie voor Bakhuizen van den Brink
Colmjon 1950 en Brummel 1969. Met zijn dissertatie schreef Aerts 1997 de ‘biografie’
van De Gids. Het citaat van Beets over Yntema en Potgieters reactie daarop is te
vinden in Smit 1983, 102-103. De citaten uit de Gids-recensies staan in De Gids
1837, 1, 570, 512; 1838, 1, 111, 497; 1843, 1, 554; 1840, 1, 408; 1838, 1, 462; 1842,
1, 449; 1842, 151; 1843, 1, 232 en 1844, 1, 45-46.

De almanakken, graadmeters van de literatuur?
Een lijst van almanakken uit de periode 1830-1839 werd samengesteld door Van
Noort en Van Zonneveld 1978. De lijst van almanakken uit de periode 1840-1849
stelden Van Wingerden en Van Zonneveld 1979 samen. Over de literaire almanakken
schreef Van Zonneveld 1979. Het jaarboekje Tesselschade werd beschreven door
Jacobi 1986, de almanak Aurora door Eijssens 1993. Verbreiding en populariteit
van de almanakken in de tweede helft van de negentiende eeuw komen aan de
orde bij Sitvast 1987. Het Braga-citaat stamt uit Braga 1843, 12. De citaten over de
almanakken uit De Gids staan in De Gids 1841, 1, 44 en 1845, 1, 114. Kneppelhouts
negatieve uitspraak over de almanakken kan men vinden in zijn Geschriften V (1860),
VI.

De historische roman of de geschiedenis in balkostuum
Voor het prozaopstel van Geel en de reactie van Simons zie Geel 1899. Over de
verschillende typen historische romans, compleet met uitgebreide
inhoudsbeschrijvingen, raadplege men de dissertatie van Drop, tweede druk 1973.
Over de historische roman in relatie tot de Romantiek schreef Praamstra 1989a.
De geschiedenis van de Nederlandse literaire kritiek op de historische roman wordt
uitvoerig behandeld in de dissertatie van Van der Wiel 1999. Zie voor de invloed
van Scott op de Nederlandse letterkunde nog altijd de dissertatie van Vissink 1922.
De populariteit van Scott in Nederland werd in kaart gebracht door Den Tenter 1984.
Vaderlandse helden in de historische roman werden beschreven door Jensen 2008.
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Veel gegevens over leven en werk van Loosjes zijn te vinden in de dissertatie van
De Haan 1934. Het citaat uit Loosjes in Leven van Maurits Lijnslager 1808, 1, IV.
Het Van Lennepcitaat staat in D.J. van Lennep 1966, 38. De mogelijke invloed en
doorwerking van de redevoering van David Jacob van Lennep komen aan de orde
bij Smit 1957, Wagemans 1982, Van der Wiel 1985 en Van den Berg 1988. Voor
de romans van mejuffrouw De Neufville zie men Blits 1990 en Schenkeveld-van der
Dussen 1996b. Over het ‘mannelijk’ schrijverschap van Bosboom-Toussaint schreef
Schenkeveld-van der Dussen 1996a. De citaten uit het voorbericht van De
schildknaap staan op VII en VII-VIII. De citaten uit de roman zelf op 14 en 104. Over
Drost raadplege men de dissertatie van De Waal 1918. Over Hermingard van de
Eikenterpen schreef tweemaal Kamphuis 1974 en 1975. Over Ferdinand Huyck als
apologie van Van Lenneps romanopvattingen handelde Kemperink 1980. De ideeën
en werkwijze van Bosboom-Toussaint werden besproken in de dissertatie van Bouvy
1935. Potgieters bespreking van De graaf van Devonshire staat in De Gids 1838,
1, 650-664. Het citaat van Toussaint is te vinden in De Gids 1886, 4, 398. De citaten
uit Het huis Lauwernesse staan op I, 346, II, 439-440 en I, 148-149. Voor het citaat
van Fruin zie De Gids 1862, 1, 535. Het citaat van Busken
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Huet over Bosboom-Toussaint in diens Verzamelde werken II, 93. Een tweedelige
biografie over (Bosboom)-Toussaint schreef Reeser 1962 en 1985. Een herdruk
van Eene kroon voor Karel den Stouten bezorgde De Gier 1989.

De poëzie
Het citaat uit ‘Huis ter Leede’ is te vinden in Van Lenneps Poëtische werken, I, 11.
Voor het citaat van Van Lenneps overdracht van de lier aan Beets zie Het leven
van Mr. Jacob van Lennep, tweede druk, I (1910), 239, het citaat uit de brief van
Geel op 238-239. Het citaat over de lazareth-poëzij staat in De Gids 1838, 1, 111,
dat over de levensmoeheid in De Gids 1838, 1, 407. Voor het citaat van Hasebroek
zie diens Brieven 1940, LII. De byroniaanse held werd in kaart gebracht door Thorslev
1962. Over Byron in Nederland verschenen de dissertaties van Popma 1928 en
Schults 1929. Heruitgaven verschenen van de byroniaanse helden Kuser van Beets
1966, De renegaat van Van der Hoop 1965 en De boekanier van Meijer 1980.
Vaderlandse helden in versvertellingen werden opgezocht door Jensen 2008.
Zonneveld bezorgde een editie van Beets' dagboek 1983. Over de periode 1833-1844
te Leiden: Van den Berg 1989d. De ‘romantische’ club te Leiden vormde het
onderwerp van de dissertatie van Van Zonneveld 1993. Over de theologiestudent
Van de Linde schreven Mathijsen, Eijssens en Welsink 1978. Citaten uit Van de
Linde in De gedichten van den Schoolmeester 1979, 17-18, 94-95 en 295. Een
driedelige uitgave van de brieven van de Schoolmeester is bezorgd door Mathijsen
in haar dissertatie 1987.

Realistisch proza
Over onderscheiden vormen van realisme schreef Schenkeveld 1986. De diverse
standpunten in het realismedebat komen uitvoerig aan bod in de dissertatie van
Streng 1995a. Over het genre van de fysiologie en het type zie Wezel 1989 en 1993.
Facsimile-uitgaven van enkele typenbundels werden bezorgd door Van der Meulen
en Welsink, 1979 en 1980. Feiten en cijfers over de Camera obscura na 150 jaar
zijn bijeengebracht door Welsink 1989. Over titel en motto van de Camera obscura
zie Salverda 1989. Over Beets' neus van herinnering in de Camera obscura schreef
Van den Berg 1990a. Een tweedelige uitgave van de Camera obscura bezorgden
Van den Berg, Eijssens, Kloek en Zonneveld 1998. Het citaat uit ‘De familie Stastok’
staat in Beets 1998, I, 52, Beets' opmerking over het zondagspak in Beets 1998, I,
149. Busken Huets oordeel over de Camera obscura staat in diens Verzamelde
werken II, 204. Voor een pleidooi de tien teksten van de eerste druk in hun
oorspronkelijke context te lezen zie De Jager 2007. De humorcultus in Nederland
in de eerste helft van de negentiende eeuw werd uitgebreid aan de orde gesteld in
de dissertatie van Jongejan 1933. Voor een bloemlezing luimige dichters zie
Korteweg en Idema 1994. Het citaat over Kneppelhouts ‘zwarte tijd’ staat in De Gids
1844, 2, 162. Een heruitgave van Klikspaans studentenschetsen verzorgden Kets,
Lenders en Praamstra 2002. Voor het citaat uit ‘De student-Leydenaar’ zie
Studentenschetsen I (2002), 21, voor het citaat uit de ‘Inleiding’, aldaar 11. Potgieters
beschouwing over de Camera obscura, de Studententypen en andere voorbeelden
van ‘Kopijeerlust des dagelijkschen levens’ is te vinden in De Gids 1841, 1, 442-460,
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501-521 en 577-594. Voor het citaat uit ‘Humoristen’ zie de Camera obscura 1998,
I, 50.
De opvattingen tussen 1815 en 1860 over het vrouwelijke schrijverschap
analyseerde Streng 1997. Voor de aanhaling uit de Vaderlandsche Letteroefeningen
zie jaargang 1837, 1, 40-41. Het citaat uit De Gids is te vinden in De Gids 1837, 1,
414. Een heruitgave van Elize werd bezorgd door Schenkeveld en Schenkeveld-van
der Dussen 2004.

Kritische literatuurbeschouwers
Jacob Geel (1789-1862), spraakmakend essayist
Hamaker ontwierp een sympathiek portret van Geel in haar dissertatie 1907. Brandt
Corstius bezorgde een moderne uitgave van Het gesprek op den Drachenfels: Geel
1977. Over hetzelfde Gesprek schreef Van den Berg 1973 en 1985c. Busken Huets
typering van Geel in Verzamelde werken X, 3. De citaten uit Thorbeckes recensie
van Onderzoek en phantasie staan in de Algemeene Konst en Letterbode van 5
januari 1838, 9. Het citaat uit Busken Huets beoordeling van Het gesprek op den
Drachenfels staat in Verzamelde werken X, 19. Geels citaat over het onderscheid
tussen de romantische en klassieke kunst staat in De Gids 1839, 1, 31.
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Over de bundel Onderzoek en phantasie zie Van den Berg 1985b, 1986 en 1997.
Over Geels literatuuropvatting zie Van den Berg 1989b. Over Geels mislukte poging
om met Thorbecke een Leids tijdschrift op te richten schreven Van den Berg en
Hooykaas 1988. Geels niet bekroonde inzending op een prijsvraag Over het
eenvoudige werd bezorgd in Geel 1990. Geels moeilijke verhouding met Beets komt
aan de orde in Van den Berg 1985b en 1990b. Over de relatie met Geels leermeester
David Jacob van Lennep raadplege men Van den Berg 1989a. Het citaat uit de brief
van Hasebroek staat in diens Brieven (1940), CXXII.

E.J. Potgieter (1808-1875), essayistisch prozaïst, criticus en dromend
dichter
Het citaat uit Het Noorden staat in Potgieters Werken IV, 3-4, Geels bespreking in
De Gids 1840, I, 533-536, de aanhaling uit de recensie van De neven in De Gids
1838, 1, 261. Potgieters kritiek op de eigentijdse literaire infrastructuur kan men
vinden in De Gids 1843, 1, 225, 236 en 236-237. Voor het citaat uit ‘De twintigjarige’
zie Potgieters Werken X, 11, het citaat uit ‘Afrid ter Valkenjagt’ staat in Werken XII,
195-196, het ‘Diewertjen’-citaat in Werken XII, 48, de aanhaling uit ‘Verrassing’ in
Werken X, 115-116, de citaten uit ‘Gedroomd paardrijden’ in Werken X, 190-191 en
198. Voor het citaat van Verwey zie diens Het leven van Potgieter, 342. Over het
leven van Potgieter schreven onder meer Groenewegen 1894, Verwey 1903 en
Smit 1983. Een bibliografie van Potgieters werken werd samengesteld door
Groenewegen 1890. Over Potgieters stijl schreef Smit 1937.
Voor uitgaven van Florence zie Potgieter 1942 en Potgieter 1975. Voor een
heruitgave van Gedroomd paardrijden zie Verwey 1908. Een recente bloemlezing
uit Potgieter werd bezorgd door Oosterholt 2003.

J.A. Alberdingk Thijm (1820-1889), verdediger en beoefenaar van de
poëzie
Het citaat uit ‘Bij Royers borstbeeld’ staat in Drie gedichten (1844), 3. Voor de citaten
uit ‘De geboorte der kunst’ zie Drie gedichten (1844), 72 en 78. De citaten uit De
klok van Delft (1846) staan op XXI, XXII, 25 en 75, het citaat uit Het voorgeborchte
op 21. Over persoon en werk van Alberdingk Thijm schreef Brom kritisch in 1956.
Over de relatie tussen zijn kunst en het karakter van Alberdingk Thijm raadplege
men Bennink 1952. Alberdingk Thijm als erflater werd behandeld door Geurts en
anderen 1992. Zijn biografie werd geschreven door Van der Plas 1995. Over de
controverse tussen Alberdingk Thijm en de Gids-redactie publiceerde Streng 1989.
De nationale en confessionele mythologie in het werk van Alberdingk Thijm
onderzocht Leuker 2001.

Het toneel vanaf 1840
Het eerstgenoemde citaat van Potgieter over het toneel kan men vinden in De Gids
1850, 2, 63-64, het tweede in De Gids 1850, 2, 176. De citaten uit De Spektator
staan in jaargang 3 (1844), 2-3 en jaargang 5 (1846), 428. Voor het eerste citaat
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uit Schimmel zie Schimmel, Dramatische werken I (1885), IV, voor het tweede en
derde Dramatische werken I (1885), 26 en 65. Het citaat uit Struensee staat in
Dramatische werken III (1886), 44-45. Over de betrekkingen tussen de Franse
Romantiek en het Nederlands toneel zie de dissertatie van Van de Panne 1927.
Over het dramatisch werk van Schimmel in verband met het Amsterdamse
toneelleven raadplege men Hunningher 1931.

3.2 Het Zuiden
De nieuwe Vlaamse literatuur
De Belgische nationale context
Het citaat van J.F.C. Verspreeuwen over de herboren letterkunde is ontleend aan
Het Taelverbond 1 (1845-1846), 1; dat van Jan Bormans aan een editie van brieven
aan Jan Frans Willems: Bols 1909, 353. De woorden van Antoine Clesse worden
geciteerd in het overzicht van de Frans-Belgische literatuur door Berg 2001, 95. De
brief van Doolaeghe van 19 februari 1835 waarin ze zich een ‘hardnekkige orangiste’
noemt bevindt zich in de Koninklijke Bibliotheek Brussel (KBR, Hs.II. 6654/35).
Ter oriëntatie in de uitgebreide recente literatuur over de nationale historische
cultuur in Europa: Flacke 1998, Leerssen 1999 en Thiesse 1999. In België: Gubin
1982a, Morelli 1996, Stuip en Vellekoop 1996, Koll 1998, Hoozee, Tollebeek en
Verschaffel 1999, Deprez en Vos 1999 en (Jeroen) Janssens 2005. Over de
negentiende-eeuwse Belgische geschiedschrijving: Vercauteren 1959, De Schryver
1972, Tollebeek
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1994, Tollebeek 1998 en Tollebeek, Verbeeck en Verschaffel 1998. Over de nationale
Belgische schilderkunst na 1830: Koll 1998 en Pil 1999. Over de overheidssteun
aan de Vlaamse literatuur in de periode 1830-1865: Verschaffel 2001.

De literatuur en gans het volk
Het begrip ‘symbolisch tekort’ wordt toegelicht in Berg 1990 en 2001. Het citaat van
Stendhal is ontleend aan Liebrecht 1934, 14. Over de Franse nadruk zie Dopp 1932
en Deprez 1990. Het citaat van Conscience over de ‘wilde’ moedertaal is terug te
vinden in De Bock 1943, 41.
Voor een overzicht van de geschiedenis van de Vlaamse Beweging: Gevers,
Willemsen en Witte 1998. Verder: Wils 1977 en Wils 2005. Wils 1959 handelt over
de politieke oriëntering van de Vlaamse Beweging. Couttenier 1998 geeft een
overzicht van de verhouding van de Nederlandse literatuur en de Vlaamse Beweging
tot 1914.
De vergelijking van de Vlaamse met de Frans-Belgische literatuur is gebaseerd
op Klinkenberg 1980, 1983 en 1988, Berg en Halen 2000 en Berg 2001. Meer over
de Frans-Belgische literatuur in de negentiende eeuw: Potvin 1882, Masoin 1902,
Charlier en Hanse 1958 en Bertrand, Biron, Denis en Grutman 2003. De politieke
nationale context van de Vlaamse literatuur is onderzocht in Tömmel 1976 en
Nörtemann 2001. De plaats van de Vlaamse literatuur binnen het Belgische literaire
systeem is verkend door Spinoy 1986 en 1988.
Over de Franse poëzie van J.A. de Laet zie Jacob 1914. ‘Ik vind in onze
moedertaal’ (Conscience): Willekens, Somers en Van Ruyssevelt 1983, 17. Citaat
uit de memoires van Conscience 1888, 216-217. Het ‘uitwijkingsmanoeuvre’:
Nörtemann 2001, 50. Citaat uit Van Duyse 1840a, 6.

De individualiteit van de Vlaamse literatuur
Voor de citaten uit de redevoering van Willems van 1844: Willems 1873, 183 en
184. Voor het citaat uit de Reinaertbewerking: Willems 1834, XIII. De nationale
context van de toespraak van J.F. Willems in 1844 is belicht in Vlasselaers 1985,
106. Het citaat van De Laet uit het voorwoord van De Teuten is ontleend aan
Ecrevisse 1844, VI-VII. De brief van D'Haene is aangehaald in Deprez 1970b, 15.

Filologie en literatuur
Over de verhouding tussen nationalisme, de negentiende-eeuwse editiepraktijk en
literaire canonvorming in Nederland en elders in Europa handelen Leerssen en
Mathijsen 2002 en vooral Leerssen 2006. Het literaire historicisme als internationaal
fenomeen is ook het onderwerp van Leerssen 2004. Over de activiteit van de
Vlaamse ‘taalminnaars’ op het gebied van de filologie en de literaire historiografie
schreef vooral De Smedt 1984 en 1989-1990 en 1990. Over de belangstelling in
Duitsland voor Vlaanderen zie Von der Dunk 1966 en het overzichtsartikel van
Dolderer 1998. Voor Gustav Höfken zie Von der Dunk 1966; voor zijn briefwisseling
met Snellaert: Deprez 1983. Reynaert 1988 belicht de filologische betekenis van
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Snellaert (met zijn commentaar op de liederen van Hadewych als uitgangspunt).
Over Snellaert: Deprez 1970b en 1972.
Valcke 1999 bezorgt nauwkeurige gegevens over de sociaal-economische situatie
van de eerste generatie Gentse flaminganten en filologen, inz. Blommaert en De
Saint-Genois. De rol en geschiedenis van de particuliere bibliotheekcollectie van
de taalminnaars is onderzocht door Deprez 1987 en De Smedt 2004 m.b.t. Snellaert
en door Pauwels 2000 over de bibliotheken van Willems, Van Duyse en Blommaert.
Over grote verzamelaars uit de negentiende eeuw en hun collecties in de Koninklijke
Bibliotheek van België: De Schepper, Kelders en Pauwels 2008.

Verenigingen en tijdschriften
Schmook 1948 verkent psychologische aspecten van de ‘vriendschappen en
tegenstellingen’ bij de eerste taalminnaars. Over de verenigingen zie de afzonderlijke
lemmata in de Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse Beweging (Tielt 1998). Veel
materiaal over de context van de Antwerpse Olyftak is te vinden in Schmook 1984.
De 38 delen van de Bibliografie van de Vlaamse tijdschriften in de negentiende
eeuw 1983-2000 bieden een repertorium van de tijdschriften die in Vlaanderen vanaf
1815 tot het begin van de twintigste eeuw zijn gepubliceerd.

Model en norm
Uitgangspunten van de literaire kritiek
Het standaardwerk over de literaire kritiek in Vlaanderen tijdens de periode
1840-1893 is
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Vlasselaers 1985. Zie verder: Bibliografie van de Vlaamse tijdschriften in de
negentiende eeuw 1983-2000, De Bock 1970, 143-196 en Deprez 1988a. De eerste
studies over de Vlaamse literaire kritiek van de negentiende eeuw dateren van 1955:
Hanot 1955b en 1955c, resp. over de kritiek in Gentse en Antwerpse tijdschriften.
Een vroege verkenning van de literair-esthetische opvattingen in de Vlaamse
tijdschriften tussen 1830 en 1855 is ook Hofmans 1956. Over Snellaert en de eerste
kritieken in Gentse tijdschriften zie Gobbers 1966 en Litmaath 1972. Nog over
Antwerpse tijdschriften: Oukhow 1953. Over de wisselwerking met de literaire kritiek
in Nederland: De Vooys 1941 en Deprez 1988b.
Citaat in de intro: Sleeckx 1846, 57. De actie van de Belgische bisschoppen tegen
de Franse roman- en feuilletonliteratuur is onderzocht door Gaus 1975. Over de
lastige taak van de literaire criticus: Heremans 1845-1846a, 96. De beschouwingen
van Heremans over de drie tijdvakken in de Vlaamse letterkunde zijn na te lezen in
een recensie in Het Taelverbond 2 (1846-1847), 506-510. Ze worden geciteerd in
Vlasselaers 1985, 126, waar de didactische en beschavende functie van de Vlaamse
literatuur wordt geanalyseerd (met een ethische, intellectuele en sociale dimensie).
Over J.-B. David: Wils 1956 en De Schepper 1982, 157. Couttenier 2004 belicht de
rol van David in de receptie van Bilderdijk in Vlaanderen. Davids pleidooi voor
grondige taalkennis bij dichters is terug te vinden in David 1869, 4.

Tussen kunst en publiek
Het citaat van Van Kerckhoven over de verhouding Vlaanderen-Nederland is ontleend
aan De Noordstar 3 (1842), 1, IV. Verder is geciteerd uit zijn beschouwing over de
stand van de jonge Vlaamse literatuur en de literaire kritiek: Van Kerckhoven 1844.
Voor een karakterisering van Van Kerckhoven als criticus: Vlasselaers 1989. De
brief van Snellaert aan Alberdingk Thijm is te lezen in: F.A. Snellaert en J.A.
Alberdingk Thijm 1971. Het citaat uit de brief van Ledeganck is ontleend aan Brieven
van Ledeganck aan Blieck 1894-1895, 357. De brief van Bakhuizen aan Potgieter
in Bakhuizen van den Brink 1906, 121-124; het citaat uit de kritiek van Stecher aan
het adres van de Vlaamse Beweging in Fredericq 1914, 450-454. Het citaat van
Jan Bormans is ontleend aan Bormans 1844, 108. Over zijn kritische beschouwingen
zie Wulms 1985.

Omwenteling op de zangberg: de poëzie
De oude retoricale school en de nieuwe barden
Documentatie over de Vlaamse dichters na 1830 is te vinden in de bloemlezingen
Onze dichters: Coopman en Dela Montagne 1881 en Onze Vlaamsche dichters: De
Seyn-Verhougstraete 1905. Een reeks afzonderlijke dichtersprofielen is voorgesteld
in Deprez, Gobbers en Wauters 1999-2003, III, 148-205, met uitgebreide bibliografie:
212-225. Gezelle en de dichters uit de zogenaamde West-Vlaamse school zijn apart
behandeld in II, 133-258, met bibliografie: 259-274. Er zijn weinig syntheses, tenzij
twee kritische overzichten uit 1881 van Max Rooses en Pol de Mont, resp. uit De
Gids en uit Noord en Zuid (zie De Mont 1881 en Rooses 1882) en een inleidend
essay op een bloemlezing: Westerlinck 1962, 5-23. De dichteressen zijn in een
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becommentarieerde bloemlezing verzameld en voorgesteld in Met en zonder
lauwerkrans: Schenkeveld-van der Dussen 1997.
Over de dichtwedstrijden, ook na 1830, zie het repertorium van Huyghebaert
1980-1983. Over literaire prijzen in België vanaf 1830: Heymans 2001. Over de
retorica en antiretorica in Vlaanderen schreef Westerlinck 1980, 191-252.
Over C. Duvillers: Muyldermans 1928; over Maria Doolaeghe zie Met en zonder
lauwerkrans: Schenkeveld-van der Dussen 1997, 835-846. Citaten: Doolaeghe 1834
en 1849, [9-10]. Van Frans Blieck is een interessante terugblik op zijn beginnende
dichtersloopbaan en de ‘laatste rederijkers’ overgeleverd: Blieck 1886-1887. Uit de
brief van Blieck aan Snellaert: De Keyser 1960a, 94. Het citaat uit de poëzie van
Blieck is ontleend aan Blieck 1850, 67. Citaten van Snellaert in: Snellaert 1840, 23,
1843, 25 en 1842b, 93. Citaat uit ‘Aen de dichters’: De Laet 1848, 12.

Prudens van Duyse (1804-1859)
De betekenis van het literaire werk van P. van Duyse is toegelicht in Van Eeghem
1963. Voor de biografie zie Micheels 1893; een recent overzicht in Bracke 1979.
Nieuwe gegevens over de activiteiten van Van Duyse in Nederland omstreeks 1830:
Pauwels 2002b.
De rol van Snellaert in de dichtwedstrijd
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op de dood van J.-B. Hofman is kort behandeld in Simaey 1972. Over De wanorde:
Hanot 1955d. Het Memorandum [1833-1843] van Snellaert: manuscript in
Universiteitsbibliotheek Gent (UBG, G 3354/1) met anekdote op 19. Snellaert over
Van Duyse in een brief aan Blieck van september 1839: De Keyser 1960a, 91. Het
citaat uit de brief van Conscience aan Snellaert is ontleend aan Jacob 1913-1914,
II, 140. Het lichte genre bij Van Duyse is gesitueeerd binnen de neorococo in
Vlaanderen door Weisgerber 1992. In verband met de receptie van Van Duyse is
verwezen naar Rooses 1894b en Pol de Monts overzicht van vijftig jaar Vlaamse
poëzie (zie De Mont 1881); citaten zijn aangehaald uit Van Oye 1886, 356 en 1887,
573, Van Langendonck 1926, 194-195 en uit de inleiding (1917) van Karel van de
Woestijne op de niet verschenen bloemlezing uit het werk van Van Duyse, afgedrukt
in Van de Woestijne 1947-1950, V, 393-409 (citaten op 395-396, 402 en 408-409).
Voor de lijst van de geselecteerde gedichten: Van Bouchaute 1988, 159-161.

Karel Ledeganck (1805-1847)
Een overzicht van leven en werk van Ledeganck biedt De Smedt 1997. Poëticale
uitspraken in Ledeganck 1894-1895. Recensies van Het burgslot van Zomergem:
door Van Kerckhoven in De Noordstar 1 (1840), 1, 138-143, David in De Middelaer
1 (1840-1841), 73-76 (citaat: 75) en Snellaert in Kunst- en Letterblad 1 (1840), 93-95
(citaat: 93). Voor een situering van de receptie van Ledegancks poëzie omstreeks
1840 in het kader van de nationale Vlaamse letterkunde zie Couttenier 1999a in het
speciaal nummer Noord-Zuid van het tijdschrift Nederlandse Letterkunde. In Vekeman
1986 vindt men, met het gedicht ‘Het klavier’ als uitgangspunt, een pleidooi om de
poëzie- en muziekopvatting van o.a. Ledeganck te verbinden met de Europese
Romantiek. Citaten uit De zinnelooze: Ledeganck 1842, 5-6 en 11; uit De drie
zustersteden: Ledeganck 1846, 7, 12 en 14-15. Max Rooses sprak zijn rede in 1874
uit voor de Gentse Maatschappij De Taal is Gansch het Volk: Rooses 1877a. Van
Mierlo sprak zijn rede uit voor de Koninklijke Vlaamse Academie: Van Mierlo 1947.
Heremans karakteriseerde Ledeganck in zijn Levensschets, opgenomen in de
uitgave van de Gedichten: Ledeganck 1856.

Dichters in Antwerpen
Over de Romantiek in België na 1830: Dasnoy 1948 (vooral over Franstalige
literatuur: 182-221) en Charlier 1948-1959. André de Ridder publiceerde enkele
inleidende beschouwingen over de Vlaamse Romantiek (zie De Ridder 1920 en
1922-1923). Informatie over de drukker-uitgever Joseph-Ernest Buschmann in Siret
1870 en Buschmann 1991. Over de romantische typografie en boekillustratie: Van
der Marck 1956.
Het literaire verenigingsleven in Antwerpen van ca. 1835 tot 1846 is onderzocht
door Schmook 1959, Schmook 1964, De Groote 1964 en Schmook 1984. Het verslag
van André van Hasselt over de samenkomst in ‘De Koning van Spanje’, gepubliceerd
in La Renaissance, een kunstkroniek van de Association Nationale pour Favoriser
les Arts en Belgique (1840-1841), is na te lezen in Schmook 1959, 77-82. Over het
Antwerpse literaire leven van de jaren 1830-1850 zijn enkele memoires en
herinneringen geschreven. Zie passages in H. Conscience, Geschiedenis mijner
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jeugd (Conscience 1888) en D. Sleeckx, Indrukken en ervaringen (Sleeckx 1982).
Verder ook twee schetsen van August Snieders: ‘Vijftig jaar geleden. (Karakters en
silhouetten)’ en ‘Hoe mijn vriend de Archivaris in de Vlaamsche beweging kwam.
(Vlaamsch leven)’ in Snieders 1893, 63-94 en 95-101.
Over het literaire werk van J.A. de Laet is gepubliceerd door Jacob 1914 (over
zijn Franse debuutverzen) en Knuvelder 1969 (over zijn poëzieopvatting). Citaat:
De Laet 1848, 14 en 24-25.
Een recente terugblik op het werk van Theodoor van Rijswijck is Wauters 2004
b, met speciale aandacht voor de religieuze en erotische poëzie. Een veel geciteerde
biografische studie is van de hand van Jozef Staes, gepubliceerd naar aanleiding
van de vierde uitgave van de Volledige werken van Van Rijswijck in 1884. Een
overzicht van het werk van Van Rijswijck geeft Van der Ven 1961. De gedichten die
Van Rijswijck schreef over het emigratieprobleem, meer bepaald over de weinig
succesrijke volksplanting of kolonie van Santo-Tomas de Guatemala, zijn
gedocumenteerd in Van den Bossche 1997. Het citaat van Van Kerckhoven over
de volksdichter is ontleend aan zijn Levensschets in de editie van Van Rijswijcks
Volledige werken van 1853. De beschouwingen van Snellaert zijn gepubliceerd in
Kunst- en Letterblad
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1842, 94. De poëticale uitspraken van Van Rijswijck zijn ontleend aan de
‘Aenmerking’ bij de bundel Balladen (1843) en de ‘Ophelderingen’ bij Poëtische
luimen (1842). Citaten: Van Rijswijck 1837, 6, IX; 1842, 41-42; 1844, 36; 1884, II,
357-358.

J. Nolet de Brauwere van Steeland (1815-1888)
Nolets recensie over Poëtische luimen van Theodoor van Rijswijck verscheen in
De Middelaer 2 (1841-1842), 601-607 (over de ‘Heeren van de zoogenaemde
Antwerpsche school’: 605). Het citaat uit de brief van Nolet aan Snellaert is ontleend
aan De Bock 1965, 92-93. Citaat uit Snellaerts recensie van Ambiorix: Kunst- en
Letterblad 2 (1841), 42. Over Nolet de Brauwere van Steeland: Roersch 1889. Zijn
neoclassicistische kunst- en literatuuropvattingen zijn belicht in Vlasselaers 1985,
25-27 en 226. Citaten zijn ontleend aan Nolet de Brauwere 1841, 50-51, 99-100,
1842, 12 en 1844, 155. Voor de cultuurpolitieke context van de mythe van de Oude
Belgen zie Morelli 1996 en Wijnens 1999.

De vernieuwing van de jaren vijftig
De uitspraken van Heremans over het eenvoudige in verband met het verhevene
in poëzie zijn ontleend aan recensies in Het Taelverbond 1 (1845-1846), 140-153
en 2 (1846-1847), 375-389. Bilderdijks definiëring van poëzie is geciteerd naar
Bilderdijk 1820, 7.

Vorm is schoonheid
Over de filologische studie van het oude Vlaamse volkslied door Willems en Snellaert
zie De Smedt 1984, 133-141 en 325-330. De uitspraak van Snellaert over het
volkslied is geciteerd op 328. Over het volkslied in het kader van het Vlaamse
muziekleven: Willaert en Dewilde 1987 en Dewilde 1998.
Over de receptie van Hoffmann von Fallersleben in Vlaanderen: Heremans 1874,
Soenen 1961 en Nelde 1968. Vanbeveren 1975 onderzocht de
pseudo-Middelnederlandse poëzie. Over jeugdgedichten in middeleeuwse trant bij
Van de Woestijne: Vandevoorde 2006, 175. De bespreking van Loverkens van
Hoffmann door Johan Dautzenberg verscheen in Het Taelverbond 7 (1851-1852),
472-479 (citaten 477-479). R.F. Lissens bezorgde een editie van de Loverkens,
waaruit hier is geciteerd: Hoffmann von Fallersleben 1964, 19-20. Voor de citaten
uit Dautzenbergs theoretische geschriften en poëzie: Dautzenberg 1852, 73 en 75,
Dautzenberg 1850, 138 en 133, Dautzenberg 1869, 331-332, Dautzenberg 1850,
116-118, Dautzenberg 1851, 6 en Dautzenberg 1852, 75. Het aforisme ‘Form of
forma is schoonheid’ is ontleend aan Dautzenberg 1862, 272. Voor de citaten uit
de brieven aan en van J.A. Alberdingk Thijm: Dautzenberg 1852-1853, 46 en 47 en
Alberdingk Thijm 1852-1853, 50 en 51. In verband met de psalmvertaling van F.
Blieck: Blieck 1854-1855, 59-64 en De Vos 1992. Verder is nog geciteerd uit Van
Duyse 1854, 108 en 1856b, 150.
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Over J.M. Dautzenberg: prosopografische gegevens in Valcke 1974; over zijn
literair-esthetische opvattingen in het kader van het literair-esthetisch formalisme:
Vlasselaers 1985, 160-161 en Van Loon 1972. Over het esthetisch formalisme en
de antiretoricale strekking in Vlaanderen handelt ook Westerlinck 1980, 139-162
en 191-252.

Volksgezindheid
Over de politisering van de Vlaamse Beweging zie Wils 1959 en Gubin en Nandrin
2005, 396-434. Citaten uit de rede van Sleeckx ‘Over de strekking der nederduitsche
letterkunde’ van 1849 en reacties erop zijn ontleend aan Sleeckx 1850, 52 en 55.
Citaten uit het kritisch werk van Van Kerckhoven (vooral uit De Noordstar en De
Vlaemsche Rederyker): Van Kerckhoven 1840b, 23; 1869-1873, XIII, 6; 1854b, 158;
Vlasselaers 1989, 34; Van Kerckhoven 1852, 161-162. Over Van Kerckhoven:
Baekelmans 1931 en Gobbers 1989; een synthese van zijn kritische opvattingen in
Vlasselaers 1989. Zijn redactionele rol in de tijdschriften De Noordstar en De
Vlaemsche Rederyker is toegelicht in Brys en Deprez 1985. De getuigenis over de
verkoopcijfers van Dautzenberg is ontleend aan Gubin 1979, 207.
Over de democratische opvattingen van Sleeckx: De Vroede 1946-1947 (citaat:
915). Analyse van het democratisch flamingantisme te Brussel: Gubin 1979, meer
bepaald over Sleeckx en Kats: 158-163. Informatie over de figuur en de publicaties
van Jacob Kats: Kuypers 1930, Schmook 1963 en Deprez 1993. Over C. Duvillers:
Muyldermans 1928. De gegevens over het auteurschap van het lied ‘Vlaenderen's
doodskleed’ van A. Snieders zijn ontleend aan Kuypers 1960, 139. Wij citeren uit
de
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brontekst (ondertekend met S.) in de Gazette van Gent van 16 februari 1848.
Het beschikbare sociologische materiaal over de positie van de Vlaamse literator
in de negentiende eeuw is samengevat in Vlasselaers 1985, 138-139 en Witte 2003.
Een concrete toepassing is Van Gerven 1991: de houding van de Vlaamse auteurs
tegenover de Antwerpse klasse van burgerlijke ondernemers, in contrast met die
in Engeland. De gegevens over de Vlaamse reacties op de Februarirevolutie van
1848 zijn ontleend aan De Vroede 1846-1847. Over de sociale problematiek in de
Vlaamse poëzie: Kuypers 1958, Oukhov 1960 en Vanheertum 1985.

Jan van Beers
Van Beers' gedicht ‘Op de Schelde’ verscheen in Nederduitsch Letterkundig
Jaerboekje 10 (1843), 17-22. Kritische uitspraken over Jan van Beers zijn genoteerd
uit De Middelaer 3 (1842-1843), 278 (de bespreking van het debuut door J.-B.
David), Zetternam 1850-1851, 567-571, De Potter 1858, 116, Von Düringsfeld 1861,
III, 10, De Mont 1901, 256-257 en Sabbe 1921, I. Trendsetters in de beeldvorming
van de dichter Van Beers zijn Rooses 1877b, Rooses 1894c, De Mont 1889 en De
Mont 1901. Over Van Beers' jeugdwerk uit zijn studententijd publiceerde D. Claes
1905.
De karakterisering van ‘Livarda’: Stecher 1890, 375. Kritiek op de sentimentaliteit
van Van Beers' poëzie in Rooses 1877b, 149 en De Mont 1901, 239 en 243. Over
de waardering in Nederland: Stecher 1890, 383, De Mont 1901, 240-243 en Geens
1972, II, 148-149. Getuigenissen over de declamator Van Beers: De Mont 1901,
227 en 243 en Vanhee 1995, 91-92. Het verslag uit 1869 is ontleend aan De
Eendragt 23 (1868-1869), 23 (9 mei 1869), 91.

Het debuut van Guido Gezelle
Voor zoekwegen in de uitgebreide Gezelle-literatuur: De Schepper en Fonteyne
2000. Edities: Gezelle 1930-1939 en Gezelle 1980-1991. Een biografie: D'haen
1987. Een recente inleiding biedt de Delta-bloemlezing Gezelle 2002.
Tekst en uitleg bij de brief van Gezelle van februari 1858: Gezelle 2002, 281 en
469-470 en Couttenier 2000b, 101-102. Over Vlaemsche dichtoefeningen in
literair-historisch perspectief: Keersmaekers 1980; als een proces naar verinnerlijking:
Westerlinck 1958; als retorisch handboek: Van Iseghem 1993. Documentatie over
de opdracht en het prospectus: Gezelle 1830-1839, I, 1-8 en 268-269. Over Gezelle
en de oudere Nederlandse literatuur: De Vos 1997. Analyse van de personificaties
in de poëzie van Gezelle: Willockx 2009. Over Kerkhofblommen: Asselbergs 1958
en Westenbroek 1964; een overzicht in Couttenier 1993. Rilkes vertaalontwerp:
Rilke 1997, 968-971 en 1313.

Het proza in opmars
De geschiedenis van de Vlaamse roman in de negentiende eeuw komt aan bod in
een aantal overzichten van het genre tot en met de twintigste eeuw, zoals Van
Vlierden 1969 en vooral Weisgerber 1976. Kortere overzichten: Sabbe 1909 en
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Hermanowski 1961. Veel informatie vindt men nog steeds in Coopman en Scharpé
1910. Een recent overzicht van het Vlaamse fictionele proza tussen 1830 en 1890
(gerangschikt per auteur en stroming) biedt Wauters 1999a (met bibliografie). Een
karakterisering van de romanpoëtica in Vlaanderen voor de periode 1840-1880
levert Vlasselaers 1990. Over het verband van de Vlaamse negentiende-eeuwse
roman met de revolutie van 1848: Brouwers 1971, de sociale problematiek: De
Pillecyn 1967.
Kritische uitspraken over het belang van het proza zijn van Snellaert 1842a, 17,
Snellaert 1839, 38, Snellaert 1837, 56, Van Kerckhoven 1840a, 79 en Van
Kerckhoven 1841, 141. Over de genrekwestie en de rivaliteit tussen poëzie en proza:
Gobbers 1966, 206-207 en Vlasselaers 1985, 125-126. Over de voorgeschiedenis
van de Vlaamse roman, de literair-historische context en (de dubbelzinnige houding
ten opzichte van) de Franse inspiratiebronnen: Weisgerber 1976. De morele
bezwaren tegen de Franse literatuur: Bemong 2004. Het citaat uit ‘De nieuwe Niobe’:
Conscience 1846, 48 (de verwijzing naar George Sand viel in latere drukken weg).

De historische roman
De brede definiëring van ‘roman’ is ontleend aan Weisgerber 1976, 7. De Vlaamse
historische roman is gerepertorieerd: Schevenels 1951. Over de Frans-Belgische
historische roman: Mortier 1987, Berg en Halen 2000, 30-33 en Berg 2001, 96-100.
De receptie van Walter Scott
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komt aan bod in Charlier 1948, 100-103. Over de vormen en de functies van de
Belgische historische roman: Bemong 2007.

Doorbraak
Citaten uit Consciences eerste historische romans: Conscience 1837, III, Conscience
1837b, IV; zijn memoires: Conscience 1888, 266. Verder is geciteerd uit Vermeylen
1938, 435. ‘De Vlaamsche Ilias’: Te Winkel IV, 1927, 113. Meer over het eposkarakter:
Gobbers 1990 en Nörtemann 2001. De karakterisering van de Vlaamse ‘heldentijd’
in Snellaert 1839, 39. Over de historische bronnen van De leeuw van Vlaenderen:
Fris 1913; uitgebreid onderzoek over de genese van de roman: Schmook 1952-1953,
aangevuld door Karel Wauters 1999b. Over de zgn. Guldensporenslag: Van
Caenegem 2002. Over de mythevorming rond 1302: Tollebeek 2002. De verhouding
van de roman met de natievorming: Tollebeek 2004. Uit De leeuw van Vlaenderen
is geciteerd: Conscience 1838, dl. 3, 190, dl. 1, IV, dl. 1, IX en dl.3, 93-94. Uitspraken
van Conscience over de verhouding tussen feiten en verbeelding: Jacob 1913-1914,
I, 7 en II, 8. De leeuw van Vlaenderen als een ‘wonder’ voorgesteld in Snellaert
1839, 38. Over de vertalingen van Conscience: de bibliografie van Arents 1931.
Over Conscience en Nederland: Van Hattum 1983. Er is geciteerd uit Schimmel
1856, 788. Het getuigenis van de toneelopvoering is overgenomen uit Van
Roosbroeck 1938, 502. Over de verspreiding van de Franse vertalingen in België
en Frankrijk: Lambert 1980. Over Conscience in het algemeen: De Bock 1943,
Dasnoy 1948, p. 206-221, Degroote 1957, Willekens, Somers en Van Ruyssevelt
1983 en Westerlinck 1983.

Reactie
Het geuzenthema: H. Verschaffel 1985 en Vancraeynest 2005. Over de herwerking
van In 't Wonderjaer (1837) tot Het Wonderjaer (1843): Sabbe 1930 en De Bock
1963-1964. Bredere context in Schmook 1956 en Couttenier 1984a. Over J.-B. van
Hemel: Muyldermans 1926. De brief van Van Kerckhoven aan Snellaert: Jacob
1913-1914, II, 127. Schmook 1956 identificeerde de criticus V. en leverde
commentaar op de positie van J.-B. David. Hieruit ook de gegevens over de reactie
van Conscience. Historische studies over het Wonderjaar: Parker 1981 en Marnef
1996 over de situatie te Antwerpen. Het citaat uit de brief van J.B. van Hemel is
ontleend aan Sabbe 1930, 622.
Over De Laet en Het Huis van Wesenbeke: Calis 1992. Receptiegegevens uit
David 1842 (met citaat: 451) en Snieders 1892.

Griezel en avontuur
Citaten uit ‘Het beulenkind’: Conscience 1846, 103 en 111. Over de romantische
griezelroman: Van Gorp 1998. Over de leescultuur in Consciences Geschiedenis
van graef Hugo van Craenhove: Pelckmans 2004.
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De traditionele lijn
Citaten uit het voorwoord van De boerenkryg: Conscience 1853, I, 5 en 6; uit
Kronyken der straten van Antwerpen: Sleeckx 1843, II, 145-146. Over Consciences
De boerenkryg: Keersmaekers 1967-1971 en Raxhon 1999.

Nieuwe inzichten
Voor het essay over ‘Het historische en het hedendaegsche roman’: Van Kerckhoven
1845. Meer over Van Kerckhoven in: Vierde colloquium: Pieter Frans van Kerckhoven
1989. De studie ‘Over den roman’: Heremans 1845-1846b. Er is geciteerd uit
Bernhart, de laet: Zetternam 1847a, 156 en uit het motto op het titelblad; voor de
recensie van die roman: Heremans 1847-1848.

De zedenroman
Poëticaal onderzoek naar de functionaliteit van het genre is verricht door De Vroede
1959 (een dwarsdoorsnede over de jaren 1855-1856) en Vlasselaers 1990 (over
de periode 1840-1880). Voor de definiëring van de zedenroman is gebruikgemaakt
van Heremans 1845-1846b, 139 en 242. Over de medicalisering van het
maatschappelijke discours in de negentiende eeuw: Nys e.a. 2002. Uit ‘De zwanen’
is geciteerd naar Zetternam 1876, II, 421.

Ethisch vademecum
Voor de recensie van Burgerdeugd van August Snieders: V.R. 1850-1851; van
Sleeckx' In alle standen: Van Kerckhoven 1851, 100. Een ‘poel vol boosheid’: citaat
uit Conscience 1839, 105. Dat de eerste zedenverhalen en -romans van Conscience
werden ‘uitgevochten’ (een uitspraak van Snellaert uit 1844), staat vermeld in
Willekens, Somers en Van Ruyssevelt 1983, 51. Over de verspreiding van
Conscience in Duits-
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land: Hermanovski 1973, Engeland: Wellens 1982 en Scandinavië: Van Assche
1985. Voor de rol van boekillustraties zie Van der Marck 1956 en Couttenier 2003a.
Reacties op de anti-Gallische houding in Sketches from Flemish Life: Wellens 1982,
260-261. Over Consciences De arme edelman: Couttenier 1983.
De feuilletonliteratuur in de Gentse pers tijdens de periode 1836-1860 is
onderzocht door Gaus 1975. De lijst van de honderd meest gelezen feuilletonauteurs
in dit distributiekanaal op 54-57. Over de prijskamp van 1855 en de acties van de
Gazette van Gent ten voordele van het Vlaamse feuilleton getuigt hoofdredacteur
Willem Rogghé in zijn Gedenkbladen: Rogghé 1898, 23 e.v. Het sociale vraagstuk:
synthese in Gubin en Nandrin 2005, 372-395. De idee van de selfhelp van de
arbeidersklasse is overgenomen uit Gubin en Nandrin 2005, 384.

Sociale kritiek
De karakterisering van Zetternam als ‘verontwaardigd rebel’ in Schmook 1966, 28.
Gegevens over de familie en het jeugdtrauma: Schmook 1962. Verder over
Zetternam: Van den Branden 1876 en Schmook 1966, 27-38. Er is geciteerd uit
Zetternam 1847b, 34.
Over Mynheer Luchtervelde: De Smedt 1994. De prijsvraag van De Tael is Gansch
het Volk van 1847 is behandeld in De Keyser 1960b. Citaat: Zetternam 1848, 5 en
6.

De dorpsroman
Over de vroegste Nederlandse dorpsverhalen vóór 1850 schreef Meertens 1948.
Over Vlaamse dorpsromans in de negentiende eeuw, vooral met de Kempen als
setting, is gepubliceerd door Sterkens 1935 en Keersmakers 1978.
De vergelijking Conscience-Cremer maakt Busken Huet in zijn kritisch essay ‘De
dorpsvertelling’: ‘Conscience heeft Cremer voortgebragt’ (zie Busken Huet 1875,
203). Citaten zijn ontleend aan Conscience 1850, 13, Sterkens 1935, 105 en Snieders
1851, 7-12 en 85. Over de dorpsromans van Conscience (en het volksleven): Van
Hageland 1952; van Jan Renier Snieders: A. Snieders 1889 en Keersmaekers 1983.
Over de problematiek van de regionale literatuur, streekliteratuur of heimatliteratuur,
zie De Geest, Kusters, Sintobin en Vanfraussen 2005. De plagiaataffaire rond
Conscience l' innocent is gedocumenteerd door Lambert 1980 en Willekens, Somers
en Van Ruyssevelt 1983, 99-100. Over de receptie van Conscience in Portugal:
Couto 2000. Recent onderzoek van het succes van Enrique Conscience in Spanje:
Saguer 2007.

De weg naar het realisme
Voor het gebruik van het realisme als periodebegrip voor de
literatuurgeschiedschrijving in Vlaanderen: Wauters 1990.
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Reisverhalen
Het Vlaamse reisverhaal: Couttenier 2003b, waarin ook lijst met relevante teksten
en literatuur. Documentatie over de kolonie van Santo-Tomas de Guatemala en
Vlaamse literaire teksten in dat verband is bijeengebracht in Van den Bossche 1997.
Over Lodewijk Vleeschouwer: Thijs 1980.

Schetsen uit het dagelijkse leven
De karakterisering van De koopmansklerk als fysiologie: Potvin 1882, 265. De
evaluatie van de illustraties is ontleend aan Van der Marck 1956, 120-121. Voor het
citaat uit de recensie van Sleeckx' In alle standen zie Van Kerckhoven 1851, 105.

Wetenschap en psychologie
Over de wetenschappelijke en intellectuele wending in de Vlaamse literatuur:
Vlasselaers 1985, 126 en 131-132. Het citaat over Consciences Het boek der natuer
in Heremans 1846-1847, 508 en 509.
Over het fenomeen waanzin in de Vlaamse literatuur van de negentiende eeuw:
Hendrikx 1991. Uit het werk van P.F. van Kerckhoven is geciteerd naar Van
Kerckhoven 1869-1873, X, 6 en 55. Een verkenning van het dierlijk magnetisme in
het werk van de auteur: Szkudlarek 2006. Over het verband tussen de gevoelscultus
en moderniteit in Van Kerckhovens Herinneringen uit Italië: Pelckmans 1990; idem
in Ziel en lichaem: Pelckmans 1989; zie ook Couttenier 1989. Uit de recensie van
Sleeckx is geciteerd naar Knuvelder 1976, 151. Verder over Van Kerckhoven: Vierde
colloquium: Pieter Frans van Kerckhoven 1989.

Het Vlaams toneel
Voor de geschiedschrijving van het toneel in Vlaanderen na 1800 en inz. vanaf 1830
beschikken we over het standaardwerk uit 1927 van
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M. Sabbe, L. Monteyne en H. Coopman, met daarin twee uitgebreide studies over
de ontwikkeling van de Vlaamse toneelletterkunde (Monteyne 1927) en over de
uitbouw van een nationaal Vlaams toneel (Coopman 1927). Kortere overzichten in
Worp 1907, 420-428, Coopman en Scharpé 1910, 176 e.v. en 314 e.v., De Ronde
1930, 163-224, Monteyne 1936 (over de periode 1830-1930) en Monteyne 1952.
Tindemans 1973 onderzocht de thematiek van de toneelletterkunde, inz. in het
realistische burgerlijke drama tussen 1815 en 1914. Van Impe 1978 schreef een
geschiedkundig essay over het toneel in Vlaanderen. Peeters 2003 biedt een
overzicht van de ontwikkeling van het Vlaamse professionele theater in de
negentiende eeuw op het domein van zowel de theaterpraktijk als de
toneelletterkunde.
Van Schoor 1972 geeft een overzicht van honderd jaar beroepstoneel te Gent
vanaf 1871, maar ook van de voorgeschiedenis vanaf 1830. Een recent overzicht
van tweehonderd jaar theater te Gent is De speler en de strop 2005. Een parallel
synthesewerk over de geschiedenis van het toneel in Antwerpen tussen 1853 en
2003 is Tussen De dronkaerd en Het kouwe kind: Brouwers e.a. 2003. Voor de
verhouding toneel en Vlaamse Beweging na 1830 zie Tindemans 1975 en Peeters
1998. In het overzichtswerk van twee eeuwen drama en theater in Nederland en
Vlaanderen onder hoofdredactie van R.L. Erenstein treft men enkele artikelen aan
over het Vlaamse theater na 1830: Demedts 1996, Van Schoor 1996a, 1996b en
1996c en Peeters 1996.
De Potter 1865 biedt een lijst van de wedstrijden van de rederijkerskamers en
toneelmaatschappijen in Vlaanderen tot 1865. Over Snellaert en het toneel zie De
Smedt 1988. De toneelcritici passeren de revue in Hanot 1955b en 1955c. Voor het
citaat uit de Brusselse voordracht over het Vlaams toneel: S.-C.-A. Willems 1859,
20-21. Het burgerlijke ethos in het toneel is grondig onderzocht door Tindemans
1973. Over historische drama's (en de vrouwenrollen daarin): Verschaffel 2000.
Over ‘Conscience op de planken’ handelt Olivier 1973. Het verslag over de opvoering
in Antwerpen van Het Wonderjaer: Jacob 1913-1914, I, 69. Het oorspronkelijke
Vlaamse toneel is aangeprezen in Zetternam 1848-1849, 351. Over de receptie van
Shakespeare in Vlaanderen vóór 1860: De Vos 1978 en 1984. De karakterisering
van de Vlaamse theaterpolitiek als ‘evangelische obsessie’ is ontleend aan een
artikel over het toneel op de Nederlandse Congressen: Tindemans 1981, 89. P.F.
van Kerckhovens beschouwing over het Franse theater is vermeld in Hanot 1955c,
113 en genomen uit de boekbeoordeling van D. Sleeckx' Smeke smeê in De
Vlaemsche Rederyker 15 (1851), 145.
Het Vlaamse (volks)toneel te Brussel tussen 1830 en 1860 komt aan de orde in
Luyten 1872, 113-116 en Dasnoy 1948, 186 e.v.; uitgebreider in Gubin 1979,
172-185. Kritiek op de declamatietoon van acteurs in de Gentse Broedermin:
Zetternam 1847-1848, 348. De getuigenis van Rogghé uit 1890 is aangehaald in
De speler en de strop 2005, 63. Over Hippoliet van Peene: Tindemans 1960. Over
Virginie Miry, echtgenote van Van Peene: De Keyser 1961b. Gegevens over de
receptie van het toneelwerk van Van Peene zijn ontleend aan Muys 1964, 98-99
en 118. Monteynes uitspraak over Van Peene: Monteyne 1927, 124.
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4
De periode 1860-1900
Inleiding
Zie voor de Nederlandsche Taal- en Letterkundige Congressen in deze periode een
overzicht in Elias 1970-1971, IV, 162-211, De Clerck 1979a, De Clerck 1979b, Fasel
en Maas 1979, De Clerck 1982 en Willemsen 1981. Over de relatie Noord-Zuid rond
1900 en het verband tussen beide literaturen raadplege men Musschoot 1985 en
Musschoot 1994. Verder nog De Clerck 1967, 1968 en 1998 en Vanacker 1985. De
professionalisering van de auteur in deze periode behandelden Van Kalmthout 2001
en Verbruggen 2006.
Voor het citaat uit het dagboek van Paul Fredericq zie Stynen 2002, 143. Zie voor
Van Deyssels uitval De scheldkritieken (1979), 85. Voor de uitspraak van Kloos
naar aanleiding van Cyriel Buysses debuut in De Nieuwe Gids en de context ervan
zie Van Parys 2007, 127 e.v. Over de vroege drukken van Vlamingen in Nederland:
Van den Berg en Couttenier 2008, 21-23. Documentatie over Conscience en zijn
uitgevers in Nederland in Degroote en De Schuyter 1953. Over Loveling in Nederland:
Stynen 1997, 115, 208-209 en 267; verder Van Parys 2007, 176 en 193. Citaat uit
Busken Huets Het land van Rubens, naar de tweede druk: Busken Huet 1881, 261.
Over het Nederlandse vriendenalbum bij de hulde aan Conscience in 1881 zie
Simons, Somers en Van Ruyssevelt 1983, 53. De doorbraak van Buysse in
Nederland: Musschoot 1996b; Gezelle in Nederland: Beijert 1997, Dorleijn 2000 en
Pauwels 2005. De literaire betrekkingen tussen Verwey en Vlaanderen behandelden
Hanot 1958 en Musschoot 1992.

4.1 Het Noorden
Genootschappelijke ontwikkelingen
De orale traditie in de negentiende-eeuwse Nederlandse letterkunde komt aan de
orde in Van den Berg 1991a. Over de Amsterdamse kamer Achilles schreef
Schravendeel 1992. Het citaat van Van Lennep staat in het Jaarboekje voor
Rederijkers 2 (1858), 111. Busken Huets afbrekend commentaar op de
rederijkerskamers kan men vinden in diens Verzamelde werken VII, 152-153. De
samenvattende studie over de negentiende-eeuwse rederijkers vormt de dissertatie
van Westers 2003.

De multidisciplinaire kunstkringen
Uitvoerig behandeld in de dissertatie van Van Kalmthout 1998.

Tijdschriftencultuur
Een bloemlezing met inleiding van De Nederlandsche Spectator bezorgde Maas
1986a. Over de liberale aspecten van het tijdschrift zie Maas 1987. De achttiendeen negentiende-eeuwse vrouwentijdschriften werden behandeld in de dissertatie
van Jensen 2001.
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Het proza tot 1900
De historische roman
De historische romans en novellen van Schimmel kwamen aan de orde in de
dissertatie van De Beaufort. Voor het citaat van Schimmel zie diens Sinjeur Semeyns
1, V. Busken Huets kritiek op de historische roman staat in De Gids 1863, 2, 113
en 1864, 4, 140.

Ander proza
Het citaat uit Busken Huets kritiek op Klaasje Zevenster staat in diens Verzamelde
werken XV, 45-46.

De novelle
Over de vroegste Nederlandse dorpsverhalen schreef Meertens 1948. Busken Huets
typering van C.E. van Koetsveld staat in Busken Huets Verzamelde werken II, 45.
Voor het citaat uit de brief van Potgieter aan Busken Huet zie De volledige
briefwisseling I (1972), 70. De citaten uit de recensie van Cremer door Potgieter
staan in De Gids, 1862, 1, 615 en 624. Het ontwaken van het sociaal bewustzijn in
de literatuur
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van de negentiende eeuw komt aan de orde in de dissertatie van Saalborn 1939.
Fabriekskinderen werd heruitgegeven in Cremer 1988 en Smit en Korevaart 2008.

Van idealisme naar naturalisme
De vernieuwende tendenties in het proza tussen 1879 en 1887 komen aan de orde
in een tweetal publicaties van Anbeek en Kloek 1981 (a en b). Het citaat uit het
Leeskabinet in Anbeek en Kloek 1981b, 6. Over het auteurschap van vrouwen zie
Oosterzee, 55. Het citaat van Busken Huet in Verzamelde werken X, 47. Een
receptie-historisch verslag over het proza tussen 1885 en 1900 is te vinden in de
dissertatie van Bel 1993. Over het pseudoniem als strategie van vrouwelijke auteurs
tussen 1850 en 1900 schreef Van Boven 1998. Daum als journalist en romancier
van tempo doeloe vormt het onderwerp van de dissertatie van Termorshuizen 1988.
Zie Praamstra 1989b voor de unieke positie van Daum.

Domineespoëzie
Over de sociale positie van de predikant in de negentiende eeuw schreef Van
Rooden 1994. Meer algemene observaties over de predikant in de negentiende
eeuw worden verschaft in een artikel en de dissertatie van Bos 1997, 1999. Zie voor
de domineespoëzie ook Brom 1924. Een bloemlezing uit de domineespoëzie werd
samengesteld door Korteweg en Idema 1978. Het citaat over de ongeschiktheid
van de dominee voor het dichterschap staat in Busken Huets Verzamelde werken
II, 128, het citaat over de poésie du foyer in diens Verzamelde werken II, 44-45. Voor
de aanhaling uit Beets' ‘De zwarte tijd’ zie Beets' Gedichten II, 131. Het citaat uit
‘De kunst om de kunst’ staat in Gedichten V, 140, het citaat uit ‘Zangdrift’ in Gedichten
III, 11, het citaat uit ‘Geen partijman’ in Gedichten III, 245-246, de gerijmde wijsheid
in Gedichten III, 416, het citaat uit ‘Overgangen’ in Gedichten III, 85, de eerste strofe
uit ‘De moerbeitoppen ruischten’ in Gedichten V, 165. Busken Huets commentaar
op de poëzie van Beets staat in De Gids 1864, 2, 487 en in ‘Drie voorwaarden van
kunstgenot’ in Verzamelde werken X, 158 en 165. Over het ‘probleem Beets’ schreef
onder meer Heeroma 1950. Het citaat uit ‘Johannes Petrus Hasebroek’ in Gedichten
V, 174. Het citaat van Hasebroek uit ‘Weemoed’ in Poëzij, 126, uit ‘Mijne verzen’ in
Winde-kelken, 241, uit ‘Hooge poëzie’ in Winterbloemen, 137, het citaat uit ‘Allerlei’
in Vesper, 280. Zie voor Hasebroek de dissertatie van Willems 1939 en Hasebroeks
briefwisseling 1940. Over de vriendenkring van Hasebroek in Heiloo schreef
Mathijsen 1982. Voor Ter Haar raadplege men Willems 1969. Het citaat van
Bakhuizen van den Brink in De Gids 1839, I, 161. Het citaat uit de ‘Voorrede’ op
202. Het citaat uit De St. Paulusrots in Gedichten I, 12 en 29. Het citaat uit Laatste
gedichten op 32. Over ter Haars versregel ‘De vrede graast de kudden voor’ zie
Praamsma 2004. De citaten uit Ten Kates Braga op 4, 8 en 35. Het citaat over Ten
Kate als harlekijn staat in De Gids 1842, 1, 106. Het citaat uit De schepping is
overgenomen uit de tweede druk (1867), 245. Zie ook Ten Kates aantekening bij
De schepping, 247. Een heruitgave van de Grassprietjes van Cornelis Paradijs werd
bezorgd door Luger 1984. Het citaat uit ‘Aan J.J.L. ten Kate’ staat in die uitgave op
p. 49. Het citaat uit ‘De volksdichter’ van De Génestet is te vinden in diens
Dichtwerken (1881), 123-124, de aanhaling uit ‘Levensfilosofie’ in Dichtwerken, 74,
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het citaat uit ‘Op een vervelende soirée’ in Dichtwerken, 86, het citaat uit ‘Boutade’
in Dichtwerken, 170, het citaat uit ‘Jong Hollandsch binnenhuisje’ in Dichtwerken,
194, de aanhaling uit ‘De mailbrief’ in Dichtwerken, 268. Het verslag van het gesprek
tussen De Génestet en Busken Huet in diens Verzamelde werken III, 63-64. De
citaten uit de Leekedichtjes staan in Dichtwerken 175, 179, 191, 200 en 209. Busken
Huets vergelijking van De Génestet met Beets in Busken Huets Verzamel de werken
II, 101. Over De Génestet als de geliefdste dichter van de negentiende eeuw zie
Mathijsen 2004. De citaten uit de poëzie van Paaltjens staan in Snikken en
grimlachjes 2003, 21, 45, 28, 47 en 60-66. Het citaat uit de brief aan Verwijs in
Snikken en grimlachjes 2003, 8-9. Over de romantische ironie schreven Van den
Berg en Kloek 1988. Een biografische schets over HaverSchmidt schreef Dyserinck
1908. Over dominee HaverSchmidt en zijn worgengel publiceerde Nieuwenhuys
1994. De prozavertellingen Familie en kennissen van HaverSchmidt werden in 1994
heruitgegeven, evenals een aantal niet eerder gebundelde verhalen. Zijn verzamelde
gedichten in handschrift verschenen in 1993. Een heruitgave van
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Snikken en grimlachjes van Piet Paaltjens bezorgden Mathijsen en Welsink 2003.

Toonaangevende literatoren uit de periode 1860-1880
Conrad Busken Huet (1826-1886), ‘vastgeraakte locomotief’
Voor het citaat van Busken Huet over de Nederlandse cultuur in 1876 zie diens
Verzamelde werken XXXIX, 217. Het citaat over de ‘kust der Dode Zee’, staat in
Busken Huet Brieven (1890), II, 106. Voor het Rembrandt-citaat uit Het land van
Rembrand zie Verzamelde werken XXXI, 194. Het citaat over de vastgeraakte
locomotief staat in Praamstra 1997, 215. Een heruitgave van Lidewyde werd bezorgd
door Schenkeveld 1981. Het citaat uit de voorrede op 103. Over het realisme in
onder andere Lidewyde zie Schenkeveld 1986. Over Busken Huets opvatting van
de dichtkunst als ‘mannetaal’ schreef Johannes 1986. Een repertorium op de brieven
van Busken Huet vervaardigde Praamstra 1987. Busken Huets relatie tot de Franse
letterkunde komt aan de orde bij Tielrooy 1923. Zie voor leven en werk van Busken
Huet Colmjon 1944 en De Vooys 1948. Over Busken Huets literatuuropvattingen
raadplege men de dissertatie van Praamstra 1991. Een portret van Busken Huet
aan de hand van diens brieven tekende Praamstra in 1997. Van zijn hand verscheen
ook de monumentale biografie over Busken Huet 2007. Daarin staat op 807 de
kwalificatie van koningin Emma.

Multatuli (1820-1887), ‘vat vol tegenstrijdigheden’
Het citaat uit de brief aan Kruseman staat in Ik ben zwanger van denkbeelden 1996,
10. Voor het citaat van de brief aan Tine van 13 oktober 1859 over de afronding
van de Max Havelaar zie Volledig werk X, 73. De citaten uit de Max Havelaar komen
uit de historisch-kritische uitgave (1992), 235, 236 en 237. Over de condities om af
te zien van publicatie van de Max Havelaar zie de brief aan Tine van 20 november
1859 in Volledig werk X, 122. Het citaat van de brief van 14 november 1859 aan
Tine staat in Volledig werk X, 115, het citaat uit de brief aan Mathilde in Volledig
werk X, 648. Zie voor de aanhaling uit het naschrift van De bruid daarboven: Volledig
werk III, 547. Multatuli's opmerking over Rodolphe aan Tine staat in Volledig werk
VIII, 570, over Rodolphe aan Kruseman in Ik ben zwanger van denkbeelden 60. Het
citaat over de publieksverachting vindt men in Volledig werk II, 22. Het citaat over
de Nederlandse stijl staat in Volledig werk IV, 82, het citaat aan het begin van de
eerste bundel Ideën in Volledig werk II, 309. Idee 123 staat in Volledig werk II, 144,
het citaat uit de brief aan Haspels in Volledig werk XVIII, 717. De aanhaling uit
Multatuli's brief aan Mimi over zijn lezingentournee staat in Volledig werk XIX, 154.
Voor het citaat uit de Provinciale Drentsche en Asscher Courant zie Maas 1986b,
214, de aanhaling uit de brief aan De Haas in Volledig werk XX, 283-284. Voor citaat
uit de brief aan Tine over zijn schrijfwijze zie Volledig werk VIII, 482. Over de complexe
structuur van de Max Havelaar raadplege men de dissertatie van Sötemann 1966,
over de veelzijdigheid van het schrijverschap van Multatuli de dissertatie van
Francken 1990. Over de literatuuropvatting van Douwes Dekker schreef Oversteegen
1987. Over Multatuli's befaamde brief aan Kruseman zie Van den Berg 1991c. Een
aparte uitgave van deze brief werd bezorgd door Kets-Vree 1996. Zij tekende ook
voor de wetenschappelijke uitgave van de Max Havelaar 2002. De Multatulianen
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werden beschreven door Jongstra 1985. Over Multatuli's voordrachttournees zie
Maas 1986b. Biografische studies over Multatuli werden geschreven door Hermans
1976, Van 't Veer 1979 en Van der Meulen 2002. Over Multatuli in Vlaanderen
schreef Vermoortel 1987. Een postmoderne lezing van de Ideën ondernam in haar
dissertatie Pieterse 2008. Een iconografie over Multatuli werd samengesteld door
Waterschoot 2008. Uiteenlopende artikelen over Multatuli staan opgetekend in het
tijdschrift Over Multatuli (1963-heden).

Allard Pierson (1831-1896)
Het citaat uit het herdenkingsartikel van Van Hamel staat in De Gids 1896, 3, II, de
twee citaten uit Piersons artikel over Swinburne in De Gids 1879, 2, 204 en 206, de
aanhaling over de antieke kunstenaar in De Gids 1879, 2, 212. Pierson werd als
criticus vergeleken met Busken Huet door De Vooys 1947b, het citaat over Adriaan
de Mérival aldaar op 232. Een portret van Pierson werd geschetst door Dubois 1977.
De kunstopvattingen van Pierson zijn belicht door Barnard 1987. De relatie tussen
Pierson
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en de Tachtigers werd onderzocht door Van Halsema 1996. Zie voor Piersons
opmerking over de autonomie van de kunst Pierson 1862, 15 en Dubois 1977, 36-37.
Kanttekeningen bij publicaties van Pierson maakte Schenkeveld 2000.

Carel Vosmaer (1826-1888)
Het citaat uit Inwijding staat in Vosmaer 1888, 139. Boijens 1931 wijdde zijn
dissertatie aan Vosmaer. De briefwisseling tussen Vosmaer en Perk werd bezorgd
door Stuiveling 1938. Over De Nederlandsche Spectator schreef Maas 1986a. Over
Vosmaers reisjournalen publiceerde Bastet 1989. De documentaire De literaire
wereld van Carel Vosmaer werd samengesteld door Maas 1989.

Marcellus Emants (1848-1923)
De citaten uit het voorwoord van Drie novellen staan in de uitgave van 1964, 231
en 228, de aanhalingen uit Lilith in de uitgave Cram-Magré 1971, 144 en 150, het
citaat uit Godenschemering in de uitgave van Van den Toorn 1966, 185. Het citaat
van Emants in Groot Nederland 1908 werd aangehaald door Van den Toorn op 14.
Het citaat uit Jong Holland staat in de uitgave van 1983, 122, de citaten uit Een
nagelaten bekentenis in de uitgave van 1960, 40 en 69. Het citaat van Nouhuys op
37. Een proefschrift over de levensbeschouwing van Emants schreef Boerwinkel
1943. Leven en werk van Emants behandelde Dubois 1964. Over Emants'
experimenteren met de roman schreef Sötemann 1975. De romanschrijver Emants
kreeg aandacht in de dissertatie van Anbeek 1978 en voorts in een tweetal studies
van diens hand 1981 en 1982. Over Emants' opvattingen over kunst en leven in de
periode 1869-1877 zie de dissertatie van Maas 1988. Vrijwel al het proza van Emants
is na de Tweede Wereldoorlog herdrukt.

Het toneel vanaf 1860
Zie voor het dramatisch werk van Schimmel in verband met het Amsterdamse
toneelleven de dissertatie van Hunningher 1931. Over het toneelverbond schreven
Post 1993, 1996 en Tindemans 1972. Een heruitgave van Multatuli's Vorstenschool
werd bezorgd door De Leeuwe 1975. Zie voor het toneel in de periode 1890-1900
Kemperink 1995.

De Beweging van Tachtig
Algemene studies over de Tachtigers schreven Coenen 1924, Donker 1929,
Stuiveling 1934 en 1935, Colmjon 1947 en 1963, Brandt Corstius 1968, De Jong
1985, Endt 1986 en 1990. De verhouding van de Tachtigers tot de Engelse romantici
Shelley en Keats werd aan de orde gesteld in de dissertatie van Dekker 1926.
Interviews met de Tachtigers en Negentigers werden afgenomen door d'Oliveira
1977. Een prentenboek over de Tachtigers werd samengesteld door Luger en Prick
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1982. Voor een uitgebreide bloemlezing van de Tachtigers zie Donkersloot 1952.
De notulen van het literaire genootschap Flanor bevinden zich in de
universiteitsbibliotheek van Amsterdam. Mendes da Costa's ‘Flanor-herinneringen’
zijn opgenomen in De Nieuwe Gids 1925, 1, 501-534. Het citaat van Erens staat in
Vervlogen jaren 1938, 104, het citaat van Nouhuys in Studiën en critieken 37. Kloos'
‘In memoriam Jacques Perk’, oorspronkelijk verschenen in De Nederlandsche
Spectator 19 november 1881, werd afgedrukt in Jacques Perks Gedichten 17-25,
de citaten uit Kloos' ‘Inleiding’ in Gedichten 56-57, 59 en 60. Het Gids-commentaar
op de gedichten van Perk staat in De Gids 1883, 1, 384-385. Over Jacques Perk
raadplege men Stuiveling 1941 en 1957-1959. Een nieuwe uitgave van de gedichten
van Perk werd bezorgd door Stolk 1999. De geschiedenis van De Nieuwe Gids werd
beschreven door 's-Gravesande 1956, I. Het citaat van Kloos uit de derde jaargang
van De Nieuwe Gids staat in Veertien jaar literatuurgeschiedenis II, 103, het citaat
uit de zevende jaargang in De Nieuwe Gids 1892, I, 302, de citaten uit het prospectus
van De Nieuwe Gids in 's-Gravesande 1956, 61-62. Zie voor het belang van het
artikel van Barrès als symbolistische tekst Van Halsema 1987, 19. Enkele eigentijdse
reacties op De Nieuwe Gids werden verzameld door Maas 1985. Het citaat van
Sebastiaan Slaap staat in Grassprietjes 1984, 12, de citaten uit De onbevoegdheid
der Hollandsche literaire kritiek (1886) staan op 3, 4 en 43. Voor het citaat uit Van
Deyssels Over literatuur zie Verzamelde opstellen 1894, 83. Het citaat van Verweys
veranderde poëtica staat in de dissertatie van Custers 1995, 32. Over de criticus
Kloos zie het proefschrift van Cornelissen 2001. De briefwisseling Kloos en Verwey
werd bezorgd door Van den Schoor en Brinkman
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2008. De citaten van Kloos' poëzieopvatting staan in Nieuwe literatuur-geschiedenis
I, 132, 199; de ‘Inleiding’ bij Jacques Perks Gedichten, 56 en Nieuwe
literatuur-geschiedenis I, 170. Kloos' oordeel over Hélène Swarth werd opgenomen
in Nieuwe literatuur-geschiedenis II, 57. Voor Kloos' typering van de ‘lyrische dichter’
zie Nieuwe literatuur-geschiedenis II, 116. De citaten over Gorter staan in Nieuwe
literatuurgeschiedenis II, 161 en 162. Leven en werk van Van Eeden kwamen
uitvoerig aan bod in de dissertatie van Fontijn 1990 en in een tweede studie van
diens hand uit 1996. Over de toekenning van het predikaat ‘Tachtiger’ aan Van
Eeden schreven Van Duinkerken 1940 en Stuiveling 1983. Voor Van Halls oordeel
over Van Eeden zie De Gids 1890, 4, 596. Van Eedens opmerking over Multatuli in
Van Eeden 1891, 29. Van Eedens oordeel over Een liefde is opgenomen in Studie's
1891, 49-50. Van Deyssels reactie op Van Eedens beoordeling van Een liefde staat
in Fontijn 1990, 222. Voor Van Eedens eerste reactie op de poëzie van Gorter in
een brief aan Van Deyssel, zie Fontijn 1990, 261. Voor Van Eedens beoordeling
van Gorter zie Studie's, 76-107, het citaat van Arnold in Studies, tweede reeks,
tweede druk, 27. Het citaat van Van Deyssels ‘opstoten’ van Holland staat in
Verzamelde opstellen 1894, 17, het citaat uit ‘Over literatuur’ in Verzamelde opstellen
1894, 78, over Gorter in de derde bundel Verzamelde opstellen 1897, 66-67. Over
het Nederlandse naturalismeconcept zie de dissertatie van De Graaf 1938 en voorts
Anbeek 1982 en Kemperink 1984. Het citaat uit ‘De dood van het naturalisme’ staat
in Van Deyssels derde bundel Verzamelde opstellen, 141-142. De wisselwerking
tussen stemmingsdichters en naturalisten komt aan de orde in Van Halsema 1987,
het citaat aldaar op 16. Het citaat van Kloos' signaleren van de overeenkomst tussen
de ‘stemmingsdichters’ en de naturalisten staat in Nieuwe literatuur-geschiedenis
I, 180-181, het citaat van Van Deyssel over deze materie in Verzamelde opstellen,
1894, 67 en de citaten van Verwey hierover in Verwey, Toen De Gids werd opgericht
(1897), 40 en 44-45. Verweys opmerking over Demeter staat in Briefwisseling 1995,
72. Het citaat uit het achtste sonnet is opgenomen in Oorspronkelijk dichtwerk I, 38,
het citaat uit ‘Cor cordium’ in Oorspronkelijk dichtwerk I, 63. Het citaat uit Kloos'
bespreking van Verweys Verzamelde gedichten staat in Nieuwere
literatuur-geschiedenis II, 142, de citaten uit de bundel Van het leven in Oorspronkelijk
dichtwerk I, 83 en 93, het citaat uit ‘Ik en mijn jeugd’ in Oorspronkelijk dichtwerk II,
465-466, het citaat uit het vraaggesprek met d'Oliveira in d'Oliveira 44, het citaat uit
‘De richting van de hedendaagsche poëzie’ staat in de dissertatie van Kamerbeek,
1960, 101. De citaten uit de gedichten van Kloos staan in Verzen 1894, 5, 7, 17, en
22, het citaat over Kloos in Endt 1986, 176. Zie over Gorter Brandt Corstius 1981,
Endt 1964, 1986 en De Liagre Böhl 1996. Citaat Erens in Vervlogen jaren, 145. De
citaten uit Mei staan in Verzamelde werken I, 9, 55, 83, 19 en 37. Voor Gorters uitleg
over Mei aan Kloos zie Endt 174, voor zijn toelichting aan zijn oom zie Endt 194.
Voor een recente typering van Mei Van Halsema 2006, 11. Over
décadence-voorstellingen schreven Fontijn 1983 en Van Halsema 1994. Het citaat
over epifanie staat in Van Halsema 2006, 35, het citaat uit de brief van Gorter aan
Van Deyssel in Endt 338. Voor Gorters aanduiding van zijn sensitieve verzen zie
Verzamelde lyriek, 519. De citaten uit deze verzen staan in Verzamelde lyriek, 190,
167, 149 en 85. Het citaat uit Van Deyssels beoordeling van Johannes Viator staat
in Fontijn 1990, 337. Uitvoerig over Van Deyssel schreef Prick 1997 en 2003. Van
Deyssels ontboezeming na lezing van de Verzen van Gorter staat in de derde bundel
Verzamelde opstellen, 70. Het citaat uit Kloos' kritiek op Een liefde is opgenomen
in Nieuwere literatuur-geschiedenis II, 94. Het citaat over De Goncourt in Van
Deyssels Verzamelde opstellen 1894, 233. Zijn overgang van observatie naar extase
staat beschreven in het proefschrift van Kemperink 1988. De citaten uit Een liefde
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in Van Deyssel, Verzamelde werken I, 38, 291 en 287. Het citaat uit Verweys
brochure is te vinden in De oude strijd 1905, 245. Het citaat uit Kloos' bespreking
van Een liefde staat in Nieuwere literatuur-geschiedenis II, 87. Zie voor de kritiek
op Een liefde ook Beekman 1972. Voor het citaat uit Kloos ‘Inleiding’ tot ‘de tweede
reeks der Nieuwe Gidsjaargangen’ (mei 1894), zie De Nieuwe Gids 1894, 3. Het
citaat van Huizinga over de Kroniek in Huizinga 1927, 49. Over de relatie van
schilders en schrijvers in de negentiende eeuw schreef Brom 1927. Voor het
socialisme-debat zie het verslag van Ruiter en Smulders 1996. Zie voor de ontvangst
van de toekomst-
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roman van Bellamy in Nederland Krips-van der Laan 2001. De Kroniek van P.L. Tak
werd gedegen in kaart gebracht in de dissertatie van Thys 1955. Over de polemieken
in De Kroniek schreef Brandt Corstius 1947.
Aan een Couperus-verkenning waagde zich Van Tricht 1960. Over Couperus zie
verder Bastet 1980 en 2001. Over de relatie Couperus-Van Deyssel zie Reijnders
1968. Kloos' oordeel over Couperus in Nieuwere literatuurgeschiedenis II, 29-30.
Het citaat over de Amsterdamse druktemakers staat in Couperus Volledige werken
XIII (1988), 40-41, het citaat uit de brief aan Netscher in Volledige werken III (1987),
571. De citaten uit de roman Eline Vere stammen uit de Volledige werken III, 416,
507 en 568. Het citaat uit Van Deyssels recensie van Eline Vere staat in diens
Verzamelde opstellen, 309-310, het citaat uit de brief van Couperus aan zijn zuster
in Volledige werken III, 572, de aanhaling van Couperus' commentaar op zijn
eersteling in Volledige werken III, 573. Over de literatuur en cultuur van het
Nederlandse fin de siècle schreef Kemperink een monografie 2001. Hoe de
Tachtigers mede het beeld van de negentiende-eeuwse letterkunde hebben bepaald
onderzocht Oosterholt 2005.

Ten slotte
Oosterholt 2005 onderzocht onder andere de literatuurgeschiedenissen van Prinsen
1916, Knuvelder 1973, De Vooys 1948 en Walch 1943. Zie voor het citaat Coenen,
Van den Berg 1991a, 49.

4.2 Het Zuiden
Bureau en vereniging
Een schets van de overheidssteun aan de Vlaamse literatuur in de periode
1830-1865: Verschaffel 2001. Documentatie over de literaire prijzen vanaf 1830:
Heymans 2001. Over Delcroix: Gevaert 1973. Uitvoerig over de
ontstaansgeschiedenis van de Vlaamse Academie: Rombauts 1979. Voor het
overzichtsartikel in Patria Belgica zie Stecher 1875. Het getuigenis over de
Conscience-feesten: voorwoord in Busken Huet 1881 en verder Willekens, Somers
en Van Ruyssevelt 1983, 187. Achtergrondgegevens over Ida von Düringsfelds Von
der Schelde bis zur Maas. Das geistliche Leben der Vlamingen (1861) en (een deel
van) de gevoerde correspondentie in De Bom 1938.
De perceptie door de Belgische overheid van de Vlaamse Beweging als literaire
beweging is een stelling die te vinden is in Gubin 1979, 37-40. Over de verhouding
van de Nederlandse literatuur en de Vlaamse natievorming in het
negentiende-eeuwse België: Couttenier 1998 en Couttenier 1999b. Over de nationale
cultuurpolitiek van de Nederlandstalige literaire genootschappen in Vlaanderen
tussen 1830 en 1914: Draye 2007.

Tijdschriften en literair bewustzijn
Het domein van de literaire tijdschriften, de kritiek en de esthetiek in Vlaanderen is
onderzocht door Vlasselaers 1985 (literair bewustzijn in de periode 1840-1893,
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inclusief de theoretische fundering van het begrip) en Vervliet 1982 (de literaire
manifesten van het fin de siècle in de tijdschriften tussen 1878 en 1914). Het veld
van de liberale en neutrale tijdschriften na 1870, en daarin het aandeel van de
vrijzinnige publicistes, is onderzocht door Vandenbussche 2008.
Maurits Sabbes formulering van het Vlaams kunstnationalisme: Sabbe 1934, 751.
De receptie van Frederik van Eeden in Vlaanderen: Baeck 1988. De ‘doorbraak van
het modernisme’: Vervliet 1982, 178 e.v. Over de controverse tussen ‘Parnassus
en anti-Parnassus’ als onderdeel van het modernismedebat zie Vlasselaers 1985,
164-178 en Rutten en Weisgerber 1988, 39-51. Verder ook: Somers 1990. Citaten
van Pol de Mont en Max Rooses: Vervliet 1982, 143 en 166. Prosper van
Langendonck als ‘wijze scheidsrechter’: Vlasselaers 1985, 174. Citaten uit het
juryverslag van de Staatsprijs voor het tijdvak 1885-1889: Coopman 1891, 298-300.
Verweys bespreking van Verhuizen van Hilda Ram: Verwey 1887-1888. Over de
literair-kritische opvattingen van Max Rooses: Deleu 1962, Gobbers 1969 (in verband
met H. Taine) en Vlasselaers 1985, passim. Citaten uit de recensie van Fladderende
vlinders: Rooses 1886f, 494.

De poëzie na 1860
‘Sterk is de penne’: Gezelle na 1860
Recente syntheses over Gezelle: Westenbroek

Willem van den Berg en Piet Couttenier, Alles is taal geworden. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1800-1900

754
2001 en het nawoord in Gezelle 2002, 497-511. Over ‘Dien avond en die rooze’:
Gezelle 1930-1939, IV, 140-146, XVII, 33 en Gezelle 2002, 360-361. Over de opdracht
van Malou en de intertekstualiteit van Gezelles communiegedichten: De Vos 1997,
262-324. De receptie van Gedichten, gezangen en gebeden: Gezelle 1930-1939,
IV, 22-50 en Couttenier 2000b. Kritiek van Conscience op het debuut van Gezelle:
Gezelle 1930-1939, I, 254. De ‘manie’ van Gezelle: De Cort 1862-1863, 199. Gezelle
kwam ‘te laat’ met zijn taalkundig pleidooi: Deprez 2000. De rol van Gezelles
taalopvatting in de Vlaamse natievorming: Wils 2000. Voor Gezelles antwoord aan
De Cort en de kritiek van Heremans zie Gezelle 1930-1939, IV, 23 en 31-42. Over
het experimentele karakter van Gedichten, gezangen en gebeden: Claes en D'haen
1989. De context en de ontstaansgeschiedenis van de bundel: Westenbroek 1967.
Over het procedé van het gedachterijm: Claes 1990 en De Vos 1992. Over de
typografische aspecten van ‘Een bonke keerzen kind’ zie D'haen 1980. De
verhouding Gezelle-Van Ostaijen: Fens 1987 en Spinoy 1996. De Vos 1997 bracht
Gezelles ‘Gouden Eeuw’ in kaart. De staatsjury van 1895 over Gezelles
gelegenheidspoëzie: Coopman 1896, 176. Over de gelegenheidsdichter Gezelle:
Couttenier 1990. Gezelle tussen classicisme en Romantiek: Couttenier 1984b, de
inleiding op Gezelle 1990 en Claes 1993. Poëzie als ‘suggestieve uitdrukking van
het onuitdrukbare’, naar een definitie van Schelling en Schlegel, ontleend aan Claes
1993, 13. Rooses over Gezelle: Rooses 1882, 260-261. De receptiegeschiedenis
van Gezelle in Vlaanderen: Couttenier 1992 en 2000b, in Nederland: Beijert 1997,
Dorleijn 2000, Pauwels 2005 en Sanders 2006. Verleden en toekomst van Gezelles
poëzie: Fens 2000. Citaten: Gezelle 2002, 82, 80, 228 en 208.

Licht en schaduw
Voor documentatie over de Vlaamse dichters na 1830 zie de literatuurverwijzingen
bij de paragraaf over de poëzie in 3.2 (Het Zuiden in de periode 1830-1860). Dat
geldt ook voor secundaire literatuur over de hier behandelde dichters.
Gegevens over de polemiek rond Het menschdom verlost in Coopman en Scharpé
1910, 332. Rooses' bespreking (uit 1884): Rooses 1886e. De recensie over De
Geyter: Verwey 1887-1888 (citaten: 231, 234). De Geyter ‘brutaal’: Schmook 1949,
52. Multatuli in Vlaanderen: Schmook 1949 en Vermoortel 1987. Citaten over De
Cort: Rooses 1877c, 182 en 191. Over de mening van Busken Huet over de
metrische poëzie: Praamstra 2007, 727-730. Vermeylens reactie op het juryverslag
van de Vijfjaarlijkse Staatsprijs 1889-1894 verscheen in 1896 en werd gebundeld
in 1904; zie Vermeylen 1951a. Kinderpoëzie (en jeugdliteratuur) in Vlaanderen
tussen 1830 en 1900: Van Coillie en Ghesquiere 1996, 11-113. Het picturale realisme
van Van Beers' Begga: Stecher 1890, 398-404. Over het libretto van Jan van Beers,
het ontstaan en de uitvoering van Benoits ‘magnum opus’ De oorlog zie bijdragen
van Karel Wauters, Kamiel Cooremans en Jan Dewilde in Peter Benoit en Jan van
Beers: De oorlog 1993. Voor Hiels uitspraak dat het ‘Vlaamse woord luid in de
hoofdstad klonk’ zie Willekens 1984, 33. Uitspraken over Hiel: Rooses 1877d, 243
en Busken Huet 1881, 97. Komrij schreef over Hiel in De Standaard der Letteren
van 10 februari 2000; opgenomen in Komrij 2001, 55-58. Muzikaal nationalisme bij
Benoit: Dewilde 2002. Citaat uit Rodenbach 1878, 72-73. Het leven van Rodenbach:
Vanlandschoot 2002. Wauters 1983, 194 e.v. bestudeert de verwantschap van
Rodenbach met Wagner. Joris Janssens 2006 behandelt het Rodenbach-debat in
Vlaanderen en Nederland in de jaren 1909-1910. Uitspraken over Vuylsteke: Busken
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Huet 1881, 83-87 en (in verband met het pessimisme van Schopenhauer en
Leopardi) Fredericq 1897. Over de invloed van Heine op Vuylsteke, maar ook over
de afstand tussen beiden: Uyttersprot 1953, 505-507. Citaten uit Vuylsteke 1887,
I, 59 en 74-76. Over Het Klaverblad zie Schmook 1949, 17-23 (citaat 17) en
Bibliografie van de Vlaamse tijdschriften in de negentiende eeuw, XXXVI, 30-32. Over
Pieter C. Verhulst: Aerts 1984. Citaat uit Moyson 1869, 41. Over het ‘tragische
bestaan’ van Emiel Moyson: Schmook 1966, 69-76, en zijn schimplied ‘Koeivoet’:
Hoste 1984-1985.

De kringen naar binnen
Busken Huet over de poëzie van de gezusters Loveling: Busken Huet 1881, 182
en 186. De ‘Vlaamse Tachtigers’: Lissens 1967, 88 e.v. De Mont als ‘lawaaimakende
persoonlijkheid’: Rooses 1886b, 265. Gezelles lyrisme is omschreven in De Mont
1881, 83. Over De Mont: Van de Woestijne 1947-1950, IV, 583. Over het
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impressionisme bij De Mont: Lissens 1934. Het verband tussen De Mont en Heine:
Uyttersprot 1953, 518-522. Er is geciteerd uit Van Langendonck 1926, 30, 185, 186
en 189. Over Van Langendonck: Rutten en Weisgerber 1988, 28-30 en 110-122 en
Toussaint van Boelaere 1996. Geciteerd uit Gilliams 1939, 15. De crisis van het fin
de siècle: Vandevoorde 2006, 134 e.v. Over de Wagner-sonnetten van Hegenscheidt:
Wauters 1983, 428-434.

Gloed en afstand: het proza na 1860
In het teken van het realisme
Sleeckx manifesteerde zich als theoreticus van het literair realisme in een rede op
het congres te Brugge in 1862 (‘Over het realismus in de letterkunde’: Sleeckx
1863b) en het congres te Leuven in 1869 (‘De rechtzinnigheid in de kunst’: Sleeckx
1870). Zie verder: Wauters 1981 en Vlasselaers 1984, 228 e.v. Het realisme volgens
Max Rooses: Rooses 1867b; zijn bespreking van Van den Abeeles Karel en Theresia:
Rooses 1867a; zijn studie over Sleeckx uit 1887: Rooses 1894a. Over Albijn van
den Abeele: Scharpé 1904. Verder: Vlasselaers 1984, 233-234. Over Sleeckx'
Tybaerts en Cie: Van Cuyck 1884-1885, 214 en Te Winkel IV (1927), 327. Citaten
uit Sleeckx' Op 't Eksterlaar: Sleeckx 1863a, I, 5 en 120. Verder: Wauters 1978,
waarin (244) ook het citaat uit de kritiek op ‘Jol’.
Het juryverslag van de Vijfjaarlijkse Staatsprijs 1860-1864: Stallaert 1865-1866
(citaten: 18 en 22). Het standaardbetoog over vrouwelijke auteurs: Schenkeveld-van
der Dussen e.a. (red.) 1997, 1-95, inz. 43-45 over de positie van de schrijvende
vrouwen in het negentiende-eeuwse Vlaanderen. De Eendragt over
Courtmans-Berchmans: Notteboom, Van de Rostyne en De Bruyne 1990, 17. Over
het arbeidersvraagstuk en literatuur in dat verband: Lissens 1992. Conscience en
de Société Litteraire de Courtrai: Vancolen 2007. Over Conscience en de fantastiek
naar aanleiding van De ziekte der verbeelding: Pelckmans 1986. Pelckmans 1983
handelt over aspecten van de psychiatrische geneeskunde in Consciences roman
De koopman van Antwerpen. Over het succes van het Het ijzeren graf in
Zuid-Europa: Saguer 2007.
De Lovelings als burgerlijke en vrijzinnige ‘geleerde vrouwen’: Piette 1942, Van
Elslander 1992, 138 en Couttenier 1997b, 939 en 947. Verder documentatie in de
biografie van Stynen 1997. Het reisverhaal van Virginie Loveling uit 1890: Couttenier
2003, 56-58. Het juryverslag van 1895: Coopman 1896. Over de receptie van
Loveling: Stynen 1997, 280-281 en vooral Vandenbussche 2008, 297-332.

Traditie en vernieuwing
De doorwerking van de historische roman
Citaten uit Conscience 1871, 9 en 412. Over A. Snieders' Anne Dieu-le-Veut:
Vanhoutte 1995. Rooses over de nieuwe richting in de Duitse historische roman:
Rooses 1886c. Kritiek van Prosper van Langendonck op Segher Janssone van
Frans van Cuyck: Van Langendonck 1888-1889 (citaat: 571); verder: Rutten en
Weisgerber 1988, 50. De rede van Snieders over de historische roman: Snieders
1891. Over het geuzenthema na 1860: Vermeulen 1976. Over Jan Renier Snieders:
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Rooses 1886d (in verband met zijn ‘ultramontaansche historische roman’, citaat:
308) en Keersmaekers 1983.

De tendensroman
Over Snieders' roman De goochelaar: Rooses 1886a. Over De twee goddeloozen
van P.F. van Kerckhoven en de lokalisering in Oudenaarde: Hoebeke 1975. Over
De dorpsbeschaver van Van den Abeele: Scharpé 1904, XII-XIV. De context van
Lovelings politieke romans: Vanacker 1999. De spotprenten van Gustave Courbet
en de reactie van Guido Gezelle: Labis 2005. De polemiek tussen Edmond de Geest
en Max Rooses: Rutten en Weisgerber 1988, 49-50 (met opgave van de relevante
stukken: 72, noot 101).

Het esthetisch realisme
De uitspraak van Adolf Hoste aan Paul Fredericq (geciteerd in een brief van
laatstgenoemde van 26.11.1874) in Van Elslander en Musschoot 1993, 106. Over
de schetsen en de reisverhalen van Anton Bergmann: Couttenier 1997c en 2003b.
Bergmann biografisch: Stynen 2006. De brief van N. Beets: Bergmann 1875, XIII-XIV.
De karakterisering van het humoristisch proza vóór Bergmann: Potvin 1882, 134
(‘cette grosse gaîté narquoise qui semble née en Flandre’). Over Gezelles proza:
de inleiding door Frank Baur op Gezelle 1950, I-XX (citaat: III) en Gezelle 2002. Over
Vleeschouwer en
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Reinaert de Vos: Coopman en Scharpé 1910, 245-246 en Couttenier 1994 (met
literatuur). Over Jeanette Delcroix: Stallaert 1861, Stallaert 1865-1866, 18, Coopman
en Scharpé 1910, 257 en Couttenier 1997a, een lemma in de bloemlezing van
schrijvende vrouwen Met en zonder lauwerkrans: Schenkeveld-van der Dussen e.a.
(red.) 1997.

Naturalisme à la carte
De impact van het naturalisme in de Nederlandse prozaliteratuur in Vlaanderen:
Weisgerber 1976, 25-29, Vlasselaers 1985, 236-244 en Debbaut 1989. Over
Wazenaar: Baekelmans 1946-1948. Citaat uit Een Vlaamsche jongen: De Vos 1881,
IX. De receptie van de roman in Noord en Zuid: Anbeek en Kloek 1981b en Gios
1983. Arm Vlaanderen als hybride roman: Desmet 1984. Citaat van Buysse over
de Vlaamse volksvertellers en Conscience: Buysse 1974-1982, VII, 62-63. Over
erfelijkheid en evolutietheorie in het werk van Loveling: Vandenbussche e.a. 2007.
Daarin ook het citaat uit Lovelings Het revolverschot (179). Buysse en het
naturalisme: Van Vreckem 1968, het overzicht van Raymond Vervliet in Rutten en
Weisgerber 1988, 98-110, Musschoot 1987, Couttenier 1997d en Van Parys 2007,
135, 214. Over Wrakken van De Bom: Lissens 1982 en Sintobin 2001.

Het toneel vanaf 1860
Algemeen over het toneel na 1860: de bij 3.2 reeds aangehaalde literatuur en verder
Coopman en Scharpé 1910, 363 e.v. en enkele artikels in het verzamelwerk over
Nederlandse theatergeschiedenis onder hoofdredactie van R.L. Erenstein over het
toneel te Antwerpen, Gent en Brussel, resp. Peeters 1996b (over Antwerpen),Van
Schoor 1996b (cavalcadestukken en Pacificatiefeesten te Gent) en Van Schoor
1996c (over Brussel).
De uitspraken van Jan van Beers zijn genomen uit de Handelingen van het 12e
Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres van 3 tot 5 september 1872. Middelburg
z.j., 200 en Brouwers e.a. 2003, 34. Voor de brieven van Sleeckx aan Emanuel Hiel
over het Nederlandse toneel in Vlaanderen, ‘Te zijn of niet te zijn’, zie Sleeckx 1866.
Over het initiatief van het overkoepelende Toneelverbond voor Noord en Zuid,
gelanceerd op de Nederlandse congressen zie Tindemans 1981.
Het toneel te Brussel na 1860: Grosjean-Gubin 1965 en Gubin 1979, 397-406.
Het getuigenis van Domien Sleeckx is aangehaald in Gubin 1979, 182. De brief van
Rodenbach aan Hugo Verriest: Rodenbach 1956-1960, I, 217. De polemiek in
Flandria: Van Schoor 1996c, 494. De gastoptredens van het gezelschap van de
Meiningers: De Feyter 1996.
Over Delcroix: Gevaert 1973. Sleeckx' voorwoord op Zannekin: Sleeckx 1865, 8.
Over Sleeckx en het toneel: De Vos 1962. Over de invloed van Shakespeare, o.a.
bij Gittens: De Vos 1979. Vlaams naturalisme op het toneel: Musschoot 1996a.
Buysse en de sociaal-kritische traditie: Musschoot 2004. Over Gudrun: Monteyne
1927, 293-305 en Peeters 2003, 315-317 (met literatuur). De invloed van Wagner
bij Rodenbach en Hegenscheidt: Wauters 1983. Over Starkadd: Rutten 1939 en
Vervliet 1984. Starkadd en Van Nu en Straks: Musschoot 1982, XXXII. Teksten van
Vermeylen over Starkadd: Vermeylen 1951b (citaat 118, 119 en 129) en 1953,
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657-661 (citaat 660). Citaat uit Starkadd: Van Langendonck en Hegenscheidt 1939,
263. Over de receptiegeschiedenis van het drama in de twintigste eeuw: Vervliet
1984, 81-86.

Van Nu en Straks: ontleding en harmonie
Een becommentarieerde bloemlezing uit Van Nu en Straks biedt Musschoot 1982.
Overzichten geven R. Vervliet in Rutten en Weisgerber 1985, 78-225 en Vervliet
1993. Resultaten van nieuw onderzoek in de bundel De Bont, Rymenants en
Vandevoorde 2005: inleiding over ‘Eenheid en verscheidenheid in Van Nu en Straks’
en diverse studies over ‘programma's en contacten’ en ‘idealen en reacties’. Over
de voorgeschiedenis: M. Rutten in Rutten en Weisgerber 1985, 11-77. Over De
Distel: Draye 2004. De biografie van Hegenscheidt biedt ook interessant materiaal
over de ontstaansgeschiedenis: Vervliet 1977. Brussel als kruispunt van culturen:
Hoozee (red.) 2000. De internationale context: bijdrage R. Aerts in De Bont e.a.
2005. De nasleep of het verloop van het tijdschrift: A.M. Musschoot in Rutten en
Weisgerber 1985, 226-267. De relatie met het Noorden: Hanot 1958, Musschoot
1985 en 1992 en Janssens 2006. Over het denken in termen van organismen: Nys
e.a. 2002. Het Wagnerisme in het tijdschrift: Wauters 1983, 386 e.v. Citaten uit
teksten van Vermeylen naar Vervliet 1977,
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61 en Musschoot 1982, 21, 319, 51 en passim uit inleiding. De bril van Van Nu en
Straks naar ‘De bril van Tachtig’: Oosterholt 2005. Overzicht van de receptie en
geschiedschrijving: H. Vandevoorde in De Bont e.a. 2005, 7-11. Het debat over
kosmopolitisme: bijdrage van M. Beyen in De Bont e.a. 2005.

Epiloog
Voor een overzicht van de verhouding tussen Noord en Zuid in de negentiende
eeuw: Van den Berg en Couttenier 2008. De toenadering aan het einde van de
eeuw als een ‘markant hoogtepunt’: woorden van Musschoot 1992, 16. De
Noord-Zuidkwestie in de twintigste eeuw komt aan bod in de studie van Joris
Janssens 2006 over de beeldvorming over Nederlandse poëzie in Vlaamse literaire
tijdschriften omstreeks 1910 en 1920. Over de verhouding tussen het Vlaamse en
Nederlandse literaire veld in de periode 1900-1914: Vandevoorde en Verbruggen
2008. Een casus van de samenwerking tussen Noord en Zuid in het uitgeversvak
op basis van de Groot-Nederlandse gedachte tijdens het interbellum is onderzocht
door Kuitert 2008. Het eind-citaat is genomen uit ‘Alpejagerslied’ van Paul van
Ostaijen.
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Auerbach, Berthold 447, 450, 501, 679
Schwarzwälder Dorfgeschichten 447

Aurora 218-219, 236, 516, 534-535

B
Backer, H.J. 347
Baekelmans, Lode 699
Bake, John 46, 560
Bakhuizen van den Brink, Reinier Cornelis 36, 202, 206, 208, 210-214, 216,
220, 229, 235-236, 253, 258, 265, 267, 270, 316, 492-493, 516
Balzac, Honoré de 246, 447, 562
Les paysans 447
La physiologie du mariage 246

De Banier 487, 494, 562
Barbaz, Abraham Louis 141-142, 175
De lichtzinnige, of de gevaren der onbedachtzaamheid 141-142
De logenaar 141
De vleier 141
Barlaeus, Casparus 525
Barneveld 229
Baron, Auguste 300, 316, 374
La Belgique monumentale 316
De la rhétorique 374
Barrès, Maurice 582
Basra 654
Bastet, Frédéric 561
Baudelaire, Charles 575
Bayle, Pierre 119
Beaumarchais, Pierre de 466
Beauvoir, Roger de 347
Beecher Stowe, Harriet 494, 675
Uncle Tom's Cabin 675
Beelo, A. 215, 269
's Gravenhage 215, 269
Beequaert-Walewijn 151
Beer, Taco de 615
Beers, Jan van 193-194, 196, 335, 382-390, 394, 484, 569, 627-629, 654-655,
657, 707
Begga 655
De blinde 196
Gevoel en leven 384
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Jongelingsdroomen 196, 384-385, 390
Kermis in de hel 386
Levensbeelden 384
Livarda 387-388
De oorlog 386
Rijzende bladen 384
Beersmans, Catharina 711
Beets, Nicolaas 31, 34, 36, 49, 72, 109, 143, 195, 202, 204, 207-209, 214, 216,
219, 239-243, 246-253, 255, 260, 339, 353, 356, 390, 482, 486, 505, 507-513,
524, 527, 533, 576, 580, 583, 587, 663, 679, 696
Camera obscura 143, 208-209, 243, 246-252, 511
Dennennaalden 507-508
Guy de Vlaming 240
Jose, een Spaansch verhaal 240-241
Korenbloemen 507
Kuser 240
Madelieven 507
Na vijftig jaar 249
Najaarsbladen 507
Parisina en andere gedichten van Lord Byron 241
Verstrooide gedichten 510, 527
Winterloof 507
De zwarte tijd 242-243
Behaegel, Pieter 43, 190, 331
Beijerinck, G.J.A. (u) 205-207
Bekker, Balthasar 119
De betoverde wereld 119

Bekroonde dichtwerken op het afsterven van J.B.J. Hofman 327
Het Belfort 634
Belgisch Museum 307
Belgische Maatschappijen van Vlaamsche Letteroefening 302
Belgische Muzen-Almanak 165-167
Belinfante (u) 485
Bellamy, Edward 616
Looking Backward 616
Bellamy, Jacobus 44, 168, 195, 318, 327, 587
Bellemans, Daniël 641
Belpaire, Maria 638
Beminders van Herte (g) 151
Benoit, Peter 386, 471, 632-633, 655-657, 666, 710
Charlotte Corday 710
Liefdedrama aan zee 655
Lucifer 657
De oorlog 655
De Schelde 657
Bergh, Helvetius van den 142-144, 213, 265
De neven 142-144, 213
De nichten 144, 213, 265
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Bergh, Samuel Johannes van den 34, 189, 193, 195, 288
Bergmann, Anton (Tony) 176, 189, 668, 679, 694-697
Brigitta 696
Ernest Staas advocaat. Schetsen en beelden 694-697
Schetsen en novellen 695
Twee Rhijnlandsche novellen 696
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Bergmann, Georg 149
Bergmann, Georg K. 176, 188-189, 668
Berlage, H.P. 619
Berlijn 456
Bern 35
Beschrijving van den storm 41
De Beweging, Maandblad voor Letteren en Kunst 601, 619
Beynen, L.R. 513
Bibliothèque Nationale (r) 295-297
Bilderdijk, Adelheide 87
Bilderdijk, Julius 78
Bilderdijk, Willem 15, 18, 31, 34, 41, 47, 51, 54-61, 69, 75-97, 101, 110, 112,
127-135, 137, 164, 166, 171, 195, 208, 238, 257, 281-282, 286-287, 289, 290,
312-313, 318, 322-323, 327-328, 330, 332, 334-336, 353, 357, 360, 363, 385,
463, 489, 512, 514, 522, 533-534, 558, 582, 587
Affodillen 77
Het afscheid 286
Assenede 54
Avondschemering 92
‘De bezwaren tegen den geest der eeuw’ van Mr. I. da Costa 112
Het buitenleven 77
Dichtwerken 69, 731-732
Edipus, Koning van Thebe 127
Floris de Vijfde 129-130
De geestenwareld 85-86
Geschiedenis des vaderlands 93
Hollands verlossing 77
Kormak 129
Kort verhaal van eene aanmerkelijke luchtreis en nieuwe
planeetontdekking, uit het Russisch vertaald 86-87
Krekelzangen 77-78
De kunst der poëzy 80, 82, 84-85
Mengelingen 77
Mengelpoëzij, bevattende vertellingen en romances 77, 88
Mijn verlustiging 69
Naklank 91-92
Nasprokkeling 92
Navonkeling 77
Nederlandsche spraakleer 90
Nieuwe uitspruitsels 87-88
Nieuwe vermaking 92
De ondergang der eerste wareld 89-90, 95, 101
Oprakeling 77
Poëzij 77
Schemerschijn 92
Uitzicht op mijn dood 92
Vaderlandsche uitboezemingen 87
Vermaking 57, 90-91, 732
De voet in 't graf 77
Willem van Holland 129
Winterbloemen 80
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Wit en rood 88
De ziekte der geleerden 78-79, 95, 334
Binger, Hijman 574
Bladel 449
Blanchet, L. 175
Blieck, Frans Jozef 297, 315, 319, 322-323, 329-330, 339, 341, 368, 372-373
Block, Eugeen de 346, 378, 403, 414, 434-435, 458
Blockhuys, J. 33
Blommaert, Philippe 177, 305, 318, 373, 419-420, 439, 674
Iwein van Aelst (1128) 419-420
Blumauer, Aloys 43
Boddaert jr., Pieter 69
Erotische portefeuille van den vermaarden dichter mr. Pieter
Boddaert 69
Poëtische en prosaische portefeuille van mr. Pieter Boddaert,
verzameld en uitgegeeven door eenigen zijner vrienden 69
Boekel, Gaspard-Henri van 421
Arnold van Rummen, of Loon en Luik in de XIVe eeuw 421
Boeken, H.J. 574, 618
Boerhaave, Herman 169, 538
Bogaers, Adrianus 31, 197, 216, 382-384, 491, 652
Verhandeling over het wezen der uiterlijke welsprekendheid, hare
voordeelen, en de meest geschikte middelen ter bevordering van
hare beoefening hier te lande 197
Bogaerts, Felix 400
El Maestro del Campo 400
Bogaerts, H. (u) 196
Bohl, J. 588
Boileau, Nicolas 139, 155, 330
L'Art poétique 155
Bologna 314, 463
Bols, Jan 364
Bom, Emmanuel de 705, 715-716, 718-719
Wrakken 705
Bom, Joris de 715
Bombléd, Karel Frederik 250
Bôn, Frans 190
Bonald, Louis de 310
Bonaparte, koning Lodewijk Napoleon 20, 79, 117, 128, 130, 223
Bonaparte I, keizer Napoleon 20, 46, 63, 70, 79-80, 87, 117, 136, 147, 150,
153, 158, 223, 354
Bontekoe, Willem IJsbrandtsz 273
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Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinge 273
Boogaerdt, M. (u) 703
Boon, Louis Paul 685, 693
Borchgrave, Ivo de 155, 157
Borchgrave, Petrus Judocus de 44, 150, 153-157, 161, 163, 174-175
De Belgen 155
Dood en onsterflykheid 157
Gedichten 156
Waterloo 155
Borger, Elias Annes 47, 546
Borght, J. van der 159
Harp-zang tot lof der Belgen 159
Parnas-galm by de wederkomst der oude kunst-tafereelen van
Belgenland: geroofd uyt kerken, kloosters, abdyen en palyzen, door
het Fransche schrikbewind 159
Bormans, Jan H. 295, 306, 317, 674
(Bosboom-)Toussaint, Anna Louisa Geertruida (Truitje) 18, 34, 118, 212, 216,
219, 221, 228, 231-238, 253-254, 275, 486, 491, 495-497, 500, 513, 623, 682,
686
Almagro, een oorspronkelijk verhaal 231, 254
De Delftsche wonderdokter 496
Frits Millioen en zijn vrienden 495
Gideon Florensz 236-238
De graaf van Devonshire 231-233
De graaf van Leycester in Nederland 236-238
Het huis Honselaarsdijk 238
Het huis Lauernesse 233-235, 237
Het kasteel Westhoven op Walcheren 496
Eene kroon voor Karel den Stouten 235, 682
Langs een omweg 497
Majoor Frans 495-497
Media noche 238
Mejonkvrouwe de Mauléon 238, 497
Raymond de schrijnwerker 496
De vrouwen van het Leycesterse tijdvak 236-238
Bosch, Jan Hendrik van den 109
Boschwijk 62-63
Boudewyn met den Yzeren Arm 319
Braak, Menno ter 250, 504, 615
Braeckeleer, Ferdinand de 158
Braga 216-217, 520-523
Brans, Jan Matthijs 635
Breda 484
Bredero, Gerbrand Adriaenszoon 211
Bree, M.J. van 66
Brest van Kempen (u) 177
Breydel en De Coninck 319
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Brink, J. ten 503
Oost-Indische dames en heeren 503
Brink, Jan ten 124, 486
Broeckaert, Jan 374
Le guide du jeune littérateur 374
Broeckaert, Karel 146, 169-173, 330
Jellen en Mietje, hunne vrijage, en hoe dat dingen somwylen komt
voor een enkel woord 170-173, 330
De Sysse-panne ofte den estaminé der ouderlingen 171

De Broederhand 364
Broedermin en Taelyver (g) 472-474, 476
Broek, Lambregt van den 59
Gedichten 59
Broeke, Johanna Elisabeth van den 41
Brom, Gerard 21, 285, 287, 504
Java in onze kunst 504
Brouhon, Gaby 716
Brouhon, Margot 716
Brown, Henry 297, 346, 360-361, 434-435, 439
Brugge 32, 44, 150, 152, 155, 160-161, 164, 166, 177-178, 187, 319, 323, 331,
344, 400, 408, 466, 481, 483, 639, 643, 657, 692
Brunswijk 75
Brussel 24, 32-33, 37, 41, 43, 52, 57, 158, 163-164, 167, 174, 176-180, 186,
259, 295-296, 298-299, 302, 306, 316, 346-347, 354, 358-359, 361, 364, 367,
371, 374, 379, 392, 415, 423, 441, 444, 466, 466-467, 469, 471-472, 486,
540-541, 548, 622, 629-630, 632, 651, 656-657, 662, 678, 682, 706-707,
709-711, 717
Bruyère, Jean de La 207
Buelens, Jan-Baptist 149, 168, 184
Brief waerin vertoond word dat het zonde is de hedendaegsche
tooneelspelen by te woonen 184
Buffon 49, 258
Buonarotti, Michelangelo 379
Buren Schele, Anne Diederik van 267
Het slot te Loevestein 267
Burns, Robert 519, 653
Buschmann (u) 326, 342-343, 346, 350, 417, 434-435, 445, 448, 458, 666
Buschmann, Joseph-Ernest 24, 342-343, 346
Busken Huet, Conrad 18, 28, 34, 36, 64, 67-68, 74, 94-96, 109, 113, 231, 235,
237-238, 250, 254-255, 259, 264, 270, 274-275, 278, 280, 285, 388, 485, 487,
490-493, 495-501, 503, 507, 510-511, 519, 523, 526-527, 533-539, 556-558,
560-561, 577-578, 588, 629-630, 654, 656-657, 659, 663
Brieven over den Bijbel 533
Het land van Rembrand 537-539
Het land van Rubens 485, 630, 659
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Lidewyde 18, 487, 498, 535-536, 539
Litterarische fantasien en kritieken 534, 539
Van Napels naar Amsterdam 536-537
Buysse, Cyriel 15, 484-485, 668-669, 681-682, 701-702, 704-705, 712, 715,
720
Het gezin Van Paemel 712
Het recht van de sterkste 705
Schoppenboer 702

Bydragen der Gazette van Gend voor Letteren, Kunsten en Wetenschappen
307, 309
Byron, George Gordon (Lord) 31, 210, 238, 240-242, 270, 281, 322, 338, 346,
351, 478, 501, 505, 509, 512, 514, 519, 522, 524-526
Cain 240
Don Juan 526

C
Caesar, Julius 68, 359
Calcar, Elise van 494
Caldéron de la Barca, Pedro 473, 711
Callot, Jacques 244
Cannaert, Jozef Bernard 169-170, 172, 174
Capadose, Abraham 110
Carlo Santiago 440
Carton, Charles 329
Caspari, H.W. 99
Caspel, J.G. 625
Cassandra jr., Ko (Jacob van Lennep?) 69
Erotica. Offeranden op het altaar van Amor en Venus 69
Castelein, Matthijs de 327
De Catharinisten (g) 161, 171, 175
Cats, Jacob 44, 56, 62, 105, 153, 163, 264
Catullus 168
Cautereels, Peter Jozef 685, 689
De held van 't jaar 30 689
Cayenne 689
Centen, J.B. 523
Cercle Artistique, Littéraire et Scientifique (g) 377
Champfleury, Jules 246, 670
Le réalisme 246
Chassé, D.H. 188, 353, 690
Chateaubriand, François René de 24
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Chaucer, Geoffrey 87
Chénier, André 386
Cicero (g) 490
Claudius, Matthias 71
Claus, Hugo 676
Clemens, Christiaan H. 347
Herinneringen en ontmoetingen. Nieuwe schetsen uit
Noord-Braband, Limburg en België 347
Clercq, Jakob Lodewijk de 408
Baudewyn en Avezoeta of Vryheidsliefde en godsdienst;
geschiedkundig verhael uyt de XIIIe eeuw 408
Clercq, Willem de 31, 34, 46, 50-52, 112, 513
Verhandeling 50
Clesse, Antoine 296
Clinckers (u) 411
Clovis, koning 420
Coenen, Frans 615, 619, 625
Bleeke levens 615
Colenbrander, Herman Theodoor 47
Coleridge, Samuel Taylor 243, 610
Collegium Philosoficum 52
Commission royale d'histoire 304
Concordia (g) 32, 52
Coninckx, Simon Michiel 146, 167-169
Punt- en kleine mengeldichten 168
Conscience, Hendrik 27-28, 34-35, 145, 166, 189, 196, 297, 299-300, 302-303,
312, 330, 348, 350, 375, 380, 383, 396-399, 401-417, 419-420, 423-426, 429,
432-438, 440, 448-449, 452-456, 461-462, 469, 475-476, 482, 484, 486, 627,
629-630, 643, 647, 657, 663, 668-669, 672-677, 682-685, 688, 690, 694-695,
699, 701-702, 710-711
Album op De leeuw van Vlaenderen 408
De arme edelman 436-438
Avondstonden 415
Baes Gansendonck 452
Batavia 484, 683
Bavo en Lieveken 676
Bella Stock 673-674
De boerenkryg (1798). Historisch tafereel uit de XVIIIe eeuw 419,
423-424, 688
De burgemeester van Luik 683
De burgers van Darlingen 676
Le conscrit 454
De dichter en zijn droombeeld 710
Eenige bladzijden uit het boek der natuer 461-462, 695
Everard 't Serclaes 682
Flämisches Stilleben 433
Flämiskt stillif 434
De geldduivel 436
Het geluk van ryk te zyn 436-437
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Geschiedenis mijner jeugd 403, 668
Geschiedenis van België 297
Geschiedenis van graef Hugo van Craenhove en van zynen vriend
Abulfaragus. Historische tafereelen uit de XIVde eeuw 417, 423
De gieregaerd 436
Het goudland 676
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De grootmoeder 436
Hlodwig en Clothildis. Historische tafereelen uit de Ve eeuw 419-420
Hoe men schilder wordt 433-434
Het ijzeren graf 676-677
In 't Wonderjaer (1566). Historische tafereelen uit de XVIe eeuw
397-398, 409-413
Jacob van Artevelde 423-425
De kerels van Vlaanderen. Historische tafereelen uit de XIIe eeuw
683-685
De keus der harten 682
Koning Oriand 682
De koopman van Antwerpen 676
Lambrecht Hensmans 669
De leeuw van Vlaenderen of de slag der Gulden Sporen 28,
403-408, 410, 416, 425, 469
Levenslust 676
De loteling 426, 448-449, 454
Menschenbloed 674
OEuvres complètes 408, 455
De omwenteling van 1830 668
De oom van Felix Roobeek 676, 683
Phantazy 402-403, 414-415
De plaeg der dorpen 436-437
Romantische werken 484
De schat van Felix Roobeek 676, 683
Simon Turchi of de Italianen te Antwerpen 683
Siska van Roosemael 433-434, 475, 673
Sketches from Flemish Life 433-434
Tales of Flemish Life 434
Vita domestica dei Fiamminghi 434
Volledige werken 484
Wat eene moeder lyden kan, ware geschiedenis 196, 433-436
Het Wonderjaer 410-413, 469
De ziekte der verbeelding 676
Coomans, Jean-Baptiste 295, 400
Richilde 400
Cooper, James Fenimore 211
Cooplandt, A. zie Prins, Arij
Coopman, Theophiel 636-637, 698
Cormon, Fernand 708
De twee wezen 708
Corneille, Pierre 47, 127-128, 137, 287, 711
Cornelissen, Norbert 147, 173
Cort, Frans de 632, 643, 653
Liederen 653
Cort, Laurtentius J. de (u) 346
Corte, Jan-Baptist de 320
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Verdichtsels 320
Cosman, H. 574
Costa, Isaäc da 31, 51-52, 67, 69, 78, 88-89, 93-94, 110-113, 195, 240, 281,
287, 385, 524, 556, 582 1648 en 1848 113
Aan Nederland in de lente van 1844 113
Alfonsus I 110
Bezwaren tegen den geest der eeuw 111-113
De mensch en de dichter Willem Bilderdijk. Eene bijdrage tot de
kennis van zijn leven, karakter en schriften 94
Overzicht van het leven en de werken van Mr. Willem Bilderdijk en
vrouwe Katharina Wilhelmina Bilderdijk, Geb. Schweickhardt 93-94
De Perzen 110
Poëzij 110-111
Prometheus 110
Vijf en twintig jaren. Een lied in 1840 52, 112-113
Wachter, wat is er van den nacht? 113
Coster, Charles de 299
La légende et les aventures héroïques, joyeuses et glorieuses
d'Ulenspiegel et de Lamme Goedzak au Pays de Flandres et ailleurs
299
Coster, Laurens Janszoon 107
Cotta 359
Cottin, Madame 442
Elisabeth 442
Couperus, Louis 15, 494, 503, 620-624, 635
De boeken der kleine zielen 624
Eline Vere 503, 621-624
Extaze 624
Fidessa 624
Een lent van vaerzen 620-621
Majesteit 624
Metamorfoze 621, 624
Noodlot 624
Orchideeën 620-621
Psyche 624
De stille kracht 624
Van oude mensen, de dingen, die voorbijgaan... 624
Wereldvrede 624
Courbet, Gustave 692-694
Le retour de la conférence 692-694
Courtmans, Jan Baptist 408
Robert de Vries. Historisch tafereel uit de XIe eeuw 408
(Courtmans-)Berchmans, Johanna Desideria (Vrouwe) 627, 674-675, 685
De gemeente-onderwijzer 674
Het geschenk van den jager 674
De hut van tante Klara 675
Verhalen en novellen 627
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De zwarte hoeve 675
Coussemaecker, Ch.E.H. 364
Cracco, Domien 187, 189, 373
Ilias 373
Lied der vrijheid 187
Cremer, Jacobus Jan 265, 448, 484, 492, 500-501, 503, 569-570, 679
Betuwsche novellen 500-501
Fabriekskinderen: een bede, doch niet om geld 501
Overbetuwsche novellen 500-501
Cruyssen, A.C. van der 677
Cuyck, Frans van 637, 671, 686
Segher Janssone 686

D
Daalberg, Bruno 118-120
Jan Perfect 119-120
Willem Hups. Eene anecdote uit de XVII eeuw; ongelooflijk zelfs in
de onze 119
Daele, Frans Donaat van 43, 155, 160, 161
Daems, Servaes 365, 634, 703
Daens, Pieter 685, 694
De laatste novitie van Affligem 685

De Dageraed (g) 477
Damme 388, 628
Dannenfelser, W.F. 196
Dante Alighieri 274, 386, 522, 534, 556
Darwin, Charles 505
Daudet, Alphonse 623
Daum, P.A. 503-505
Goena Goena 505
Hoe hij raad van Indië werd 505
Uit de suiker in de tabak 503-505
Ups en downs in het Indische leven 505
Dautzenberg, Johan Michiel 193, 281, 365-373, 378-379, 390, 393, 469, 632,
653-654, 665
Beknopte prosodia der Nederduitse tael 370
Gedichten 368, 373, 379
Verspreide en nagelatene gedichten 368
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David, Jan-Baptist 43, 164, 190, 295, 309, 312-314, 318, 323, 334-335, 341,
343, 357-358, 360, 382, 411-412, 414, 628, 643, 674
Davidsfonds (u) 28, 33, 631, 688-689
Verhalen (r) 688-689
De Panne 440
Decleir, Jan 454
Deerlijk 320
Deinze 152, 176, 181, 689
Deken, Agatha (Aagje) 114-115, 117, 546
Delcroix, Désiré 443, 627, 628-629, 632, 651, 698, 709, 711
Geld of liefde, zedenroman 443
Lena 711
Philippine van Vlaanderen 709
Delcroix, Jeanette 697-698
De erfenis van Tante Nelleken 698
Fernandina en Frederika of der vrouwenpeerlen 698
Delecourt, Victor 367, 379, 469
Delepierre, Octave 405
Delft 280, 282-285, 496, 525, 528, 552-553
Delgeur, Lodewijk 374
Rymwoordenboek der Nederduitsche tael, voorafgegaen van eene
beknopte prosodia 374
Delille, Jacques 77
Delin, Jacob 149
Homme des champs 77

Demosthenes (g) 490
Den Haag 31, 45, 75, 107, 125, 215, 292, 373, 475, 477, 485, 487, 492, 497,
499, 516, 519, 559, 612, 620-624
Dendermonde 152, 651
Deny, P. 408, 469
De Coninck den Breydel, of twee dagen uit 's lands geschiedenis
408
Deprez, Edgard 690
Deprins, M.J. 402
Destanberg, Napoleon 476-477, 655, 696
Drie kalotten voor één hoofd 477
Deventer, Charles van 574
Deyssel, Lodewijk van 15, 58, 231, 250, 288, 484, 486, 503-504, 561, 568,
571, 573, 575, 580, 585-587, 591-598, 603, 606-607, 609-618, 623, 700
Een liefde 503, 587, 592, 597-598, 612-615, 623
Over literatuur 585, 594, 597-598
D'haen, Christine 650
Dickens, Charles 24, 27, 243, 502
Diderot, Denis 258
Diepenbrock, Alfons 557, 619
Diepenbrock, Melchior von 433
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Flämisches Stilleben 433
Dieren, J.P. Van (u) 484-484, 677
Diericksens, E.J.J. zie Zetternam, Eugeen
Dietsche Warande 281, 594, 700
Dietsche Warande & Belfort 638
Diksmuide 151-152, 317, 319
Dillis, Jan 710
Diogenes 353
Dirks, S. 634
Van Dishoeck (u) 486
De Distel (g) 33, 635-636, 717
Diximus, Vera zie Serrure, Constant Antoine
De dobbele schapers almanak, voor het schrikkeljaer ons heere Jesu Chrisi
1816 171-173
Dodd, Geeraard Jan 382, 632
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Doeselaer, Frans van 709
Domela Nieuwenhuis, Ferdinand 719
Donders, Fransiscus Cornelis 201, 737
(Ackere-)Doolaeghe, Maria van 151-152, 154, 163, 165, 191-192, 297, 303,
317, 320-322, 339, 375, 379-380, 409, 485
Aen de Belgische Dichters 191-192, 317
De avondlamp 321-322
Madelieven 321
Palfyn 321
Vereenigde dichtwerken 485
De yzeren spoorbaen 320
Doornaert, Armand J. 318
Vaderlandsche liederen 318
Doornik 177, 187, 423
Doosselaere, I.-S. van 460
Dordrecht 45, 111, 489
Dosfel, Lodewijk 638
Douwes Dekker, Eduard zie Multatuli
Het Driemaandelijksch Tijdschrift 206
Driessche, Emmanuel van 374, 441, 472, 711
Geen werk, geen brood! 711
Klaes de veehoeder 441
De veroordeelde 441
Wat een meisje vermag 441
Driessens, Victor 477, 698, 709
L'Assommoir 698
Droogenbroeck, Edward van 685
Droogenbroeck, Jan van 371, 654-655
Camoëns 655
Dit zijn zonnestralen. Gedichten voor onze Vlaamsche jeugd 654
De morgen 655
Torquato Tasso's dood 655
Drost, Aernout 36, 202-204, 224-228, 271, 524
Hermingard van de Eikenterpen 225, 227-228
Ducange, Victor H.J.B. 180, 466
Ducis, J.F. 178, 466
Duclos, Adolf 634, 685
Reyvaert of de wraak van den tempelier. Vaderlandsche tafereelen
685
Duinkerke 191
Dujardin, Edward 408, 677, 684
Dumas fils, Alexandre 594
Dumas père, Alexandre 27, 137, 439, 454-455
Conscience l'innocent 454-455
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Düringsfeld, Ida von 384, 630
Von der Schelde bis zur Maas. Das geistliche Leben der Vlamingen
384, 630
Duvillers, Constant 320, 379
De fransquiljonnade of dichtproef op de verbasterde Belgen, de
ie

fransquiljons en C 320
Duyse, Florimond van 335, 364
Duyse, Prudens van 148, 151-152, 154-155, 162-164, 167-168, 172, 177, 179,
193, 281, 301, 303, 318-321, 326-339, 362, 364-365, 373, 376, 378, 384, 394,
467, 473, 636, 654, 656
Belegering van Dendermonde door Lodewyk XIV 328
Dichtstuk over den heldenmoed der Vlamingen tegen de Franschen,
betoond onder het bestuur van Gui van Dampière, XXIste Graaf
van Vlaanderen 164
De dood van Egmont, in zes zangen 332
Gedichtjes voor kinderen 654
Godfried, of de godsdienst op 't veld 332-333
De invloed des tooneels op de volksbeschaving 467
Jacob van Artevelde 332
Het klaverblad 333-334
Nagelaten gedichten 329, 331, 335-336
Natalia 332
Nazomer 334
Rijminvallen, opschriften en grafschriften 331
Vaderlandsche poëzy 301, 331-332
Verhandeling over den Nederlandschen versbouw 373
Een vriendschapsruiker 329
Vrolijkheid 331
De wanorde en omwenteling op den Vlaamschen Zangberg, in vier
zangen, met eeuwigdurende aanteekeningen, enz 327-328, 331
De zoenlamp 332
Dwelshauvers, Jacques 716, 719, 722

E
Ebers, Georg 686
Ecrevisse, Pieter 303, 416-418, 421, 423, 451, 678
De Bokkenryders in het Land van Valkenburg 417-418, 421
De drossaert van Clercx 421
De kanker der steden 678
Het meilief van Geleen 421, 451
De Teuten 303
De vadermoorder of misdaed en berouw 416
Eeden, Frederik van 15, 494, 511, 523, 533, 557, 571-573, 575, 581-583,
585-586, 590-594, 603, 610-612, 615-618, 635
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Grassprietjes of liederen op het gebied van deugd, godsvrucht en
vaderland 523, 533, 573, 583
Johannes Viator 593, 611, 617
De kleine Johannes 582, 610-611, 635
Studie's 591
Van de koele meren des doods 611
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Eeklo 148, 163, 175-176, 181, 304, 421
De Eendragt (g) 182
De Eendragt 334, 371, 440, 675
Eeuwfeest-uitgave 385
Effen, Justus van 170, 172
De Hollandsche Spectator 170, 172
Egmont, graaf van 70, 180, 332, 400
Ehnie, A.J. 232
't Ekselaar 671-673
Eliot, George 498, 686
Elisabeth I, koningin 236, 291
Eloquentia 488
Elsschot, Willem 504
L'Emancipation 423
Emants, Marcellus 15, 494, 503, 561-568, 623
Drie novellen 561-562
Godenschemering 563-564
Inwijding 563
Jong Holland 563, 565-566
Juffrouw Lina 503, 563, 566, 623
Liefdeleven 563
Lilith 563-564
Een nagelaten bekentenis 563, 566-568
Waan 563
Emma, koningin 538
Enghien, hertog van 153
English Literary Society (g) 31
Enkhuizen 292
d'Ennery, Adolphe 708-709
De twee wezen 708
Ensor, James 718
Epicurus 337
Erasmus, Desiderius 538
Erens, Frans 235, 574-575, 580, 603, 612
Vervlogen jaren 575, 603

L'Espérance 182
Euphonia 488

F
De Fakkel 137, 285
Falck, Anton Reinhard 179-180
De Familiekring (r) 685-686, 688-689
Feitama, Sybrand 153
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Hendrik de Groote 153
Feith, Rhijnvis 15, 41, 44, 47, 54-56, 61-64, 68, 75, 97, 318, 327, 332, 587
Bloemlezing met inleiding 64
Brieven aan Sophie 62
Dicht- en prozaïsche werken 62, 64
De eenzaamheid 63
Het graf 62
De ouderdom 62
Verlustiging van mijn ouderdom 63
De wereld 63

Felix Meritis (g) 49-50, 52, 65, 80, 482
Fénelon 75
Ferguut, Jan zie Droogenbroeck, Jan van
Fernau, Alexander 653
Fernier, R. 693
Feuchtersleben, Ernst von 567
Gezondheidsleer der ziel 567
Feuillet, Octave 535
Dalila 535
Fichte, Johann Gottlieb 52
Le Figaro 582
De Filter 354
Finch, Willy 718
Fiore della Neve zie Loghem, Martinus Gesinus Lambert van
La Flandre Libérale 316
Flandria 710
Flanor zie Vosmaer, Carel
Flanor (g) 15, 571-575, 580-584, 598, 603
Flaubert, Gustave 536, 597, 666
Madame Bovary 536
Salammbô 666
Florence 274-275, 434, 587
Floris V, graaf 129-130
Focquenbroch, Willem Godschalk van 43
Foere, Leo de 146, 190
La Fontaine, Jean de 167-168, 320
De Fonteine (g) 147, 153, 175-176, 180-181, 319, 466, 472, 474
Fonteyne (r) 336
Foreest, Alide van 243
Forum 504
Foudgum 528
Fourier, Charles 379
Fournier, Karel Lodewijk 168-169
Naergelaetene tooneelstukken en rymwerken 168

Les Français peints par eux-mêmes 247
Franck, Louis 715
Francq van Berkhey, Johannes le 153
Het verheelykt Leiden 153
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Franklin, Benjamin 441
Fredericq, Paul 481, 661, 687, 694
Frère-Orban, Walthère 628, 706
Friedland 147
Froment, Charles 148
Fruin, Robert Jacobus 237

G
Galante dichtluimen (Willem Bilderdijk? Hendrik Riemsnijder?) 69
Gall, Franz Joseph 454
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Gallait, L. 295
Gautier, Théophile 635
De gazette van Antwerpen 440
De Gazette van Gent 380, 439-441
Gebr. van Es (u) 196, 460
Gedenkzuil 62
Geefs, Willem 347, 428
Geel, Jacob 18, 31, 34, 197, 201, 206, 211-213, 220, 239-241, 254-262,
265-266, 268, 279, 491, 560, 571
Gesprek op den Drachenfels 255, 258-261
Onderzoek en phantasie 211-212, 220, 255-261
Proeven eener navolging van de Lady of the Lake van Walter Scott
254-255
Het proza 279
Geest, Edmond de 693-694
Dwars door 't leven 693-693
Geets, Willem 695
Geiregat, Pieter 415, 419-420, 431, 439, 441-443, 685
Freê-altyd-wys 441-443
Ridder Geeraerd 431
Verhalen uit den ouden tyd 419-420
Genabeth, Petrus van 177-178, 187-188
e

De godspraak der 16 eeuw 177-178
Veertien jaren in België en vlugt uit Brugge 187-188
Génard, P. 158
Anvers à travers les âges 158

De Gendschen Mercurius 473-474
Génestet, Petrus Augustus de 507, 511, 524-528, 576
Dichtwerken 524, 526
Eerste gedichten 524
Laatste der eersten 525-527
Leekedichtjes 527
Genève 374, 546
Genootschap Tot Nut der Jeugd (g) 159, 182
Toejuyching der leden van het genootschap Tot Nut der Jeugd aen
d'Antwerpsche Maatschappy der Schoone Kunsten: by gelegenheyd
van de wederkomst der, aen haer ontroofde schilder-stukken van
de vermaerdste meesters der Nederlandsche School 159

Genootschap voor Uiterlijke Welsprekendheid (g) 132
Gent 27-28, 32, 37, 44, 146-147, 153, 156, 161, 163-165, 169-178, 180,
188-189, 192, 305-306, 309, 316, 319, 326, 330, 332, 343-345, 374, 376, 378,
380, 382, 400, 439-441, 446, 460, 466, 472-473, 475-478, 481, 569, 631, 644,
652, 659-660, 602, 663-664, 671-672, 679, 685-687, 689-690, 693-695,
699-700, 708-711
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Gentsche almanak voor den jare 1823, kunnende ook dienen voor
nieuw-jaersgift 169
Geraardsbergen 175, 466-467
Gerards, Balthasar 137
Germania 638
Gerrits, Lodewijk 380, 419-420, 431, 442-443
Eliza Devries 442
De oude Belgen 419-420
Vertellingen 442-443
De zoon des volks 431
Gessner, Salomon 68
Getrouwe van herten (g) 150
Gewin, Bernard 247, 513
De reisontmoetingen van Joachim Polsbroekerwoud 247
Geyl, P. 481
Geyter, Julius de 481, 652-653, 655
Drie menschen van de wieg tot in het graf 653
Keizer Karel en het Rijk der Nederlanden 652
Rubenscantate 655
De wereld in! 655

Gezangenbundel der Nederlandsche Hervormde Kerk 533
Gezelle, Guido 12, 18, 165, 281, 311-312, 319, 333, 337, 365, 371, 373,
390-396, 456, 485, 627, 631, 639-650, 654-655, 664, 692, 697, 713, 720
Gedichten, gezangen en gebeden 639-645
Kerkhofbloemen 394
Kerkhofblommen 394-396
Laatste verzen 646
Rijmsnoer 646, 649
Tijdkrans 646, 649
Vlaemsche dichtoefeningen 312, 391-394
XXXIII kleengedichtjes 645
Ghert, Pieter Gabriël van 37-38, 46, 52-53, 730
De Gids, Nieuwe Vaderlandsche Letteroefeningen 36, 57, 94, 108, 116-117,
143, 145, 189-190, 203, 205-221, 229, 231-233, 235, 237, 241-242, 247,
253-254, 260, 262, 265-267, 273-274, 279, 283, 289-290, 335, 384, 407, 487,
492-493, 495, 497, 500, 503, 510, 513, 516, 518, 520-522, 534, 557, 579-581,
587, 590-591, 597, 620, 635, 650
Prospectus 205, 207
Giesenheim 552
Gilliams, Maurice 667
Gittens, Frans 712
Jane Shore 712
Parisinia 712

Le Globe Illustré 629
Goblet d'Alviella, Eugène 691
Partie perdue 691
Goemaere, H. (u) 392
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Goes 552
Goes, Frank van der 571-575, 580-581, 616-618, 625
Goethe, Johann Wolfgang von 47, 137, 202, 209, 215, 322, 327, 386, 442,
456, 500, 514, 522, 524, 526, 531, 556, 558, 655, 711
Faust 456, 522
Hermann und Dorothea 655
Die Leiden des jungen Werthers 442
Goeverneur, Johan Jacob Anthony 34, 193-194, 208-209
Gedichten en rijmen 209
Gogh, Vincent van 718
Goncourt, Edmond de 597, 612-613, 623, 698
Goncourt, Jules de 597, 612-613, 623, 698
Gons, Jaak 440
Gorter, Herman 557, 571, 574, 589-590, 593-596, 598, 603-610, 617-618, 635
Mei 590, 593, 603-607
De school der poëzie 606
Sensitieve verzen 607
Verzen 590-591, 595, 606-610
Gosler, W. (u) 584-585
Gotthelf, Jeremias 447
Gouda 26
Gram, Johan 570
Greb, F.H. 210
Grillparzer, Franz 137
Grimm, Jacob 304
De Groene Linde 638
Groningen 197-198, 491, 522, 552, 663, 666
Groot, Hugo de 538
Groth, Klaus 191
Quickborn 191
Gruyter, Oscar de 713
Guido zie Kloos, Willem en Verwey, Albert
Guislain, Jozef 343
Gullegem 319

H
Haafner, Jan Jacob 118, 120-124, 733
Lotgevallen en vroegere zeereizen 121
Lotgevallen op eene reize van Madras over Tranquebaar naar het
eiland Ceilon 121
Reize in eenen Palanquin 121, 123
Reize naar Bengalen 121
Reize te voet door het eiland Ceilon 120-122
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Haags(ch)e Kunstkring (g) 492
Haar, Bernard ter 31, 48, 216, 507, 511, 515-519
Geschiedenis der kerkhervormging 518
Historiographie der kerkgeschiedenis 518
Joannes en Theagenes, eene legende uit de apostelische eeuw
515-517
Laatste gedichten 518
De St. Paulusrots 516-517
Haarlem 28, 90, 92, 196, 237, 247-248, 267, 491, 526, 533-535, 539, 584
Haas, J.H. de 553
D'Haene, E.J. 303, 740
Hage, J. van der zie Oltmans, J.F.
Hageman, Victor 715
Hall, J.N. van 569, 579, 591
Hall, Maurits Cornelis van 41, 71, 703
Halsema, J.D.F van 597
Hamburg 75, 655
Hamel, A.G. van 555
Hamelsveld, Willem IJsbrand van 373
Hamerling, Robert 686
Hammick Schepel, Mimi 552-553
Handelsblad van Antwerpen 26-27, 687
Handleiding op het stellen van bliksemafleiders 208
Hansen, Constant J. 191, 456
Hardenberg, Georg Friedrich Philipp Freiherr von zie Novalis
Haren, Onno Zwier van 55, 90, 268
Geuzen 90
Haren, Willem van 55
Harlingen 118
Harpe, J.F. de la 175
Philocetes op het eiland Lemnos 175
Hartmann, Euard von 563
Hasebroek, Elisabeth (Betsy) 34, 216, 253-254, 513
Elize 253-254
Te laat 253
Hasebroek, Johannes Petrus 34, 207-208, 216, 241-242, 247, 253, 260-262,
506-507, 512-515
Dicht en ondicht 506
Gedichten 208
Hesperiden 514-515
Nieuwe windekelken 513-514
Poëzij 512-513
Sneeuwklokjes 514
Vesper 514
Waarheid en droomen 247
Windekelken 513-514
Winterbloemen 514
Haspels, J.M. 552
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Hasselman, J.J. 535
Hasselt, André van 299, 347, 448
Het dorp der goudmakers. Een leerryk en vermakelyk volksboek
448
Hauptmann, Gerhart 712
HaverSchmidt, François 34, 388, 486, 507, 528-532 zie ook Paaltjens, Piet
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Familie en kennissen 528
Hecker, Willem A. 193-194
Hedendaagsche Vaderlandsche Bibliotheek 114, 130
Heemstede 243, 507
Heerlen 365
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich 52
Hegenscheidt, Alfred 668, 712-717, 719-721
Starkadd 712-714, 721
Hegenscheidt, Louise 716
Heidelberg 556
Heije, Jan Pieter 201-202, 216, 368
Heijermans, Herman 712
Het Heilig Verbond 375
Heiloo 253, 513
Heine, Heinrich 524, 526, 531, 659, 665
Heirman, R. 716
Heldring, O. 519
Helena van Leliëndal 440
Helmers, Jan Frederik 31, 41, 47, 55, 65-67, 70, 148, 153, 200, 318, 324, 352,
546
De Hollandsche natie 65-67, 148, 200
Helsinki 434
Hemel, Jan-Baptist van 410, 413
Hemeleer, Jos. 385
Henckel, Fransiscus L.N. 153-154
Hendrickx, Pieter 478
Don Juan 478
Hendrix, August 711
Aangebrande hutsepot 711
De familie Klepkens 711
Prima donna 711
Herbig, Froukje 118
De arme luitenant 118
De graven van Horst 118
Hillegonde van Teylingen 118
Herder, J.G. 301, 310, 364
Stimmer der Völker 364
Heremans, Jacob Frans Johan 190, 194-195, 309-311, 322, 345, 350, 362-363,
374, 382, 399, 429-431, 436, 458, 461-462, 467, 481, 644, 663, 674, 679, 695
Nederlandsche metriek 374, 644
Herentals 679
Herodotus 87
's-Hertogenbosch 196, 481, 484
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Heule 150, 319, 421
Heuvelmans, Peter-Jan 401
Heyse, J.C.A. 370, 373
Heyst, David van 116
Hiel, Emanuel 335, 485, 628-629, 632-633, 651, 655-657, 699, 708-709
Gedichten 656
Isa 657
Lucifer 657
De Schelde 657
De wind 628-629, 657
Highgate 243
Hildebrand zie Beets, Nicolaas
Hilman, Johannes 194, 288
Hodges, C.H. 86
Hoek, gebroeders van der 27
Hoet, Cornelis ten 57
Hofdijk, Willem Jakobszoon 27, 34, 290, 294, 588
Hoffmann, E.T.A. 261, 416, 672
Die Serapionsbrüder 672
Hoffmann von Fallersleben, August Heinrich 304-305, 365-366, 393
Loverkens 365, 393
Oude Vlaemsche liederen 365
Hoffmeister 529
Höfken, Gustav 305
Hofman, Jan Baptist 152, 174-175, 326-327
Hogendorp, Willem 110
Holda 585
Holland 219, 243
Hollandsche Maatschappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen (g) 29, 45,
48-50, 63-64, 70, 72, 77-78, 86, 133, 201, 256, 273, 518
Hölty, Ludwig Christoph Heinrich 71
Holwerd 530
Homerus 51, 66, 83, 94, 118, 151-152, 311, 363, 373, 394, 403, 558-560, 605,
670
Ilias 373, 394, 403, 559
Odyssee 559
D'Hondt, Gustaaf 703
Novellen en schetsen 703
Hooft, Pieter Corneliszoon 44, 90, 211, 238, 264, 269, 368, 525
Gedichten 90
Liedboek 264
Warenar 211
Hoogstraten 651
Hoogvliet, Arnold 44, 153
Hoon, Jodocus Frans de 340, 457-458
De Hoop (g) 182, 469, 477
Hoop, Adriaan van der 31, 34, 57-58, 60, 72, 137-140, 188, 240-241, 353, 517
Han van IJsland. Dramatisch tafereel 139-140
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De horoskoop 138-139
Hugo en Elvire 60, 138
De renegaat 241
Hoorne, graaf van 70, 180, 400
Horae Belgicae (r) 305, 365
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Horatius 59, 84, 337, 357, 646, 653
Hoste, Adolf (u) 679, 694-695
Hoste, H. (u) 343
Hoste, Julius 709-710
De Brusselsche straatzanger 710
Houten, Samuel van 501
Houthulst 418
Houwald 137
Hoven, Thérèse 503
Huet, François 382, 663
Hugenholtz, H.J. de Haan 617
Hugo, Victor 24, 126, 136-137, 139-140, 215, 251, 290, 338, 346-347, 352,
385-385, 415, 594-595, 711
La ronde du Sabbat 352, 415

De Huisvriend 33
Huizinga, Johan 619
D'Hulster, Theo 152, 166, 181, 329
D'Huygelaere, Augustijn 181, 319
Nationale poëzy 319, 409
Huygens, Constantijn 90, 103-105, 107, 264, 368, 525
Korenbloemen 90
Huygens, Cornélie 494
Huygens, Gerard Willem 74, 731
Huys, Victor 418-419
Baekeland, of de rooversbende van 't Vrybusch 418-419

Hypolites (g) 490

I
Ibsen, Henrik 710
Nora 710
Ieper 43, 150-153, 155, 160, 168, 181
Iffland, August Wilhelm 132, 140-141, 175, 178, 546
Immerzeel jr., Johannes 70, 74, 216
Het Indisch Vaderland 503
Ingelheim 552
Irving, Washington 226
't Is Al In 't Herte (g) 473
Israëls, Isaac Lazarus 586
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J
Jaarboekje voor Rederijkers en Beminnaars der Poëzij 489-490
't Jaer 30 692
Jamar, A. (u) 295-297
Jan de Rijmer zie Goeverneur, Johan Jacob Anthony
Janssens, Lodewijk 685
Jasmin, Jacques 316
De Java-Bode 535
Jean Paul 545
Jelgerhuis, Johannes Rienskz. 125, 132, 136, 178-179
Theoretische lessen over de gesticulatie en mimiek 132
Jena 52
Jeruzalem 153, 522, 592
La Jeune Belgique 299, 636, 718
Johannes, Gert-Jan 113
Jolles, André 619, 625, 720
Jonathan zie Hasebroek, Johannes Petrus
Jonckheere, Karel 454
Jong Dietschland 638
Jong en Leerzuchtig (g) 182, 477
Jong Vlaanderen 635, 637
Joossens, Justin 698
Jorissen, Thomas Theodoor Hendrikus 46-47
Jottrand, Lucien 469, 472
Le Journal de Bruxelles 146
Joyce, James 610
Jozef II, keizer 43
Juste, Théodore 295, 690

K
Kaiser, J.W. 207, 250
Kalff, Gerrit 124
Van Kampen (u) 206
Kampen, Nicolaas Godfried van 124, 269
Kant, Immanuel 62, 96, 112
Kantelaar, Pieter 41
Kaprijke 35, 476
Karel de Grote 280, 286
Karel de Vijfde 286
Karr, Alphonse 27
Kasteleyn, D.J. 180
Eduard III 180
Kate, Jan Jacob Lodewijk ten 34, 219, 507, 511, 519-523, 576, 583
Bloemen uit den vreemde. Keur van Engelse poëzy 520
Faust 522
Gedichten 519
Herfsttuiltjes 521
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In den bloemhof 521
Jeruzalem verlost 522
Lier en harp 521
Maria Stuart 522
Neerland's muze. Een stem uit de woestijne 521-522
De planeeten 522
De schepping 522-523
Zangen des tijds. Poëzij voor mijn vaderland 522

Willem van den Berg en Piet Couttenier, Alles is taal geworden. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1800-1900

819

Zomerbloempjes 521
Kats, Jakob 379, 471-472
Het aerdsch paradys of den zegeprael der broederliefde 471
Den verlichten boer 471
Volksgedichten 379
Katwijk 48
Keats, John 575, 600
Keble, John 646
Keller, Gerard 492, 500, 570
Kempis, Thomas a 538
Kerckhoven, Pieter Frans van 19, 145, 189, 309, 313-316, 339, 341, 350,
357-358, 375-379, 396-397, 410, 417, 426-429, 431, 433, 443, 456, 458-459,
461, 463-464, 467, 470, 477-478, 627, 669, 691
Daniël 463
De dronkaerd 477
Gedichten en balladen 378
Gozewyn, graef van Stryen 357-358
Herinneringen uit Italië 463-463
De koopmansklerk 458-459
Licht en bruin 691
Liefde 463
Oud Belgiën 357
Twee goddeloozen 691
Verhandeling over het dierlyk magnetisme 463
Volksliedjes 378
Ziel en lichaem 19, 463-464

Kersouwieren (g) 148, 176
Het Kersouwken (g) 466
Kervyn de Lettenhove, Joseph 683
Histoire de Flandre 683
Kesteloot, Jakob 169
Kesteren, H.J. van (u) 196, 385, 390, 484, 671
Kettmann, Lambert 710
Keyser, Nicaise de 351-352, 405
La bataille de Courtrai 405
Khnopff, Fernand 666
Khnopff, Henricus 666
Kiers, P.H. 203
Kinderdijk 389
Kinker, Johannes 15, 31, 62, 96-101, 155, 177
Brieven van Sophië aan Mr. Rhijnvis Feith 62
De digterlijke genie 97
Gedichten 97-101
Iets over het schone 98
Proeve eener Hollandsche prosodia 155
Het ware der schoonheid 97
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Kippenberg, Anton 396
Kisselius, Johannes 116
Kist, Willem 114-115, 118-120
De Egyptische tooverstaf 118
Leven, gevoelens en zonderlinge reize van den landjonker Govert
Hendrik Godefroi van Blankenheim tot den Stronk 114-115, 118
De ring van Gyges wedergevonden 118-119
De speer van Ithuriël 118
De wonderbril 118
Klassiek, Letterkundig Panthéon (r) 193
Het Klaverblad 661-662
Klijn, Barend 31, 34, 71
Klijn, Herman Hendrik 31, 34, 57, 70
Klikspaan zie Kneppelhout, Johannes
Klinemann, Ernst August Friedrich 137
Kloos, Willem 29, 58, 64, 285, 484-486, 494, 511, 519, 533, 548, 557-561, 563,
571-591, 593, 596-604, 609-613, 615-621, 623-625, 635, 650, 665
Het boek van kind en God 599, 602-603
Julia, Een verhaal van Sicilië 583-585
Okeanos 603
De onbevoegdheid der Hollandsche literaire kritiek 584-585
Rhodopis 575, 601, 603
Sappho 603
Veertien jaar literatuur-geschiedenis 588
Verzen 601-602
Klopstock, Friedrich Gottlieb 90, 327
Messias 90
Kneppelhout, Johannes 31, 219, 247, 250-252, 513, 524, 668
Fragments de correspondence, 22 octobre-26 novembre 1834 251
Mes loisirs 251
Schetsen en verhalen uit Zwitserland 219
Studentenleven 247, 252
Studenten-typen 247, 251-252
Knuvelder, Gerardus Petrus Maria 124, 624
Koetsveld, Cornelis Elisa 247, 447, 500, 503, 507
Schetsen uit de pastorij te Mastland 247, 503
Koettlitz, Clara 716
Koettlitz, Lily 716
Kollewijn, Roeland Anthonie 92
Komrij, Gerrit 657
Königsberg 191
Koninck, Lodewijk de 651
Het menschdom Verlost 651
Koning, P. de 178
Koninglijk Genoótschap van Tael- en Dichtkunde (g) 148, 164
Dichtstukken bekroond doór het Koninglijk Genoótschap van Tael
en Dichtkunde te Antwerpen, den 16 September 1821 148
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Gedichten en verhandelingen 164
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Koninklijk Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten 50,
52, 112, 128, 273, 373
Tweede Klasse van het 50, 52, 112, 128
Koninklijk Provinciaal Groninger Rederijkers Verbond (g) 491
Koninklijke Academie van België 382, 384
Koninklijke Maatschappij van Nederlandsche Taal- en Letterkunde (g) 164
Bundel 164
Koninklijke Maatschappij van Vaderlandsche Taal- en Letterkunde (g) 178,
188
Koninklijke Nederlandse Academie voor Taal- en Letterkunde 328
(Koninklijke) Vereeniging Het Nederlandsch Tooneel (g) 570
Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 33, 628-629, 636,
686
Koo, J. de 580
Koopmans, Jan 119
Kopland, Rutger 491
Körner, Theodor 137, 356
Kortrijk 32, 150, 152, 164, 175, 318, 326-327, 404, 421, 466, 649, 676
Kotzebue, August von 125, 128, 132, 140-141, 145, 175-176, 178, 180, 183,
287, 290, 466, 472, 546
Adelaïde van Wulfingen 176
Armoede en grootheid 176
Menschenhaet en berouw 176, 183
De onechte zoon 145, 176
Robert Maxwell 176
Het Kritisch Lampje 135
De Kroniek (van Tak) 494, 619, 717
De Kruisbroeders (g) 175, 326-327, 466
Kruseman, A.C. (u) 196, 219, 270, 539, 541, 545-547, 554
Kruseman, Mina 494, 570
Kunst- en Letterblad 297, 307, 309, 324-325, 417, 467
Kunst en vriendschap (g) 50
Kunstenaersvrienden 346-347
Kunstkronijk 281
Kunstliefde 408
Kuyl, Pieter 685

L
Laet, de Jan J. (Jan Alfried) 299-300, 303, 306, 312, 325, 347-349, 372, 375,
382, 396, 401, 405, 413-414, 416, 441, 456
Gedichten 348, 372
Het Huis van Wesenbeke 413-414
De vloek 414
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Lafontaine, Augustus 115, 545-546
Lamartine, Alphonse de 166, 270, 332-333, 338, 351, 385, 450, 478, 545
Jocelyn 332-333, 338, 385, 450, 478
Lamb, Charles 243
Lambin, Jacob 152, 181
Lamennais, Félicité de 433
Langendijk, Pieter 141-142
Langendonck, Prosper van 336, 636, 666-668, 686, 715, 717-720
Verzen 667
Langlois, J.-B. 316-317, 464
Lannoy, Juliana Cornelia de 546
De Lantaarn 494
Latium 42, 47
Lattin, G. de 33
Laurillard, E. 533
Herfstsyringen 533
Lausanne 693
Lauts, Ulrich Gerhard 177
Lauwers, Achiel 638
Lauwers, Edmond 668
Mijn gedenkboek 668
Lebare, J. 155
Lebbeke 176
Lebroquy, Pierre 188
De dulle Griete 188
Ledeganck, Karel 165, 181, 190, 193, 196, 315, 338-346, 355, 376, 383, 414,
458, 461-462
Bloemen myner lente 165, 338
Het burgerlyk wetboek 461
Het burgslot van Zomergem 339-342
De drie zustersteden 190, 343-346
Gedichten 345
De zinnelooze 196, 343, 462

De Leerzuchtige Iveraren (g) 176
Het Leeskabinet 494, 502
Leesmuseum. Tydschrift voor Letteren, Wetenschappen en Kunsten 195
De Leeswijzer 590
Leiden 27, 31, 45-46, 48, 107, 110, 119-120, 125, 142, 153, 188, 220, 243-244,
250-251, 254, 257, 273, 484, 498, 512, 516, 520, 528, 533, 554, 559-560, 562,
570, 709
Leidse Studentenalmanak 234
Leipzig 454, 630, 655, 656
Lemaître, Frédéric 477
Lemonnier, Camille 298-299, 704
Nos Flamands 299
Lennep, David Jacob van 79, 223-225
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Het belangrijke van Hollands grond en oudheden voor gevoel en
verbeelding 223-224
Lennep, Jacob van 22, 28, 31, 34, 58, 69, 130, 141, 171, 188, 195, 211,
213-214, 219, 221, 223-224,
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226-231, 239-240, 243-244, 246, 267, 282, 294, 353, 390, 481, 487, 489, 490,
495, 498-500, 513, 524, 544, 568, 623, 687
Het dorp aan de grenzen 141
Ferdinand Huyck 230-231
Hollandsche duinzang 224
De lotgevallen van Klaasje Zevenster 487, 495, 498-500
Nederlandsche legenden, in rijm gebracht 224, 239-240
De pleegzoon 224, 226-228
De roos van Dekama 211, 213, 229, 267
Leopardi, Giacomo 661
Pensieri (Gedachten) 661
Leopold I, koning 354, 359
Leopold II, koning 660-661
Leopold, J.H. 618
Lesbroussart, Phillipe 32, 161
Lespirt, Mathilde 545
Lessing, Gotthold Ephraim 133, 178, 474
Leuven 26, 43, 52, 167, 177, 306, 309, 312, 358-360, 373-374, 392, 456-466,
555, 636, 657, 712
Leys, Henri 297, 347
Lichtaart 423-423
Lidewyde: Madame Bovary in Holland 536
Liefde en eendracht (g) 182
Lier 149, 153, 163, 175, 179, 189, 685, 696
Limburg Brouwer, Petrus van 34, 130, 133-135
Linde Jz., Gerrit van de 34, 243-246
Gedichten van den Schoolmeester 243-246
Linkebeek 716
Livorno 454
Lochem 102, 107
De Locomotief 503
Loghem jr., Hermanus van 57-58, 71
Loghem, Martinus Gesinus Lambert van 580, 584-585
Eene liefde in het zuiden 580, 584
Lokeren 175, 693
Londen 75, 243, 434, 560, 657
Loo, Thomas van 155, 323, 331
Vlaemsche dichtkunst, in vier zangen 155, 323
Loosjes, Adriaan 115, 222-223, 400
Frank van Borselen en Jacoba van Beijeren 223
Historie van Mejuffrouw Suzanna Bronkhorst 115
Het leven van Hillegonda Buisman 115, 222
Het leven van Johannes Wouter Blommesteyn 115
Het leven van Robbert Hellemans 115, 222
Maurits Lijnslager 115, 222-223, 400
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Loosjes, Vincent 57
Lootens, Adolphe 364
Loots, Cornelis 20, 31, 70
Eeuwzang, bij het begin van de negentiende eeuw 20
Looy, Jacobus van 573, 603, 612
Loppersum 490
Los en Vast 568
Lotsij, M.C.L. 616
Loveling, Rosalie 368, 485, 494, 663, 679-680
Gedichten 663
Novellen 679-680, 694
Loveling, Virginie 368, 485, 494, 663, 668-669, 679-682, 691-692, 694, 699,
701, 704
De bruid des Heeren 681-682
Een dure eed 681
Erfelijk belast 704
Gedichten 663
In onze Vlaamsche gewesten 691-692
Madeleine 704
Novellen 679-680, 694
Het revolverschot 704
Sophie 692
Een winter in het Zuiderland 680
Lucebert 519
De dieren der democratie 519
Lucianus 87
Lucretius 416
Luik 26, 96, 177, 295, 316-317, 374, 421, 423, 683
Lulofs, Barthold Hendrik 108-109, 197-200, 269
De declamatie: of de kunst van declaméren of recitéren en van de
mondelinge voordragt of uiterlijke welsprekendheid in het algemeen
197-200
Gelderlands voortreffelijke dichter, letter- en landhuiskundige Mr.
A.C.W. Staring van den Wildenborch 108-109

De Luybrechtsgilde 346
Luyten, Henri 33
Luzac, Elie 75

M
Maaldrink, D.M. 503
Maanen, Cornelis Felix van 149
Maas, Nop 561
Maastricht 454
Maatschappij der Nederlands(ch)e Letterkunde (g) 92, 273, 279, 554
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen (g) 28, 32, 545, 569
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Maatschappij van Rhetorica (g) 148
Maatschappij van Rijm- en Redenkonst (g) 32
Maatschappij van Vlaemsche Letteroefening, onder de Kenspreuk: De Tael is
Gansch het
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Volk 306, 372, 439, 446
Maatschappij van Weldadigheid 201
Macpherson, James 77, 519
Madeira 113
Madou, Jean-Baptiste 186, 297
Positie van de grenadiers in het Park te Brussel 186
Maerlant, Jacob van 305, 388, 392-393, 481, 625
Maesen, Marten J. van der 159, 164-165, 167, 182
Op de gelukkige zegepraelen, behaeld doór de Hoogvorstelyke
bondgenoóten op de Fransche legers 159
Maeterlinck, Maurice 299
Maetschappij tot Bevordering der Nederduitsche Tael- en Letterkunde (g) 306
Majofski, Theodorus J. 136, 178
Maldegem 675
Maldeghem, Eugène van 329
Malou, J.B. 392, 641
Manado 539
Mann Livens, Horace 718
Manzoni, Alessandro 202, 215, 221, 267
I promessi sposi (De verloofden) 202, 267
Marck, J.H.M. van der 458
Marcus, J.E. 99
Maria Louisa, koningin 382
Marichal, C. 469
Mariken van Nieumeghen 373
Mariveaux, Pierre de 167
Martens, Gaston 712
Martialis, Marcus Valerius 146
Marum 490
Mastland 247, 503
Mathot, Lodewijk 632
Mathot, Louis 454
Een koning in de Kempen 454
De stroovlechter 454
Mathysen, J. 434-435
Maupassant, Guy de 668
Maurik, Justus van 501-502
Anarchisten 502
Met z'n achten 502
Uit het volk 502
Maurits zie Daum, P.A.
Maus, Octave 718
Mechelen 149, 182, 284, 350, 374, 410, 651, 685, 689
Meerman, J. 225
Geschiedenis van Graaf Willem van Holland, Roomsch koning 225
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Meerten-Schilperoort, Anna Barbara van 116
Meester, Johan de 573, 615
Geertje 615
Meijer, Hendrik Arnold 72, 211, 240-241, 517
De boekanier 211, 240
Meiningen, hertog van 710
Melzer, Frans 403
Mendes da Costa, M.B. 572-575
Menen 151, 466
Meredith, George 498
Merken, Lukretia Wilhelmina van 44, 133, 290
Mesnil, Jacques zie Dwelshauvers, Jacques
Messchert, W. 196
Meursinge, V. (u) 331
Meyer, G.J. 37-38
Meyerbeer, Giacomo 476
Meyere, Victor de 668, 715
Verzen 668
Meynne, Adriaan 152
Michel Lévy Frères (u) 408, 455
De Middelaer 307, 309, 341, 358, 360, 414
Middelburg 26, 118, 707
Middelstum 490
Mierlo, Jozef van 345-346
Milton, John 51-52, 90, 146, 327, 522, 534
Paradise Lost 90
Minard, Louis 473
Minne, Georges 718
Miry, Karel 364, 474-475, 629, 655, 710
Mitkioewics, C. 540
Moens, Petronella 34, 44, 116-117, 151-152, 318, 321
Bloempjes der vreugde, voor de lieve kindschheid 116
Caroline van Eldenberg, of beproefde huwelijkstrouw 116
Dagboek voor mijne vrouwelijke landgenooten 116
De dankbare Willem of het huisgezin van den Heer Lausbach 116
De goede grootmoeder met hare kleinkinderen 116
De kunst om gelukkig te worden. Een geschenk voor jeugdigen
116
Legaat aan mijne vrouwelijke landgenooten 116
Letter-looveren gestrooid voor mijne jonge landgenooten 116
Moke, Henri-Guillaume 158, 166, 295, 382, 400, 405-406
Le gueux de mer, ou La Belgique sous le Duc d'Albe 400
Le gueux des bois ou les patriotes belges de 1566 400
Philippine de Flandre, ou les prissoniers du Louvre. Roman
historique belge 400, 405-406
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Molière 141-142, 183, 466, 477-478, 711
Mone, Franz Joseph 305
Monnier, Henry 458
Mont, Christiaan Pieter du 375, 443
Anna, eene ware geschiedenis van de volksklas 443
Mont, Pol de 38, 336, 365, 384-385, 482-485, 588, 634-637, 656, 664-666,
690, 700, 709-710, 717
De amman van Antwerpen 690
Claribella 666
Fladderende vlinders 636-637, 665
Idyllen 665
Idyllen en andere gedichten 665
Inleiding tot de poëzie. Schets van een moderne poëtiek in vier
boeken 666
Iris 666
Lentesotternijen 664-665
Loreley: verstrooide bladzijden uit het boek der lijdenschappen 665
Montagne, Victor dela 365, 664
Gedichten 664
Landschappen en binnenhuisjes 664
Onze strijd 664
Monteyne, Lode 476
Moor, C. de 160
Moore, Thomas 519
Moorsele 150
Moortgat, A. 33
Morris, William 619
Motte, Alfred 332
Moyson, Emiel 662, 693-694
Liedjes en andere verzen 662
Muller, H.C. 572
Müllner, Adolf 137-138
Die Schuld 138
Multatuli 12, 18, 34, 123-124, 130, 247, 481, 484, 487, 498, 504, 539-555,
559-561, 570, 591-592, 652, 699-700
De bruid daarboven 546, 550, 570
Een en ander over Pruisen en Nederland 124, 548
Ideën 12, 130, 547, 549-552, 554, 559, 570
Max Havelaar of de koffiveilingen der Nederlandsche
Handelsmaatschappij 247, 487, 498, 541-545, 547-548, 551-552
Millioenen-studiën 549, 551
Minnebrieven 547-549, 551, 560
Volledig werk 554
Vorstenschool 550, 570
Woutertje Pieterse 550-551
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Murquardt (u) 379, 656
Mussely-Boudewyn, Napoleon 421
Walter van Heule 421
Musset, Alfred de 526
De Muzen 36, 202-206, 213, 242, 265-266, 271

N
De Nationale Schouwburg 709
Nayler, B.S. 31
Neala of de verovering van Mexico 440
Nederduits Tijdschrift 632
Nederduitsch Letterkundig Jaerboekje 154, 307, 323, 325, 352, 373, 382
voor 1850 323
voor 1852 154
Nederduitsch Maandschrift 632, 644
Nederduitsch Tael- en Letterkundig Genootschap (g) 361
Nederduitsche Kunstbibliotheek voor Lezende Huisgezinnen (r) 341-342
Nederduitsche Letteroefeningen 307
Nederland 498, 500, 575, 620
De Nederlanden 246-247
Nederlanders door Nederlanders geschetst 247
Nederlandsch Museum 196, 335, 632, 694, 700
Het Nederlandsch Tooneel 569
Het Nederlandsch Tooneel (NTG, NTGent) 569, 708
Nederlandsch Tooneelverbond 127, 487, 569-570, 708
Nederlandsche Bibliotheek (r) 656
De Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle 38, 151, 634-635, 700
De Nederlandsche Mercurius 36, 58-60
De Nederlandsche Muzenalmanak 111, 214-220, 270, 285, 521
De Nederlandsche Spectator 36, 94, 485, 487, 492-494, 533, 559-560, 580,
609
Nederlandsche Spectator. Weekblad van den Ouden Heer Smits 492-494
Nederlandsche Stemmen over Godsdienst, Staat-, Geschied-, en Letterkunde
51
Nescio 504
Netscher, Frans 502, 594-595, 597, 615, 621, 699
Studie's naar het naakt model 615
Neufville, Margaretha Jacoba de 117-118, 125, 224-226, 228
De kleine pligten, ‘eene oorspronkelijke zedelijke voorstelling in
brieven uit het begin der negentiende eeuw’ 117-118, 125
De schildknaap (Iets uit den ouden tijd) 224-226, 228
New York 434, 457, 655
Neyts, Jacob 174
Nierstratsz jr., Johannes Leonardus 71, 148
Nieuw Holland 561, 594
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Nieuw Leven 638
Nieuwe Algemeene Vaderlandsche Letteroefeningen 102
Nieuwe Amsterdamsche Courant 136
De Nieuwe Gids 36, 481, 484, 486-487, 494, 502, 561, 572, 573-575, 578,
580-585, 587-588, 591, 593, 595-603, 606, 610-612, 615-621, 623, 636-637,
652, 699, 705
Nieuwe Rotterdamse Courant 196
De Nieuwe Tijd 638
Nieuwediep-Den Helder 528
Den nieuwen dobbelen schaepers-almanach 172
Nieuwenhuys, Rob 504
Nieuwpoort 67, 70, 154-154, 223, 319
Nijhoff, Martinus 491
Nijland, Lieven zie Eeden, Frederik van
Nijmegen 347
Nolet de Brauwere van Steeland, Joannes Carolus Hubertus 196, 358-362,
456, 627, 632, 652, 674
Ambiorix 358-361
Dichtluimen 362
Ernst en boert 362
Een reisje in het Noorde 358, 456
Zwart en wit. Dichtverscheidenheden 362
Nomsz, Joannes 180
Noord en Zuid 482, 632, 694
Noord Nederland aan Hendrik Conscience 486
Noord-Scharwoude 490
De Noordstar 307, 309, 313, 339, 346, 357, 397, 415, 434-435, 461
Nouhuys, W.G. van 568
Studiën en critieken 568
Nouwen, Frans 685
Nova Zembla 72-73
Novalis 52, 53
Fragmenten 52
Hymnen aan de nacht 52
Nuttin, Leo 320
Nys, Karel 375, 411
Eene episode der geschiedenis van Hendrik Draeijyer, alias
Kruisduit, doorgevallen kandidaet van den gemeenteraed,
disponibelen kandidaet voor de Kamer, sprekend lid van Tael en
Kunst, ridder van den pruissischen Uil, van beijerschen Roetanne,
enz. enz.; hoofd der vlaemsche verkwezeling 411
Nyssen, J.J. 374
Essai de poétique 374
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O
Obbicht 421
Obelt, Theodorus 178
L'Observateur Politique, Administratif, Historique et Littéraire de la Belgique
37
Oefening kweekt kennis (g) 519
d'Oliveira, E. 600-601, 611, 613
De mannen van '80 aan het woord 600-601, 611, 613
Oltmans, J.F. 221, 228-229
De schaapherder. Een verhaal uit den Utrechtschen oorlog
1481-1483 228-229
Het slot Loevestein in 1570 228

De Olyftak 306, 346, 375, 389, 687
Ondereet, Karel 470, 476, 709
De gallomanie, of de verfranschte Belg 476
De krankzinnige van Leiden 709
De Ongeleerden (g) 175
Ons Streven. Weekblad gewijd aan de Ontwikkeling der Vrouw 494
Ontwaking 638
Onze Roeping. Orgaan voor de Nederlandsche Vrouw 494
Onze Vlagge 638
Oostende 150-151, 318
Oosterzee, J.J. van 502-503
De vrouw en de nieuwe litteratuur 502-503
Opzoomer, C.W. 555
Oranje, prins Maurits van 67, 223, 226, 451-452
Oranje, Willem van 137, 236, 286, 291-292
Orion (g) 490
Ossian zie Macpherson, James
Ostaijen, Paul van 645, 650, 725
Oudenaarde 148, 163, 176, 181, 410, 416, 691
Oudewater 119
Ouida 622
Overst Kup, H. van 178
Sint Nicolaes of het bezoek door den schoorsteen 178
Oye, Eugeen van 336, 391, 631, 642, 644, 655
Liefdedrama aan zee 655

P
Paaltjens, Piet 388, 486, 528-532
Snikken en grimlachjes 388, 528-532
Paap, Wouter 494, 504, 560, 571-573, 578, 580-582, 615
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Vincent Haman 615
Palamedes 490
Palfyn, Jan 321
Palm, Johannes Hendricus van der 31, 34, 46-50, 80, 243
Het geschied- en redekunstig gedenkschrift van Nederlands
herstelling in den jare 1813 46-47
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Paradijs, Cornelis zie Eeden, Frederik van
Parijs 24, 129, 159, 163, 172, 182, 251, 295, 298-299, 346-347, 374, 396, 400,
408, 455-456, 462, 470-471, 475-477, 504, 505, 522, 537-539, 611, 630, 689,
693, 698, 707-708
Parma, Margaretha van 400, 413
Patria Belgica, Encyclopédie nationale 629
Pauwels, Jan-Antoon-Frans 167
Het nuttig en genoeglyk tyd-verdryf, of geestryke punt-dichten 167
Pauwels Forestier zie Alberdingk Thijm, Josephus Albertus
Peene, Hippoliet van 35, 364, 466, 473-478, 627
Brigitta of de twee vondelingen 473
Everaerd en Suzanna of het boetende landmeisje 476
Jacob van Artevelde of Zeven jaren uit de geschiedenis van
Vlaenderen 475
Keizer Karel en de Berchemse boer 473-474
De profeet 476
Tambour Janssens 476
Van der Sniek 475
Vondel 475
De wereld binnen duizend jaer 475
Wit en zwart 475
(Van Peene-)Miry, Virginie 474
Peereboom, Alfons van den 706
Peeters, H. 196, 484
Pekela 490
Pelletier-Volméranges, Benoit 178, 180
Penélopé 54, 116
Het Pennoen 633, 700
Perk, Betsy 494
Perk, Jacques 29, 486, 494, 524, 533, 548, 557, 560-561, 575-580, 588
Gedichten 29, 533, 548, 561, 575-580, 588
Iris 580
Mathilde-cyclus 575, 579
Perron, Charles Edgar du 504
Philadelphia 457
Philippine van Vlaenderen, dochter van graef Guy, in de gevangenis te Parys
(1302) 319
Phiz 458
Pierson, Allard 51, 555-558, 560, 578
Adriaan de Mérival 556-557
Disquisitio Historico-Dogmatica de Realisme et Nominalismo 556
Dr. Pierson aan zijn laatste gemeente 556
Intimis 556
Oudere tijdgenooten 555
Pastorie in den vreemde 556
Verspreide geschriften 557
Pillecijn, Filip de 690
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Soldaat Johan 690
Pinel, Philippe 462
Pisani, Domenico de' 642
Pixérécourt, Guilbert de 466
Planquart, Hector 694, 712
De dood van Karel den Goede 712
Jan Vleminx 694
Plat, Victor Alexander le 43, 168
Virgilius in de Nederlanden of Aeneas hekeldicht, Nederduytsche
verkleedinge 43, 168
Platen, August von 369-370
Plato 558
Poel, Augustijn Eugene van den 152, 161-163
Verhandeling over de Belgen 161-163
Poirters, Adriaen 332, 351
Masker van de wereldt afghetrocken 351
Pope, Alexander 31
Poot, Huibert Korneliszoon 44, 245-246
De Portefeuille 494
Porto 455
Potgieter, Everhardus Johannes 18, 34, 36, 57, 67, 93, 108-109, 143-145, 182,
189, 192, 196, 201-202, 204-216, 219-220, 223, 229-230, 232-233, 241-243,
247, 249, 251, 253, 260-280, 285, 289, 291, 292, 485, 492, 495, 500-501, 513,
515, 517-518, 534-535, 539, 587, 663, 668
Florence 274-275, 587
Gedroomd paardrijden. Het testament van Potgieter 278
Eene halve-eeuws wake 93
Jacob van Heemskerk en vijf en twintig jaren Hollandsche poëzij
268
Het leven van Bakhuizen van den Brink 270
De liedekens van Bontekoe 273-274
De nalatenschap van den landjonker 273-278
Het noorden; in omtrekken en tafereelen 261-262
Proza 1837-1845 264
Uit de nalatenschap van een dromer 278
Potter, Frans de 152, 295, 384, 629, 685
Robert de Valois te Gent 685
Potter, Louis de 690
Potvin, Charles 458, 697
Prayon van Zuylen, A.M. 700
Priem, Petrus Albertus 160-161
Liederijk Debuck, eerste forestier van Vlaanderen, in 8 zangen
160-161
Prins, Arij 588, 596, 612, 615, 699
Uit het leven 596, 615
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Prinsen, J. 624
Provinciaal Utrechtsch Genootschap 201
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Q
Quatuor 487, 494, 563

R
Raard 528
Racine, Jean 47, 68, 127-128, 137, 174
Andromaque 68
Ram, Hilda 484, 637
Gedichten 637
Verhuizen 637
Raoul, Louis-Vincent 147-148
De Recensent, ook der Recensenten 52-53, 115, 159, 255, 522
De Rederijker 488
Het Rederijkers Weekblad 488
Rederijkerskamer, Opgerigt te Amsterdam in het jaar 1844 (g) 294, 491
De Rederijkerskamer voor Uiterlijke Welsprekendheid binnen Leyden (g) 243,
251
Reeser, H. 235, 238
Regat Prudentia Vires (g) 27, 166
Regnard, Jean-François 183
Le légataire universel 183

Reinaert de Vos 302, 456
Reinsberg, Otto von 630
Renier, Jan Pieter 163, 320
Rens, Frans 148, 167, 181, 318-319, 439, 627
Revue de Belgique 691
Revue Trimestrielle 316
Rhetorica (g) 319
Rhetorika (g) 466
Richardson, Samuel 114, 499
Clarissa 499
Riehm, H. 216
Riemsnijder, Hendrik 69
Rietberg, H.A.L. 71
Rietscheutgalmen 241-242
Rijn, Rembrandt van 56, 538-539
Rijsingen, Marcel van 163
Het stadsgewoel of de verloste veldeling 163
Rijswijck, Jan van 354, 379, 481
Rijswijck, Theodoor van 190, 193, 312, 326, 348-358, 414-415, 457, 476-477
Antigonus of de volksklagten 354
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Balladen 353, 357-358
Dichterlijke bespiegeling op het Onze Vader 353-354
Eigenaerdige verhalen 350-351
Eppenstein 353, 357
Godgewyde gezangen 354
Poëtische luimen 353
Politieke refreinen 354-355
Volksliedjes 355-356
Volledige dichtwerken 350
Volledige werken 350
Rilke, Rainer Maria 396
Robidé van der Aa, Christianus Petrus Eliza 205-206, 231
Magazijn van Romantische Verhalen 231
Robin, Eugène 347
Robyn, Diana 180
Robyn, Pieter Jan 153, 163, 180
De Belgen 163
De Belgische schilders 163
Egmond en Hoorne 180
Werther 180
De zwarte man of de spleen 180
Rochefoucauld, François de la 550
Roches, Jan des 148, 331
Rodenbach, Albrecht 319, 469, 633-634, 657-659, 684, 709-714
Gudrun 711-712
Wahrheit und Dichtung aus meinem Leben 658
Rodenbach, Georges 299
Roeland, Jan 711
De familie Kregels 711
Gemeene kerels 711
Roelants, H.A.M. (u) 530
Roesbrugge 175
Roeselare 150, 189, 319, 322, 390-392, 627, 641, 657, 659
Rogghé, Willem 439, 475, 668
Gedenkbladen 668
Rogier, Charles 375, 628, 706
Roland Holst, Henriëtte 619
Rome 168, 298, 560, 628
Rond den Heerd 634
Ronsse, Joseph 401, 409-410, 416
Arnold van Schoorisse 416-417
Kapitein Blommaert of de Boschgeuzen te Audenaerde, 1566-1572
409
Pedro en Blondina, verhael uit de XVIe eeuw 409-410
Roodenburch, G. 574
Roodhuyzen, A. 574
Roorda, T. 206
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Rooses, Max 38, 335-336, 345, 384, 388, 632, 635-637, 650, 652-653, 656,
664, 665, 670, 686, 689, 691, 693-694
De Roskam 375, 456
Rosseels, Emmanuel 478
De duivenmelker 478
De verfranschte landmeisjes 478
Rössing, H. 615
Rotterdam 31, 45, 56, 61, 68, 70, 72, 92, 125, 135,
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148, 196, 256, 344, 358, 360, 382, 456, 492, 516, 552-553, 556, 570, 630, 665,
703
Rotterdam, Johan van 440-441, 444, 673, 696
De dochter des visschers 440, 673
De twee advocaten 444
Rousseau, Jean-Jacques 546
Émile 546
Roussel, Theodore 23
Lesendes Mädchen 23
Royer, Alphonse 347
Rubens, Peter Paul 148, 157, 159, 323, 346, 485, 630, 655, 670
Ruckelingen, L. van zie Mathot, Louis
Ruckert, Friedrich 369-370, 654
Rumbeke 150
Ruyl, J. 288
Ruysdael, Salomon van 261
Ruyter, Michiel de 264
Rysselberghe, Théo van 718

S
Saaije Azn, P.A. zie Aletrino, Arnold
Sabbe, Julius 632-633
Sabbe, Maurits 385, 633
Sabinus 359
Sacré, Jozef 167, 176
Saffo (g) 490
Saint-Genois, Jules de 400
Hembyse, histoire gantoise de la fin du XVIe siècle 400
Saint-Pierre, Bernardin de 442
Paul en Virginie 442
Saint-Simon, Claude Henri de 379
Sainte-Beuve, Charles Augustin 298, 534, 539
Samson, H.G. 572
Sand, George 386, 398, 442, 447, 450, 494, 679
Sande, Felix vande 472, 709, 711
Geef ons heden ons dagelijksch brood 711
Santen Kolff, J. van 494
Santo-Tomas 355, 457
Sauwen, Arnold 664
Scaevola 153
Schaefels, Hendrik 385, 672
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Schaepman, H.J.A.M. 481, 588
Schamelhout, G. 716
Scharpé, Lodewijk 698
Scheffel, Joseph Victor von 686
De Scheldegalm (g) 477
Schelling, Friedrich von 52
Scheltema, Adama van 612
Scheltema en Holkema (u) 618
Scheltjens, Lodewijk 712
Schiedam 528, 530
Schiller, Friedrich von 47, 128, 137, 180, 257, 287, 291, 338, 346, 348, 466,
514, 522, 526, 710-711
Maria Stuart 522
Schimmel, Hendrik Jan 130, 132, 190, 288, 290-294, 388, 407-408, 495,
497-498, 500, 502, 568-570
Hollandsche dramatische poëzij 290
Het gezin van baas van Ommeren 498
Joan Woutersz. 291, 293
Juffrouw Serklaes 293
De kapitein van de lijfgarde 498
Het kind van Staat 293-294
Maria Stuart 291
Mary Hollis 497
Mylady Carlisle 497-498
Sinjeur Semeyns 495, 498
Struensee 293-294, 570
De twee Tudors 290-291
Voor dertig jaren 498
Schlegel, August Wilhelm 50, 52, 126, 134, 137, 145, 284, 711
Schlegel, Friedrich 50, 52, 137, 284, 532
Schmook, Ger 170, 374, 412, 444, 653
De School- en Letterbode 317, 357
De Schoolmeester zie Linde jz., Gerrit van de
Schopenhauer, Arthur 563, 661
Schotel, Gilles Dionysius Jacobus 69, 74
Schrant, Johannes M. 176, 188
De Schrobber 375
Schut, J.E. 267
Galama, of de bevrijding van Friesland 267
Schweickhardt, Catharina Wilhelmina 41, 75, 77, 87-88, 92-93
Vaderlandsche uitboezemingen 87
Wit en rood 88
Scott, Walter 24, 117, 215, 221-224, 226, 228-229, 232, 238-240, 254-255,
291, 398, 400, 405, 423, 427, 429, 497, 501, 519
Lady of the Lake 239, 255
Lay of the Last Minstrel 239
Marmion 239
Rokeby 239
Waverly 222, 398
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Scribe, Eugène 137, 475-476
Scudéry, Georges de 330
Scudéry, Madeleine de 330
Seipgens, E. 503
Sens 374
Sermon, Hendrik 632, 674
Serrure, Constant Antoine 689-690
Betzy of Antwerpen 689-690
Serrure, Constant Philip 166, 305, 689
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Sevens, Alfons 694
Schoolmeester 694
Shakespeare, William 133-134, 137, 178, 180, 243, 456, 466, 469, 477, 534,
558, 575, 582, 587, 600, 657, 665, 710-712
Hamlet 712
Macbeth 712
Shelley, Percy Bysshe 575, 599-600, 611
Siegenbeek, Matthijs 92, 149
Sierig, Ferdinand Carl 249-250
Sigart, Joseph-Désiré 355
Sijthoff, A.W. (u) 484-485
Simillion, Konstantijn 422-423
Anna Moens, de schoone brouwersdochter 422-423
Simons, Adam 220
Simpel, David de 151, 153-155, 161
Beredeneerde ontleding van de voornaamste grondregelen der
dicht- rede- toneel- en uitgalmkunst, gevolgd van de Nederlandse
prosodia 155
Sinclair, F. de 575
Sint-Aldegonde, Marnix van 687
Sint Catharina 162
Sint-Niklaas 374
Sint-Truiden 167
Sint-Winoksbergen 175
Slaap, Sebastiaan zie Kloos, Willem
Sleeckx, Domien 33, 194, 307-310, 314, 374, 376-377, 379, 396, 421-422,
429, 433, 457-460, 464, 470, 478, 484, 668-674, 678, 685, 700, 708-709,
711-712
Grétry 712
Hildegonde 685
In alle standen 433, 459
In 't Schipperskwartier, tafereelen uit het Vlaamsche volksleven
484, 671
Indrukken en ervaringen 668
De Jacobijnen in België 685
Kronyken der straten van Antwerpen 421-422
Meester en knecht 478
Ontmoetingen 460
Op 't Eksterlaar. Herinneringen van afgestorven en van nog levende
vrienden 672-674, 678
De plannen van Peerjan 671
Smeke smeê 470, 478
Stijl en letterkunde 374
Tybaerts en Cie 671
Zannekin 711
Smet, Pieter J. de 456
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Smit, Jacob 275, 278
Leven en werken van E.J. Potgieter 278
Smit Kleine, F. 494
Smit Kleine, S. 585
Smits, Lodewijk 691, 702-703
De boer der Schranse 691
Uit het leven 691
Sneek 665
Snellaert, Ferdinand Augstijn 67, 192-193, 281, 295-297, 301, 303, 305, 309,
311-312, 314, 322-325, 327, 330, 338-339, 341-342, 350, 355, 357-359, 362,
364, 375-376, 382, 390, 392-393, 396-398, 403-404, 407, 410, 439, 467-468,
482, 627, 651, 674
Histoire de la littérature flamande 295-296
Kort begrip eener geschiedenis er Nederduitsche letterkunde 295
Memorandum 330
Schets eener geschiedenis der Nederlandsche letterkunde 67, 295
Verhandeling over de Nederlandsche dichtkunst in België 301
Snieders, August 26-27, 196, 380-381, 396, 414, 426, 433, 438, 439, 449-450,
453, 457, 460-461, 484, 629, 632, 668, 678, 685-688, 691-692
Antwerpen in brand: tafereelen uit den jare 1576 687
De arme schoolmeester 196, 450-451
Avond en morgen 460
Beelden uit ons leven 438-439
Het bloemengraf. Eene vertelling uit de Noordbrabantsche Kempen
449
Burgerdeugd 433
Dieu-le-Veut 685
Dit zijn Sniederieën 668
Fata morgana 679
De fortuinzoekers 457
De gasthuisnon. Een verhaal uit onze tyd 438-439
In 't vervallen huis 678
Jan Scharesliep 678-679
Het Jan-Klaassen-spel 678
Myne eerste zangen 380
De nachtraven 678
Onze boeren uit 1789 688
Op den toren 688
De orgeldraaijer 196
Sneeuwvlokske 484
Volledige werken 460
De wolfjager. De Kempen in den Spaenschen tyd 426
Het zusterke der armen 691
Snieders, Jan Renier 451-454, 462, 687-689, 691-692
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Amanda. Uit het leven der zinneloozen 462
De Geuzen uit de Kempen 688
De goochelaar 691
De hut van Wartje Nulph. Een episode uit de krygstogten van
Maurits van Nassau 451-452
De meesterknecht. Verhael uit het dorpsleven 453-454, 462
De scheerslijper 689
Volksverhalen 453
Zonder God 691
Snoek, Andries 125, 136, 178
Snoek, Paul 491
Société de Littérature (g) 32
Société des Douze (g) 32
Société des Sciences, Lettres et d'Art d'Anvers (g) 346
Société Littéraire (g) 676
Soenen, Jan 152
Soest 230
Someren, Rijer Hendrik van 148
Sophie, koningin 535
Spandaw, Hajo Albert 54, 71-72, 108, 141
Gedichten 72
Poëzij 54

Spar en Hulst 487, 494, 563
Le Spectateur Belge 146
Speijk, J.C.J. van 188, 690
De Spektator van Toneel, Concerten en Tentoonstellingen 189, 193, 214, 279,
281, 288-289, 291
Spier, Jo 250
Spindler, C. 267
De egoïst 267
Spinoza, Baruch 538
Splichal (u) 651
Sophocles 127-128, 175, 290
Oedipus 290
Spoker zie Gezelle, Guido
Staden 154, 394-395
Staël, Madame de 145, 157
De l'Allemagne 157
Staes, Honoré 692
Stallaert, Karel 472, 674
Staring, Antoni Christiaan Wijnandt 57, 61, 102-110, 165-166, 216, 238, 275
Dichtoeffening 102
Gedichten 102, 108
Myne eerste proeven van poëzy 102
Nieuwe gedichten 102, 107
Poëzij 109
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Winterloof 102, 107
Stecher, Jean 316, 382, 387, 423, 629, 655, 663
Steel, Richard 170
Steenvoorde 175
Stendhal 298
Sterne, Laurence 31, 173, 248, 255
Sentimental Journey 255
Tristram Shandy 173, 248
Stevens, Dominicus Van 175
Sodoma en Gomorrha 175
Stichelbaut, Albericus 44
Jeruzalems herstelling 44
Stifter, Adalbert 668
Stijns, Reimond 699-701, 703-704
Aldenardiana 701
Arm Vlaanderen 701
Gemeen volk 703
Hard labeur 703-704
In de ton 699, 703
Ruwe liefde 703
Stips, Adriaan J. 167
Mengeldichten 167
Stips, Jan Baptist 182-183
De twee staets-gevangenen 183
Storm van 's-Gravensande, Nicolaas Jeremias 57
Stratemeyer, H.J. 573, 582
Stratenus, Louise 503
Streuvels, Stijn 15, 659, 706, 715, 719
Lenteleven 706
Stuart, Martha 231, 291, 522
De Student 634
Studenten-Almanak 528
Sue, Eugène 27, 308, 386, 446, 546-547
Les mystères de Paris 308, 446, 546
Swart, Nicolaas 116
Swarth, Hélène 484, 494, 589-590, 636, 654
Beelden en stemmen 589-590
Blauwe bloemen 654, 590
Eenzame bloemen 590
Rouwviolen 590
Sneeuwvlokken 590
Swedenborg, Emanuel 85, 463
Swinburne, Algernon Charles 557-558
Atalanta 557
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Sybrandi (u)343-344
Sycione 318

T
Taal- en Letterlieven Studentengenootschap Met Tijd en Vlijt 306, 392
Taalminnend Studentengenootschap 't Zal Wel Gaan 659, 694
Het Taalverbond (g) 33
Tadema, Alma 560
Tael- en Dicht-kundig Genootschap (g) 146, 149
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Tael en Kunst 319
Het Taelverbond 309, 326, 362, 365, 372, 383, 429, 432-433, 444, 467
Taeye, L. de 342
Taine, Hippolyte 562, 633, 635
Tak, P.L. 494, 600, 616-617, 619
Tasso, Torquato 51, 522, 655
Jeruzalem verlost 522
Tegner, E. 261
Teirlinck, Herman 703, 713, 715, 719
Teirlinck, Isodoor 700-701
Aldenardiana 701
Arm Vlaanderen 701

Ter nagedachtenis van Julius Willem Bilderdijk 88
Terbruggen, Jan Abraham 148
Termorshuizen, Gerard 504
Ternest, Ernest 685
Jan de Lichte en zijn bende 685
Tesselschade 216, 218-219, 515
Tesselschade Roemers Visscher, Maria 525
Texel 561
Thieme, J.F. (u) 347
Thole, Karel 250
Tholen, Willem Bastiaan 25
Thomas, Mathilde 575
Thomson, James 164
Seasons 164
Thorbecke, Jan Rudolf 21, 258, 534
Tideman, J. 193
Tideman, P. 618
Tieck, Ludwig 52, 672
Tiel 451
Tielt 146, 152, 175
Tière, Nestor de 710-712
Liefdesdrift 711
Een misdadige 711
Roze Kate 711
Wilde Lea 711

De Tijdspiegel 494
De Tijdstroom 493
Tillemans, Walter 676
Tilsit 147
Tindemans, Carlos 470
Titz, Louis 158
De Toekomst 634, 700
Tollens, Hendrik 31, 34, 41, 56-61, 68-75, 102, 141, 164, 166, 180, 188, 195,
216, 243, 318, 320, 353, 356, 386, 491, 517, 583, 652
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Gedichten I 70
Gedichten II 70
Gedichten III 70
Laatste gedichten 74
Nalezing 74
Nieuwe gedichten 58-61, 72, 102
Overwintering 72-73, 517
Proeve van minnezangen en idyllen 68
Proeve van sentimenteele geschriften en gedichten 68
Tuiltje van geurige dichtbloemen, op Franschen bodem geplukt 68
Verstrooide gedichten 68, 74
Toneel Theatraal 570
Tongeren 359, 454
Het Tooneel der Volksbeschaving 471
De Tooneelkijker 132-133, 136
Het Tooneelklokje 135-136
Töpfer, Rodolphe 450
Torhout 32
Tot Nut en Vermaek 182
Toussaint van Boelaere, Fernand 668
Trier 235
Troje 150
Tromp, Maarten Harpertszoon 263
Tuet, J.-Ch. 374
Guide des humanistes 374
Turnhout 453, 651, 689
Turquety, Edouard 354
Tweemaandelijksch tijdschrift voor Letteren, Kunst, Wetenschap en Politiek
486, 618
Tydeman, Meinardus 80
Tyd-Verdryf 160

U
Uhde, Fritz von 666
Uhland, Ludwig 353, 356
Uitlandsche Toneelbibliotheek (r) 469
Utrecht 20, 163, 196, 201, 220, 228, 390, 516, 518-520, 552, 555, 570, 665-666,
696
Uylenspiegel 379
Uyterhoeven, Lodewijk 469
Het Wonderjaer 469

V
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Het Vaderland 621-623
Vaderlandsche Letteroefeningen 36, 43, 53-58, 60, 69, 78, 104, 107-108, 114,
117, 125, 130, 204-205, 252, 255, 270, 279, 285, 360, 388, 487, 520-521
Vaelande zie Daele, Frans Donaat van
Vandenhoven, Hubert zie Delecourt, Victor
Vanderhaeghe, Eugène 439
Van Nu en Straks 11, 15, 22, 33, 38, 336, 485-486, 627, 637-638, 650, 654,
664, 666, 668, 705, 712-713, 715-722
Vanden Vos Reinaerde 171, 302, 304, 368, 456, 697
Veen, L.J. (u) 485
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Veer, Gerrit de 73
Velde, Frederik van de 374
Nederduitsche prosodie, ten gebruike van het lager en middelbaer
onderwys 374
Velde, Henry van de 715, 717-719
Venne, J. van de 33
Verboeckhoven, Eugène 166-167, 405
De leeuw die zijn kettingen breekt 405
Verbruggen, A.J. 147
Vereeniging van Vlaamse Letterkundigen 35
Vergeet-Mij-Niet 219
Vergilius 43, 68, 168, 286, 394
Aeneis 43, 168
Verhaeren, Emile 299
Verhavert, Roland 454
Verhuell, Alexander 217, 242, 393
Verhulst, Pieter C. 662
Mijmeringen 662
Verlaine, Paul 666
Verlooy, Jan Baptist 43
Vermandel, Edward 374
Vlaemsche poëtiek 374
Vermeylen, August 403, 486, 635, 637, 650, 654, 713-722
De Vlaamse letteren van Gezelle tot heden 713
Verne, Jules 87
Verriest, Hugo 633-634, 638, 657, 709
Versnaeyen, Karel 481, 677
Verspreeuwen, Jan F.C. 295, 297
Dichterlyke mengelingen 297, 375
Verswyfel, Michel 432
L'ange du bien et l'ange du mal 432
Vervier, Karel August 147-148, 165
Dichtstukjes 147-148, 165, 733
Verwey, Albert 278, 395, 485-486, 494, 571, 574-575, 580-582, 584-589,
596-601, 603-604, 615-616, 618-619, 624-625, 637, 652-653, 661, 699, 713,
720, 725
Demeter 574, 598
Gedroomd paardrijden. Het testament van Potgieter 278
Julia, Een verhaal van Sicilië 583-585
Het lachende raadsel 600
Het leven van Potgieter 278
De onbevoegdheid der Hollandsche literaire kritiek 584-585
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De oude strijd 587
Persephoné 574, 580, 582, 589, 598
Van de liefde die vriendschap heet 598-599
Van het leven 589, 599-600
Verzamelde gedichten 589, 598, 600
Verwijs, Eelco 530
Veth, Jan 574, 598, 619
Veth, P.J. 219
Veuillot, Louis 670
Veurne 150
Vigny, A. de 400
Cinq-Mars 400
Vilvoorde 358
Vinger Gods, wat zijt gij groot 515
Vinkeles, R. 66
Violetta 440
Visscher, Lodewijk Gerard 37-38, 164, 177-178
De verbroedering, of de Hollander en Brabander in een vreemd
land 177

Vlaams en Vrij 637
Vlaamsch Verbond (g) 319
Vlaamsche Arbeid 638
Vlaamsche Broederbond (g) 319
De Vlaamsche Kunstbode 336, 632
Vlaamsche poëzij 193-194, 736
De Vlaamsche School 38, 634, 673-674
De Vlaamsche Vlagge 633
Vlaanderen 486
Vlaemsch België 471
Het Vlaemsch Gezelschap (g) 382
Vlaemsch Tooneelverbond 471
Vlaemsch-Duitsch Zangverbond 364
Vlaemsche Bibliophilen (g) 306
De Vlaemsche Rederyker 309, 377-378, 426, 459
De Vlaemsche School 441
De Vlaemsche Stem 464, 669
Vleeschouwer, Lodewijk 375, 456-457, 469, 696-697
Het boek der vertellingen en andere kuizelarijen 696-697
Faust 456
Reinaert de Vos 696
Stukken en brokken 456-457
Vlerk zie Gewin, Bernard
Het Vliegende Wiel 491
Vloten, Johannes van (u) 199, 281
Vloten, Kitty van 600, 616
Volks-almanak voor Nederlandsche Katholieken 193, 281
Volksboekjes (r) 685
Volksleven (r) 445
Voltaire 68, 107, 119, 127, 153, 174, 178, 466
Henriade 153
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Mort de César 68
Vondel, Joost van den 44, 71, 134, 153, 165, 176-177, 211, 264, 269, 282,
286, 287, 323-324, 327, 336, 360, 363, 386-387, 489, 525, 570, 711
Gysbrecht van Aemstel 176-177
Lucifer 176, 489
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Voor Tael en Kunst 375
Voor 't jonge volkje 30
Voorbeytel, Jeanette 617
Vooys, C.G.N. de 624
Vorden 64
Vos, Amand de zie Wazenaar
Vos, Jacobus de 710
Vosmaer, Carel 492-494, 551, 558-561, 578
Amazone 559-561
Ilias 559
Inwijding 558-559, 561
Londinias 560
Nanno 559
Odyssee 559
Vogels van diverse pluimage 559-560
Een zaaier 560
Vrax 388
Vredeminnaars (g) 32
Vredewijk 671
Vreede, George Willem 481
De Vriend der Waarheid, Tijdschrift voor den Beschaafden Middenstand 60
De Vriend des Vaderlands 201-202, 265, 267, 270
De Vriendschap (g) 322
Vriendt, Juliaan de 632
Vries, Jeronimo de 72, 192
Vries, Matthias de 481, 486, 628
De Vrije Vlucht 637
Vry, Jan de zie Kerckhoven, Pieter Frans van
Vuylsteke, Julius 481, 484-485, 631, 659-661, 694, 708
Uit het studentenleven en andere gedichten 659
Verzamelde gedichten 659-660
Zwijgende liefde. Een liederkrans 659

W
Waanders, P. 259
Wacker van Zon, Petrus de zie Daalberg, Bruno
Wagenaar, Jan 93
Vaderlandsche historie 93
Wagner, Richard 492, 658, 668, 713, 721
Wakken 150-153, 162
Walch, Jan L. 624
Waller, Max 718
Walter, W.G.E. zie Loveling, Virginie
Wap, Joannes Jacobus Fransiscus 57, 92, 165, 167, 485
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Wappers, Gustaaf 295, 326, 347, 405-406, 432
Den Waren Volksvriend 379
Warnsinck, Willem Hendrik 57, 71, 137
De dood van Willem den Eersten 137
Washington, George 101
Waterloo 112, 150, 155, 158, 353
Wattez, Omer 637
Wattier-Ziesenis, Johanna Cornelia 101, 125, 136
Wazenaar 699-701
Een Vlaamsche jongen 699-700
Weisgerber, Jean 167
Welie, J.A. van 586
Wenen 20
Werner 137
Wervik 322
Westerman, Marten 71, 178, 180, 204, 291
Siegfried van Hohenwart 178
Westrozebeke 340
Weustenraad, Alfred 299-300
Wezel 189
Wieland, Christoph Martin 167
Wiesbaden 552
Wijnbergen, Tine van 541, 544-546, 550, 552, 554
De Wijngaerd (g) 176, 179-180, 466
Wilderode, Anton van 510
Willem I, koning 20-21, 26, 32, 46, 70, 117, 157-158, 177-180, 184, 187, 354,
383, 421
Willem II, koning 21, 188
Willem II, stadhouder 264
Willem III, koning 543, 568-569
Willem III, stadhouder 264
Willem V, stadhouder 20
Willems, Jan Frans 42-44, 146-149, 153, 155, 157-159, 164-168, 175, 182-184,
190-192, 196, 270, 295, 302-306, 330, 364, 375, 472, 474, 627-628
Aen de Belgen. Aux Belges 157
Fenelon en de koe 42
Grafschrift op den Generael van Merlen 157
Oude en nieuwe liedjes 364
Oude Vlaemsche liederen 364
De puyn-hoopen rondom Antwerpen of bespiegeling op het
voorledene 157
Quinten Matsijs, of wat doet de liefde niet! 183
Reinaert de Vos 302, 304
Den ryken Antwerpenaer of de hebzugtige neéven 182-183
De tooneelliefhebbers 183-184
Verhandeling over de Nederduytsche tael- en letterkunde opzigtelyk
de Zuydelyke Provintien der Nederlanden 42, 146, 157, 149
Willems, Pieter 629, 636
Willems, Serafijn C.A. 467-468
Willemsfonds (u) 28, 33, 374, 378, 631, 685
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Volksboekjes (r) 685
Wils, Jan Willem 72
Winkel, Jan te 100, 403, 628, 671
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Winkler Prins, A. 520
Winkler Prins, Jacob 589
Sonnetten 589
Zonder sonnetten 589
Wiselius, Samuel Iperusz. 41, 88, 130-134, 180, 290
Aernout van Egmond 131
De dood van Karel, kroonprins van Spanje 131, 180
Walwais en Adelheid 131
Withaegens, F. 33
Withuys, C.G. 188, 519
Witsen, Anna 607
Witsen, Willem Arnold 574, 616
Witt, Cornelis de 286
Witt, Johan de 264, 286
Wittkamp, J.-B. 438-439, 450, 452
Woestijne, Karel van de 15, 336-338, 365, 486, 663, 665, 668, 715, 719
Het Vader-huis 719
Wolff, J.W. 364
Wolff-Becker, Elisabeth (Betje) 114-115, 117, 546
Wolters (u) 663
Woordenboek der Nederlandsche Taal 193, 482
Wordsworth, William 222, 243, 328, 610
Wormerveer 490
Worp, Jacob Adolf 125
Woude, Johanna van 503
Wouters, Jan Valentijn 163, 179
Willem Tell 179
Wylliezoon, Pieter 151

X
De XXe Eeuw 619

Y
The Yellow Book 717
Yntema, Jacob Wijnbrand 55, 57-59, 204-205
Young, Edward 327
Yver en Broedermin (g) 319, 466
Yzendyck, L. zie Zetternam, Eugeen
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Z
Zeist 273
Zetternam, Eugeen 189, 309, 375, 380, 383-384, 390, 396, 415, 419-420,
430-433, 444-447, 457, 464-465, 467, 469-472
Arnold de droomer 464-465
Bernhart, de laet, roman uit de Middeleeuwen 430, 444
De Kimrische diluvie 419-420
Margareta van Constantinopelen 469
Een middeltje om rijk te worden 457
Mynheer Luchtervelde. Waerheden uit onzen tyd 446-447
Rowna 415
Simon Cokkermoes 430-431
Tantje Mortelmans. Losse karakterschetsen 447
De tooverdoos 444
Voor twee centen minder 445
Zilcken, Philip 666
Zoersel 449
Zola, Émile 504, 575, 580, 592, 594-595, 597, 613-614, 698, 704
L'Assommoir 698
Zomergem 338-339, 341-342
De zoon des dronkaerds 440
Zottegem 180, 466
Zschokke, Heinrich D. 447-448, 450
Het dorp der goudmakers. Een leerryk en vermakelyk volksboek
448
Das Goldmacherdorf 448
Zwitsersche vertellingen 447

Zuid-Nederlandsche poëzij 194
Zuid-Nederlandse Toneelbond 710
Die Zukunft 717
Zürcher, Johannes 552
De Zweep 711
Zwolle 26, 62, 109, 269, 275
Zwolsche herdrukken (r) 109
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